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30 grudnia w sali obrad w Ratuszu Miejskim, odbyła się XXXVII 
sesja Rady Miejskiej.

Tuż po rozpoczęciu obrad radni dokonali uroczystego powie-
szenia krzyża w Sali Obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie. Krzyż 

został poświęcony przez Księdza Dziekana  Grzegorza Zaklikę, a na 
ścianie umieścił go radny Jerzy Majewski.

LMM

krzyż na Sali obrad ratusza!

Nowogardzki 

Sylwester
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W minionym tygodniu policjanci z 
nowogardzkiego komisariatu reago-
wali na następujące zdarzenia:

28 grudnia 2009 r. (poniedziałek)
- godz. 16 – Kradzież z włamaniem 

do siedziby firmy Lodos przy ul. Bo-
haterów Warszawy. Skradziono butle 
z gazem. Łączna suma strat 570 zł. 

- godz. 21.20 – Nietrzeźwy kie-
rujący na ul. 3-go Maja. Dariusz M. 
posiadał w wydychanym powietrzu 
1,40 promila. W związku z tym, iż 
jest na stale zameldowany w Holan-
dii został w trybie przyśpieszonym 
doprowadzony i osądzony przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie.

29 grudnia 2009 r. (wtorek)
- godz. 11 - Kradzież w Biedronce 

przy ul 700-lecia. Będący w stanie 
nietrzeźwości Robert K. skradł ar-
tykuły spożywcze o wartości 26 zł. 
Policja sporządziła wniosek o uka-
ranie do sądu.

- godz. 23.50 – Nietrzeźwy kierują-
cy na ul. Armii Krajowej. Michałowi 
A. pobrano krew na badaniu. Policja 
czeka na wynik. 

30 grudnia 2009 r. (środa) 
- godz. 11.25 – Kradzież przewo-

dów elektrycznych i oleju napędo-
wego w Strzelewie. Łączna suma 
strat 225 zł. 

31 grudnia 2009 r. (czwartek)
- godz. 7 – Kradzież torebki dam-

skiej przy ul 700-lecia. Sprawca 
podbiegł i wyrwał kobiecie torebkę. 
Łączna suma strat 900 zł. 

2 stycznia 2010 r. (sobota)
- godz. 9 – Policjanci Referatu 

Ruchu Drogowego KP w Goleniowie 
zatrzymali w Osinie nietrzeźwego 
Janusza K., który w wydychanym 
powietrzu posiadał 1,1 promila. 

- godz. 11.30 – Informacja, że w 
rejonie plaży miejskiej do jeziora 
wpadło dziecko. Po przybyciu poli-
cji okazało się, że 12-letni Krzysztof 
M. sam wydostał się z wody. Był 
wyziębiony i został przewieziony na 
obserwację do szpitala miejskiego. 
Policja przestrzega przed chodze-
niem po lodzie.

- godz. 19.40 – Kradzież w Czerm-
nicy. Sprawcy weszli do domu przez 
nie zamknięte drzwi. Zagarnięto 
dokumenty, odtwarzacz DVD i dwie 
konsole Play Station. 

3 stycznia 2010 r. (niedziela)
- godz. 12.30 – Kradzież przewodu 

elektrycznego z budynku przeznaczo-
nego do rozbiórki w Grabinie. 

Komendant Leszek Nowak: Okres 
świąteczno-noworoczny minął w 
naszej gminie bardzo spokojnie. W 
noc sylwestrową służbę pełniło ośmiu 
funkcjonariuszy. Interweniowali oni 
w czterech miejscach. Żadna z inter-
wencji nie zakończyła się poważnymi 
konsekwencjami. Nie zanotowano 
także wypadków z petardami, ani 
sprzedaży środków pirotechnicznych 
osobom nieletnim. 

Opr. man

Kronika policyjna 

kOmUNIkaT POlICJI
Komisariat Policji wraca się z prośba o pomoc w ustaleniu świadków oraz 

dokładnych okoliczności wypadku drogowego do którego doszło w ponie-
działek 21 grudnia 2009 r. w Nowogardzie ok. godz. 9.30 na skrzyżowaniu 
ul. Fabrycznej z ulicą 3 Maja (wyjazd od hurtowni z artykułami chemicz-
nymi Witter) gdzie mężczyzna w wieku około 30 lat kierujący samochodem 
osobowym typu limuzyna koloru czarnego o początkowych numerach reje-
stracyjnych PZ potrącił przechodzącą przez jezdnię pieszą, która w wyniku 
zdarzenia doznała obrażeń ciała. Kierowca wymienionego pojazdu jak i oso-
by posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt 
z prowadzącym postępowanie podkom. Mirosławem Dziedzic, Tel. 091-57-
92-335 lub 091-57-92-311 (dyżurny Komisariatu) a także pod bezpłatnym 
całodobowym numerem 997. 

Trwa kolęda:  Program kolędy na najbliższy tydzień:
Wtorek, 5 stycznia: ul. Zamkowa 1, Kościuszki 1 – 15, Sikorskiego, 700 Lecia 4, Wojska Polskiego 26 – 46, Grota 

Roweckiego 30 – 57.
Środa, 6 stycznia kolęda od godziny 19.00: ul. Zamkowa 2, Kościuszki 35a, Lutyków, Osiedlowa 1, 2, Wojska 

Polskiego 81a – 86.
Czwartek, 7 stycznia: ul. Zamkowa 3, 3a, Kościuszki 18 – 35, 700 Lecia 6 -19, Wojska Polskiego 47 – 69, Świer-

kowa, Dębowa.
Piątek, 8 stycznia: Zamkowa 2a, 5 – 7b; Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Promenada; Osiedlowa 3, 

4, Zielona 2 – 6, Wojska Polskiego 70 – 81, Lipowa.
Kolęda rozpoczyna się od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na wioskach od godziny 10.00. Dzień 

wcześniej ministranci odwiedzą mieszkańców zapowiadając wizytę duszpasterską.
Red.

Święto Trzech Króli
W środę 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego czyli święto 

Trzech Króli.
Msze św. w kościele parafialnym o godz. 9.00; 17.00 i 18.00.
Msze św. w kościołach filialnych:  
Olchowo, Karsk i Dąbrowa – godz. 16.30
Wojcieszyn godz. 18.00
Podczas każdej mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i wody.

Red.

Rok 2010 w parafii pw. WNMP
 Plany i zamierzenia

Misje św. 
Przeżyjemy misje św. Jest to nie-

zwykle ważne wydarzenie w życiu pa-
rafii. Rozpoczną się w bardzo dobrym 
czasie, bo w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, czyli 11 kwietnia. Zakończą 
w następną niedzielę. Proszę o mo-
dlitwę w intencji naszych misji św. 
Niech Bóg sprawi, by odnowiły one 
naszą wiarę, umocniły więź z Bogiem, 
sprawiły, że staniemy się, wsparci ła-
ską Bożą, lepsi.  Misje przeprowadzą 
Ojcowie Redemptoryści ze Szczecina 
– o. Zdzisław Pietkiewicz i o. Mariusz 
Więckiewicz. O. Mariusza mieliśmy 
okazję poznać, kiedy w kościele 
parafialnym prowadził rekolekcje 
adwentowe. Poznajemy go także 
poprzez teksty, które już opublikował 
w Poszukiwaniach i jeszcze będzie 
publikował. Zamierza poprzez te 
teksty pomóc nam przygotować się 
na misje.   

Małżeństwo i rodzina. 
Będziemy modlić się w intencji 

rodzin naszej parafii, będziemy 
podejmować działania zmierzające 
do umocnienia naszych rodzin w 
wierze. Jedno z tych działań zostało 
zaplanowane już na niedzielę 17 
stycznia. Przybędzie wtedy do nas 
teolog biblista dr  Mieczysław Gu-
zewicz, który na wszystkich mszach 
św. wygłosi naukę na temat: „Miłość 
małżeńska może być piękna - recepta 
na szczęście w małżeństwie”.

Modlić się będziemy często w 
intencji małżeństw niesakramen-
talnych, czyli tych młodych, którzy 
mogą zawrzeć małżeństwo sakra-
mentalne a nie zawierają. Odkładają 
nawet na późniejsze lata. Pozbawiają 
się tym samym Bożej łaski. 

Podejmować będziemy problema-
tykę małżeńską i rodzinną zainspiro-
wani Listem pasterskim czytanym w 
Niedzielę Świętej Rodziny. 

Zachęcać będziemy do tworzenia w 
naszej wspólnocie Kręgów Kościoła 
Domowego. 

I Komunia św. 
Dzieci przystąpią do I Komunii św. 

w niedzielę 16 maja podczas mszy św. 
o godz. 11.00.  Dzieci przygotowuje 
s. Liliana. 

Bierzmowanie. 
Młodzieży sakramentu bierzmo-

wania będzie udzielał ks. bp Marian 
Kruszyłowicz. Termin jeszcze nie jest 
ustalony. Będzie to 37 bierzmowanie 
w historii naszej parafii. 

Odpust parafialny
Odpust parafialny będziemy ob-

chodzić 15 sierpnia w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP, która w tym 
roku przypada w niedzielę. Odpu-
stowi towarzyszyć będzie festyn 
parafialny.

Inwestycje
Najważniejsze tegoroczne in-

westycje to dokończenie nowego 
ogrodzenia placu kościelnego i do-
kończenie renowacji murów wieży. 
Pozostała nam na ten rok południo-
wa i wschodnia ściana wieży. Mam 
nadzieję, że zbierzemy fundusze 
niezbędne na ten cel. 

Ważniejsze święta
Środa Popielcowa przypada 17 lu-

tego, Wielkanoc 4 kwietnia, Zesłanie 
Ducha Świętego 23 maja, Boże Ciało 
3 czerwca, uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 11 czerwca Pierw-
sza Niedziela Adwentu 28 listopada.

Opr. LMM
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XXXVII sesja 
Rady Miejskiej

Ostatnia w roku 2009 Sesja RM 
przejdzie zapewne do historii jako 
ta na której zdecydowano się na Sali 
umieścić krzyż. Smaczku temu wy-
darzeniu dodaje fakt, że po decy-
zjach unijnych dyskutuje się w kra-
ju nad … usuwaniem krzyża z po-
mieszczeń instytucji państwowych.

Sesja raczej służąca pojedna-
niu jako, że kończy się rok nie była 
przepełniona merytorycznym po-

rządkiem obrad - po interpelacjach, 
wnioskach  i zapytaniach  radnych 
przyjęto uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy Nowogard na rok 
2009 oraz zmieniono uchwałę do-
tyczącą  statutu  Celowego Związ-
ku Gmin R-XXI. Przyjęto także Plan 
Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2010.

LMM
Foto A. Sawicki

Dożynki 2010  
w Dąbrowie!

W dniu 17 grudnia 2009 roku 
odbyło się ostatnie w tym roku 
okresowe spotkanie Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby z 
sołtysami gminy Nowogard. W spo-
tkaniu udział wzięło 32 sołtysów (na 
33 sołectwa) a także Zastępca Bur-
mistrza Jerzy Kaczmarski, Skarbnik 
Gminy Marcin Marchewka, Kierow-
nik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Zdzisław St. Bogdański, 
Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Tadeusz Fiejdasz, Komendant 
Komisariatu Policji w Nowogardzie 
Leszek Nowak oraz przedstawiciel 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Nowogardzie. 
Burmistrz Nowogardu na spotkaniu 
dokonał podsumowania realizacji 

zadań i inwestycji wynikających z 
budżetu gminy. Omówił ramowe 
założenia inwestycyjne na rok 2010 
wynikające z uchwalonego w dniu 16 
grudnia 2009 r. przez Radę Miejską 
budżetu gminy. Sołtysi, na wniosek 
Konwentu Sołtysów dokonali - po 
uprzedniej analizie - wyboru sołec-
twa, w którym odbędą się dożynki 
gminne w roku 2010. W głosowaniu 
sołtysi ustalili, że dożynki odbędą 
się w dniu 28 sierpnia 2010 roku w 
sołectwie Dąbrowa Nowogardzka. 
Na koniec spotkania Burmistrz No-
wogardu złożył wszystkim sołtysom 
oraz obecnym na spotkaniu gorące 
życzenia świąteczne łamiąc się z 
każdym wigilijnym 

Opr. LMM

Są pieniądze  
na ścieżki rowerowe

W komunikacie rzecznika woje-
wody czytamy:

„Na posiedzeniu 23 grudnia 2009 
roku Zarząd Województwa zatwier-
dził dokumentację ogłoszenia naboru 
dla działań 5.3 w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007 – 2013.

W konkursie dla działania 5.3  
Ścieżki rowerowe w ramach Osi 
priorytetowej 5 Turystyka, kultura i 
rewitalizacja o dofinansowanie mogą 
się ubiegać Beneficjenci, którzy chcą 
zainwestować w budowę, przebudowę 
i modernizację ścieżek rowerowych, 
wraz z niezbędną infrastrukturą. Do 
konkursu zgłaszać można projekty, 

które będą realizowane na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
poza terenem Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego.

Łączne kwota przewidywanego dofi-
nansowania w ramach tego konkursu 
wynosi 21 300 000 zł. O te środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego ubiegać się będą mogły pro-
jekty konkursowe, złożone m.in. przez  
jednostki samorządu terytorialnego i 
administracji państwowej, organizacje 
pozarządowe, Lasy Państwowe, Parki 
Narodowe i Krajobrazowe”.

Czy nasza, kontrowersyjna ścieżka 
do Olchowa uzyska poparcie u urzęd-
ników wojewody?

LMM
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Z okazji 60 urodzin 

Mariannie  
Wiśniewskiej 

moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, 
uśmiechu na co dzień, pogody ducha oraz 

wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
składa mąż Staszek, 

córka Iza, Ola z mężem oraz wnuki

Lesławowi Markowi 
z okazji urodzin

wszystkiego co najlepsze,  
co dobre i miłe,  

co budzi uśmiech na twarzy,  
co kryje się w maleńkim słowie - szczęście  

- oraz tradycyjnych stu lat życzy 

Wydawca Dziennika Nowogardzkiego 
wraz z pracownikami

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Podziękowania 
Klubu Honorowych Dawców Krwi

Przeprowadzona w restauracji Kamena , a zaprezentowana na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego uroczystość z okazji 35 lat Klubu Honorowych 
Krwiodawców w Nowogardzie i Dobrej Nowogardzkiej nie mogłaby mieć 
tak bogatej oprawy bez wsparcia naszych działań ze strony Sympatyków i 
Przyjaciół – naszych niezawodnych sponsorów. Oto Ci, dzięki którym im-
preza była godna 35 lat organizacyjnego wspierania jednej z najbardziej 
humanitarnych akcji – bezinteresownego dzielenia się własną krwią z po-
trzebującymi:

NIe PIJĘ, NIe BIOrĘ, NIe BIJĘ 

Kampania 3 Razy NIE 
zakończona

W dniu 18. 12. 2009 r. została za-
kończona Kampania pod hasłem  „ 
3 Razy NIE – NIE PIJĘ, NIE BIORĘ, 
NIE BIJĘ”, która skierowana była 
do młodzieży gimnazjalnej. Kam-
panię zapoczątkowało we wrześniu 
Forum inaugurujące, na które 
zostali zaproszeni przedstawiciele 
wszystkich instytucji pomocowych,  
na co dzień borykających się z 
problemami przemocy i uzależ-
nień. Działaniami towarzyszącymi 
kampanii były zajęcia prowadzone 
w szkołach gimnazjalnych przez 
specjalistę – terapeutę uzależnień 
p. Justynę Bągorską reprezentującą 
Stowarzyszenie „ Powrót z U” w  
Szczecinie oraz pracownika Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie p. 
Klaudię Gieryń.  Celem Kampanii 
było wypromowanie mody na nie-
picie alkoholu, nie branie narkoty-
ków, umiejętności radzenia sobie 
z agresją. Wspieranie młodzieży 
w poszukiwaniu konstruktywnych 

sposobów osobistego rozwoju. 
Organizatorami w/w kampanii był 
Zespół Interwencji Kryzysowej, 
Komisariat Policji oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nowogardzie. 
Symbolem był plakat oraz żelowe 
bransoletki z hasłem Kampanii.

Jako Koordynator Kampanii 
pragnę podziękować za współpra-
cę i pomoc w realizacji programu 
wszystkim pracownikom instytucji 
pomocowych, Dyrekcji Gimnazjum 
nr 1, nr 2, nr 3, młodzieży gimna-
zjalnej, sponsorowi tj. firmie PU-
WiS w Nowogardzie oraz młodzieży 
która była pomysłodawcą oraz 
realizatorem plakatu. Wyrażam 
nadzieję, że pomimo iż kampania 
ta zakończyła się w m-cu grudniu 
br. to jej założenia i hasła będą  nam 
towarzyszyły na co dzień.

Z poważaniem 
Koordynator Kampanii 

Dorota Maślana

- Urząd Gminy Osina, 
- Urząd Miejski Maszewo,
- Zakład Techniczno-Budowlany 

„Pro-Bud” Janusz Sienkiewicz,
- Uczniowski Klub Sportowy  „Dom” 

– Maszewo,
- PBO – Grinbud  Marian Jeż,
- „DREWPOL” Osina 27A,
- Sklep „Aumix I” ul. Kościuszki 35 a
- „15 Południk” – Monika Pietrzak 

.Kikorze,
- Restauracja „Przystań” Aleksander 

Siemieniako, Andrzej Sobolewski,
- TWN Hurtownia Kabli ul. Bohate-

rów Warszawy 34,
- „IPE” Hurtownia Elektryczna Ma-

ria i Mieczysław Cedro,  
- Przedsiębiorstwo Handlowe 

„Hurtpol” – Zdzisław Korszeń,
- Hurtownia Materiałów Budowla-

nych „Bartek – Domet” Jan Bąk,

- PHU Naft – Turust Spółka Jawna 
– Stanisław Wymysłowski, Krzysztof 
Gibki,
- ELDAS SJ Danuta Knasiak, Elżbie-

ta Chudyk, 
- WPH Sklep ATUT Marian Kuszyk,
- „MARPIJS” Sławomir Skubij,
- Usługi Pogrzebowe – Jerzy Fur-

mańczyk,
- Skład Opału „Walczak”,
- Nadleśnictwo Nowogard, 
- Pracownia Złotnicza – Geblewicz,
- Montbud – Krzysztof Filip,
- Budmat SJ – Hurtownia – Leszek 

Cedro, Dariusz Szulejko,
 - Zakład Budowlano – Montażowy 

Mieczysław Burzyński,
- Magazyn – Jerzy Laskowski,
- Waldemar Zieliński.

Serdecznie dziękuję.
Prezes Klubu HDK Zdzisław Szmit



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

55-7.01.2010 r. 

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WARSZTATY  
DZIENNIKARSKIE W ZSP

Celem szkolenia było uświadomienie 
uczestnikom znaczenia wyrażania swo-
jego zdania, zastanowienie się nad rolą 
dziennikarza, nabycie umiejętności po-
szukiwania informacji, uporządkowanie 
i pogłębienie wiedzy na temat poszcze-
gólnych gatunków dziennikarskich itp.  
Przede wszystkim zaś uczniowie zmoty-
wowali się do kontynuowania pracy nad 
własnym OMAMEM. Już pod koniec 
drugiego dnia warsztatów zaczęli pla-
nować jak będzie wyglądał ich QMAM, 
jakie tematy będą poruszane, jak będzie 
wyglądała linia programowa tej gazety 
internetowej. To właśnie ten zapał mło-

dzieży jest dowodem na to, ze warszta-
ty okazały się doskonałym motywato-
rem do rozpoczęcia własnej działalno-
ści dziennikarskiej. Trzymamy kciuki za 
wszystkich młodych dziennikarzy, któ-
rzy ulegli magii dziennikarstwa! 

Wszystkich zainteresowanych dzien-
nikarstwem i QMAMEM zapraszamy 
na stronę internetową mam.media.pl. 
gdzie można odnaleźć również QMA-
MA przygotowanego przez uczniów w 
czasie trwania warsztatów THE BEST 
NOWOGARD.

Justyna Kieżun

16. i 17. grudnia 2009 roku w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie odbyły się 
bezpłatne warsztaty dziennikarskie or-
ganizowane przez Fundację Nowe Me-
dia.

Fundacja powstała z inicjatywy dzien-
nikarzy, dla których rzetelność i etyka 
dziennikarska to wartości nadrzędne. 
Jednym z jej projektów jest Młodzieżo-
wa Akcja Multimedialna – MAM- no-
watorski program edukacyjny, skiero-
wany do uczniów i nauczycieli, który ma 
na celu uświadomienie uczestnikom jak 
istotne jest wyrażanie własnego zdania 
(„Masz Wybór Masz Wpływ”). 

Warsztaty zostały poprowadzone 
przez dziennikarzy Panią Emilię Chan-
czewską (Głos Szczeciński) i Pana Prze-
mysława Malickiego – wolontariuszy 
Fundacji, uczestnikami zaś byli członko-
wie koła redakcyjnego oraz inne osoby 
zainteresowane dziennikarstwem. 

Pierwszy dzień warsztatów rozpo-
czął się zabawą integracyjną, która mia-
ła na celu poznanie imion wszystkich 
uczestników, bardzo szybko zapano-
wała miła atmosfera sprzyjająca dysku-
sjom na tematy związane z dziennikar-
stwem i nie tylko. Dużym wyzwaniem 
była dla uczniów zabawa, podczas któ-
rej wcielali się w role pracowników re-
dakcji. Trudność zadania polegała na 
odgadnięciu przez grupę nazwy funk-
cji, jaką pełni pracownik w redakcji na 
podstawie jego wypowiedzi. Dużo emo-
cji wzbudziło także kolejne zadanie po-
legające na odszukiwaniu w artykułach 
prasowych odpowiedzi na pytania: kto? 
co? kiedy? gdzie? dlaczego? Dzięki temu 
zadaniu uczniowie zauważyli, że wszyst-
kie artykuły pisane są według określo-
nych schematów. Młodzi dziennikarze 
mogli porozmawiać również z Bradem 
Pittem, Anną Muchą, Radosławem Maj-
danem, w role których wcielili się ich 
koledzy. Przeprowadzanie wywiadów z 
tymi znanymi osobistościami było bar-
dzo zabawną i zaskakującą (!) częścią 
warsztatów. 

Pod koniec pierwszego dnia uczestni-
cy podali tematy, którymi chcieliby się 
zająć na następnych zajęciach. 

Drugi dzień warsztatów był bardzo 
emocjonujący dla wszystkich uczest-
ników, którzy niemal natychmiast po 
przybyciu zabrali się do pracy. Zajmo-

wali się tworzeniem własnych tekstów, 
które miały znaleźć się później w QMA-
MIE. Czym jest QMAM? Jest to połą-
czenie znanych mediów –gazeta inter-
netowa, którą można publikować w sie-
ci lub zgrywać i drukować. Oprócz tek-
stów i grafiki QMAM pozwala na wsta-
wienie dźwięków, video i linków do 
stron WWW. Uczniowie weszli na stro-
nę mam.media.pl i tam na bazie gotowej 
makiety zaczęli tworzyć własną gazetę 
internetową. Uczestnicy pisali w pocie 
czoła swoje artykuły, wykazując się kre-
atywnością i umiejętnością współpracy. 
Sala komputerowa, w której odbywały 
się zajęcia przypominała prawdziwą re-
dakcję, w której dziennikarze przygoto-
wują kolejny numer gazety. Efekty pra-
cy były zadziwiające! Powstała prawdzi-
wa gazeta internetowa, w której młodzi 
dziennikarze odnaleźli swoje artykuły. 
Do końca drugiego, a zarazem ostatnie-
go dnia warsztatów wszyscy starali się, 
aby gazetka z materiałów przyniesio-
nych przez wszystkich zaangażowanych, 
wyglądała jak najlepiej. 

Uczniowie mogli poczuć się dzienni-
karzami, którzy piszą o tym, co bezpo-
średnio ich dotyczy, sami przecież wy-
bierali tematy. Niektórzy pisali o bra-
ku oświetlenia w miejscu zamieszka-
nia, inni o budowie ronda, jeszcze inni 
o tym, jak zgubne jest palenie papiero-
sów. Wspaniale było oglądać efekty cięż-
kiej pracy! Podsumowaniem warsztatów 
była burza mózgów na temat idealne-
go dziennikarza. Jakie cechy powinien 
mieć doskonały dziennikarz? Na pewno 
powinien być dociekliwy, rzetelny, bez-
stronny, opanowany i kreatywny, odpo-
wiedzialny, odważny, otwarty, kultural-
ny, odporny na stres, zdystansowany do 
pracy, pomysłowy, dyspozycyjny, mobil-
ny, zainteresowany teraźniejszymi wy-
darzeniami, potrafiący zarządzać swo-
im czasemJ Wszyscy wiemy, że nie ma 
ideałów, ale na pewno istnieją dzienni-
karze, którzy spełniają większość tych 
warunków. 

Współczesne media mają duży wpływ 
na kształtowanie się postaw obywatel-
skich młodzieży.

Warsztaty dziennikarskie były bezpo-
średnim kontaktem młodzieży z dzien-
nikarzami, którzy przekazali im sporą 
wiedzę na różnorodne tematy dotyczące 
dziennikarstwa i mediów. 

Niech w Nowym Roku, świat będzie dla Was 
pełen ciepła, radości i przyjaciół,  

a w Waszym domu niech nigdy nie zabraknie 
miłości i zrozumienia.

Wszystkiego najlepszego życzy naszym Czytelnikom 
Redakcja „WBREW”.

Zabawa integracyjna

Jagoda Dzierżawska  przeprowadza wywiad z „komendantem policji” ( Jac-
kiem Kurpem)

 Patryk Paluszak, Sylwia Jeziorska, Kasia Kwiatkowska, Alicja Cegielska - w 
czasie   burzy mózgów 
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Pomagali potrzebującym
Caritas Chrześcijańskie Centrum Pomocy

Parafialny Zespół Caritas przy 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie w roku 2009 zorgani-
zował dwukrotnie zbiórkę żywności 
dla najuboższych z terenu naszego 
miasta i gminy. Z zebranej żywno-
ści zostało zrobionych około 350 
paczek, które zostały rozdane przed 
świętami Wielkanocnymi i Bożego 
Narodzenia. W tym miejscu chcemy 
bardzo podziękować sklepom, które 
włączyły się do naszej akcji tj. skle-
pom sieci „Biedronka”, Netto, PSS 
Społem, Słowik, Rodzynek, państwa 
Kwiatkowskich, Skubijów, Jankow-
skich, Barliszynów, Pani Krakowiak. 
Oprócz paczek świątecznych Parafial-
ny Zespół Caritas w każdy wtorek od 
marca tego roku wydawał żywność 
dla potrzebujących. W sumie wydali-
śmy około 10 ton mleka, cukru, mąki, 
makaronów, kaszy, herbatników itp. 

30 maja dla blisko 100 dzieci Cari-
tas przygotował Dzień Dziecka w Sar-
nim Lesie u pana H. Grygowskiego. 
Były gry, zabawy, pieczenie kiełbasek, 

mecz piłki nożnej. Aby uatrakcyjnić 
dzieciom ten dzień pan Jerzy Furmań-
czyk przywiózł ze swojego „Folwarku 
u Furmana” owce, kozy i kucyki.

W dniach od 3 do 8 sierpnia 35 dzie-
ci wzięło udział w kolonii przygotowa-
nej przez Parafialny Zespół Caritas. 
Dzieci mogły zwiedzać i odpocząć w 
malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. Koszt 
kolonii w pełni opłacił organizator.

15 i 16 sierpnia Caritas przygoto-
wał „Festyn parafialny”, na którym od-
był się pokaz wozów strażackich z OSP 
Wyszomierz, prac gospodyń wiejskich 
z Ostrzycy, prac artysty rzeźbiarza 
Pana Jana Zięciaka. Ponadto Nadle-
śnictwo Nowogard podarowało krze-
wy i drzewka na to święto parafialne. 
Dzięki uprzejmości dyrektora szpita-
la pana Kazimierza Lembasa, urucho-
miono punkt medyczny, przy którym 
każdy mógł zbadać poziom cukru, ci-
śnienie krwi i uzyskać porady w tym 

zakresie. Poza tym były stoiska z fan-
tami. Najbardziej oblegane były sto-
iska z ciastami, grochówką i chlebem 
ze smalcem. W ciągu tych dwóch dni 
zebrano ponad 9 tys. zł, które w cało-
ści zostały przeznaczone na parafialny 
fundusz remontowy.

W niedzielę 4 października br. na 
rozpoczynający się 65 Tydzień Miło-
sierdzia przygotowaliśmy festyn, w 
czasie którego można było nabyć cia-
sto oraz „naleśniki proboszcza”, które 
wejdą na stałe w obchody tej uroczy-
stości. Dochód przeznaczony został na 
pomoc dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy.

W ostatnią niedzielę, 20 grudnia br. 
Parafialny Zespół Caritas przygoto-
wał wigilię. Był opłatek, życzenia, śpie-
wanie kolęd oraz Mikołaj, który dzie-
ciom, a było ich prawie 100 - podaro-
wał paczki ze słodyczami i maskotka-
mi.

W Parafialnym Zespole Caritas 
wszyscy pracujemy jako wolontariu-

sze, jest nas 9 osób: He-
lena Młynek, Graży-
na Rynkiewicz, Danuta 
Łyjak, Krystyna Bere-
zowska, Ewa Paś, Rafał 
Paśko, Stanisław Pie-
trzykowski, Mirosław 
Berezowski i Jakub Ba-
ran. 

W tym miejscu w 
imieniu całego naszego 
Zespołu pragnę podzię-
kować tym bez których 
wszystkie wspomnia-
ne wydarzenia nie mia-

łyby takiego wymiaru: Burmistrzowi 
Nowogardu Kazimierzowi Ziembie, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Markowi Krzywani, radnemu Mieczy-
sławowi Laskowskiemu, radnemu An-
toniemu Bielidzie, Kierownikowi ZBK 
Wiesławowi Kaliszewskiemu, Pań-
stwu Pędziszczakom, Skubijom, Ru-
niewiczom, Kwiatkowskim, Jankow-
skim, Kinaszom, Barliszynom, Pani 
Szocik, Malinowskiej, Nygard, Rzetec-
kiej, Krakowiak, właścicielom piekarni 
Karsk, H. Grygowskiemu, Tadeuszo-
wi Banachomskiemu, sieci sklepów 
Biedronka i Netto, PSS Społem, Nad-
leśnictwu Nowogard oraz wszystkim 
naszym mieszkańcom, ludziom do-
brej woli, którzy angażowali się w po-
moc przy organizowaniu ww. uroczy-
stości  - serdecznie dziękujemy.

Przewodniczący Parafialnego 
Zespołu Caritas Rafał Paśko 

„Ch C P Agenda Zboru Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan w Nowo-
gardzie w roku 2009 udzieliła pomocy 
żywnościowej w ilości  45 658,57kg. Z 
tej pomocy korzystało w sposób regu-
larny ok. 350 rodzin z terenów wiej-
skich   w całej Gminie Żywność po-
zyskaliśmy z Koszalińskiego Banku 
Żywności w ramach programu„ Po-
mocy dla najuboższej ludności Uni 
Europejskiej PEAD” Wydaliśmy ok. 
6500 kg  odzieży używanej 1000 osób 
z terenu zarówno miasta , jak i  gmi-
ny Nowogard. Byliśmy organizatora-
mi Gwiazdkowej Niespodzianki dla 
150 dzieci podopiecznych OPS ,     90 
dzieci z SP Strzelewo oraz 70  SP Dłu-
gołęka  . W ramach akcji dzieci otrzy-
mały paczki przygotowane przez 
dzieci z Niemiec W sierpniowych pół-
koloniach udział wzięło ok. 90 dzie-
ci z Nowogardu .Dzieci oprócz zaba-
wy, gier i zajęć artystycznych i spor-
towych  otrzymały codziennie obiady 
i słodkie poczęstunki. Zebraliśmy 713 

kg żywności w ramach Świątecznej 
Zbiórki Żywności i przekazaliśmy ją 
40 rodzinom wielodzietnym z terenu 
gminy . Nie posiadamy pracowników 
etatowych, a nasza działalność opie-
ra się na wolontariuszach , głównie 
członkach Zboru KECh w Nowogar-
dzie. Nie jesteśmy w stanie wycenić 
setek godzin ich pracy . Korzystamy z 
prywatnych samochodów , telefonów 
, komputerów itp. Współpracujemy z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szko-
łami, Szpitalem,  Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej , jesteśmy człon-
kami  Nowogardzkiego Forum  Orga-
nizacji Pozarządowych. Wartość po-
mocy udzielonej mieszkańcom Mia-
sta i Gminy Nowogard będącym pod-
opiecznymi ChCP i OPS w roku 2009 
to  207 744,95  złotych. Łączna  war-
tość pomocy udzielonej przez ChCP 
mieszkańcom naszej Gminy od jej 
powstania czyli 14.05.2006 przekro-
czyła  650 000 ,00 złotych „

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom za ich 

czas , pracę i poświęcenie:
Kierownictwu i pracownikom ZBK za stworzenie dogodnych warunków 

naszej pracy. Kierownictwu i pracownikom OPS za współpracę i pomoc w 
sytuacjach wymagających profesjonalnego działania. Właścicielowi i pra-
cownikom Dziennika Nowogardzkiego za pomoc w komunikacji z pod-
opiecznymi oraz publikowanie naszych tekstów. Burmistrzowi i   pracow-
nikom UM i G za przychylność i wsparcie naszych działań. Koleżankom z 
PKPS za współpracę i pomoc ..Kierownictwu i pracownikom NDK za po-
moc i współpracę .

Wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe . Naszym Partnerom z 
Holandii, Niemiec i Norwegii za serce dla Polski . Wiernym KECh za mo-
dlitwę i pracę . Wszystkim podopiecznym za wyrozumiałość i cierpliwość.

Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za Jego błogosławieństwo i mi-
łość, którymi możemy dzielić się z potrzebującymi . Soli Deo Gloria - 
Tylko Bogu niech będzie chwała!

pastor Cezary Komisarz 
dyrektor agendy ChCP”
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W obiektywie  Jana korneluka   - Hucznie powitaliśmy 2010 rok

UWAGA WĘDKARZE
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard organizuje w dniu 09 stycznia 2010 r. ZAWODY 

SPININGOWE pod nazwą „TROĆ 2010” w Trzebiatowie. Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do 
dnia 07.01.2010 r. Wyjazd z ul. 5-go Marca o godz. 7.00. Startowe 10 zł. 

Zarząd Koła

W kinie „Orzeł” 

ODLOT
 Animacja familijna, USA, 
2009, 96 min
11 zł, 12 zł B/O
08.01.2010 godz. 16.30
09.01.2010 godz. 16.30
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• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

•	 Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska po remoncie. 
693 850 197.

• Sprzedam działkę w mieście 27 
arów w atrakcyjnej cenie. Tel. 
794 063 102.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 
13 tys./ ha w Krasnołęce. Tel. 
722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

•	 Okazja! Sprzedam, wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, po re-
moncie. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Ogrodowej 27 w Nowo-
gardzie, o pow. 787 m kw. Teren 
uzbrojony w media. Telefon kon-
taktowy 601 060 940.

• Wynajmę pokój. Tel. 091 39 
26 182.

• Do wynajęcia mieszkanie, nowe, 
2 pokojowe, nieumeblowane, ul. 
Racibora, parter, 52 m kw, 800 zł 
+ media. Tel. 601 240 025.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 091 39 
22 988 lub 698 84 30 40.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 
pokojowe, II piętro, centrum, 
częściowo umeblowane. Tel. 
600 981 297.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe 46 m kw, I piętro. Tel. 
505 063 713 – wieczorem.

• Do wynajęcia nowa, nieumeblo-
wana kawalerka. Tel. 693 482 301 
po 17.00.

• Wynajmę mieszkanie bez-
czynszowe dwupokojowe. 
669 973 818, 605 402 134.

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, 66 m kw, wspólnota. Tel. 
609 776 335.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Nad-
torowej. Tel. 788 175 990.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, I piętro, cena 
2800 zł/ m kw. Tel. 608 633 831.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje z 

kuchnią przy ul. Boh. Warszawy. 
Tel. 604 109 931.

• Sprzedam sklep na wsi, z wypo-
sażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we o pow. 42 m kw, ogrzewanie 
co gaz, ocieplone, ul. Leśna, 125 
tys., częściowo z meblami. Tel. 
603 423 179.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Volkswagen Passat B4, 
1994 r., poj. 1,9 TDI, w całości lub 
na części (uszkodzona skrzynia), 
silnik po generalnym remoncie. 
Tel. 66 33 49 053.

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 
1992, w bardzo dobrym stanie, 
z ważnym przeglądem i OC. Tel. 
889 140 607.

•	 Sprzedam mazdę 626, rok 
prod. 1995, po. 2.0 benzyna, 
stan bdb, cena 6500 zł do ne-
gocjacji tel. 664 747 948.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam gołębie budapesz-
ty. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam słomę żytnią w ma-
łych belkach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tono-
wą i ciągnik Ursus C-385. Tel. 
603 839 782.

• Prosiaki sprzedam. Nowaczyk. 
Korytowo 38.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie poście-
li wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 

świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 Usługi informatyczne, napra-
wa komputerów, monitoring, 
simloki. Tel 788 150 357.

•	 Odzyskamy odszkodowanie, 
śmierć najbliższych, uszczerbek 
na zdrowiu, kolizja drogowa. 
503 617 739.

•	 DUr – DaCH – pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

•	 remonty mieszkań i wykoń-
czenia wnętrz. 662 125 370.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Usługi ogólnobudowlane, wy-
kończenia wnętrz, ceny konku-
rencyjne, wystawiam faktury 
VAT. 785 931 513, 91 39 111 53.

•	 Piasek, ziemia – transport. 
727 303 097.

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 
668 17 12 12.

• Organizacja kuligów. 607 73 98 
66.

•	 Dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

• Usługi ogólnobudowla-
ne. Konkurencyjne ceny. Tel. 
880 690 659.

• JOKO – zadaszenia drzwi ze-
wnętrznych i balkonów; wypo-
życzalnia przyczepek samocho-
dowych. Tel. 605 213 528.

• Usługi: docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy, podłogi. 
600 626 268.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DO-
ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Pło-
ty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę 
z własną maszyną do poprawek 
krawieckich i drobnych napraw. 
Praca dorywcza we własnym 
domu. Zgłoszenia na maila biu-
ro@cupsell.pl

• Zatrudnię ekspedientkę w skle-
pie całodobowym. Tel. od 10.00 
do 15.00 - 91 39 27 122, po 15.00 
- 91 39 20 420.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
510 444 214.

• Zatrudnię pracowników w Nor-
wegii: płytkarzy, szpachlarzy – 
malarzy i cieśli. Praca legalna. Tel. 
889 140 607.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
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mIeSZkaNIa  
Na SPrZeDaŻ

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokali mieszkalnych
lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, , 
IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
Cena wywoławcza:  113.500,- zł    Wadium:  11.400,- zł

lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2, ,
II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
Cena wywoławcza:  139.500- zł    Wadium:  14.000,- zł

lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, , 
I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
Cena wywoławcza:  163.900- zł   Wadium:  16.400,- zł

Składanie ofert do 07.01.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 
07.01.2010 r. o godz.12.15
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 
na lokal nr ...”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr 
telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię 
wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku 
Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

U W A G A !
Informuję, że posiedzenie 

Komisji Mieszkaniowej 
Rady Miejskiej 

w Nowogardzie w miesiącu 
styczniu 2010 r. 
nie odbędzie się. 

Przewodnicząca  
Komisji Mieszkaniowej  

Rady Miejskiej w Nowogardzie  
Anna Szkołuda

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 
ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 
zł,  mieszkanie, domek, gwa-
rancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elektryczne przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuch-
ni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 

zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 
607 137 081.

• Oddam za darmo Internet bez-
przewodowy blueconnect, abo-
nament miesięczny 100 zł. Do 
ściągnięcia miesięcznie 6 GB. Tel. 
889 099 362, 698 356 161.

• Sprzedam ławostół jasnego ko-
loru, cena 50 zł. Tel. 91 39 26 426.

• Sprzedam Yorki. 698 882 056.

•	 Sprzedam szczeniaki York Teze 
mini, z niemieckimi papierami, 
cena 1000 zł. Tel. 724 350 576.

reklama

Informujemy, iż treningi dla orlików (rocznik 1999 i 2000 odbywają się 
na hali przy SP nr 1 w Nowogardzie w piątek o godz. 17.30 i poniedziałek o 
godz. 19.00. Zapraszamy też chłopców urodzonych w 2003 i 2004 roku (wraz 
z rodzicami) na treningi w każdy piątek na godz. 16.30 (hala SP nr 1). 

Sukces młodych piłkarzy 
Pomorzanina Nowogard

29.12.2009 roku odbył się w Szczecinie Halowy Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej Orlików o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego. Mecze rozgrywano na sztucznej nawierzchni. Bardzo dobrze wypa-
dli młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, którzy zajęli drugie miejsce. 

Nasi zawodnicy wygrali wszystkie mecze poza finało-
wym spotkaniem z Salosem Szczecin. Medale za zaję-
cie drugiego miejsca wręczył im Siergiej Szypowski były 
bramkarz pierwszoligowych klubów Pogoni Szczecin i 
Hutnika Kraków. 

Na zdjęciu w górnym rzędzie od lewej: Michał Sokulski (trener), Maciej Bobrowski, Mi-
chał Teodorczyk, Damian Żyła, Mikołaj Bobrowski, Karol Miklas. W dolnym rzędzie od 
lewej : Adrian Banasiewicz, Kaper Królik, Patryk Miklas, Mateusz Toruński.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 1 (1837)

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
Nowogard 17.12.2009r.

OFERTY	PRACY	
PUP	GOLENIÓW,	FILIA	NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFERTY	PRACY	Z	REJONU
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy	Usługowo-Handlowej	Adam	Fedeńczak	
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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Ostatnia droga  
Franciszka	Palenicy

W dniu 30 grudnia zakończył ziemską wędrówkę Pan Franciszek Palenica 
niezwykły działacz sportowy.

Niezwykły bo działał w czasach niezwykłych – trudnych, pionierskich, bez dróg 
i środków transportu, bez telefonów, faksów, komórek i komputerów – takie były 
realia lat 50-tych XX wieku. Działał też niezwykle – kontakt osobisty to najlepszy 
kontakt – poznać człowieka, porozmawiać, przekonać do potrzeby  działania. 
Do dziś nie ma odpowiedzi na pytanie – jak On to robił, że ludzie, zafrapowani 
ciężką  pracą, budową własnych domów, szukający mieszkań, z ruin uruchamia-
jący gospodarstwa  chcieli zajmować się sportem. Franek jak mówili o Nim w 
pożegnalnych mowach dotarł rowerem do wszystkich – a powiat nowogardzki 
sięgał w tych pionierskich czasach aż do Zdunowa i nad Zalew.  Potrafił także 
młodych zarazić bakcylem sportu i oddać ich w godne ręce trenerów. W tych 
siermiężnych warunkach uczynił Nowogard kolebką kolarstwa – do dziś znanym 
w całym kraju. I za to cenimy Go najbardziej.

Pozostał skromnym człowiekiem, chętnie udzielającym rad, serdecznym nawet 
dla całkiem obcych sobie ludzi. Zdawało się, ze już Go nie ma – schorowany 
uciekł w zacisze rodziny, a jednak pozostał aktywny – zawsze wspominany przy 
wszelkich wyścigach z udziałem największych sław kolarstwa. Pamiętaliśmy o 
Nim – w ostatniej drodze towarzyszyły Mu tłumy, a wśród nich ludzie z całego 
województwa pamiętający o Nim i Jego zasługach.

Cześć Jego Pamięci! 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Franciszka Palenicy 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Najbliższym 

śp. Franciszka Palenicy 
składają 

koledzy i przyjaciele z nowogardzkich 
zespołów i kapel muzycznych.
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11.01.2010 r. godz. 16.30
Polbruk	•	Roboty	ziemne

Wynajem sprzętu:
- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

Rozpoczęcie kursu kat. B 11.01.br. g. 16.00

Nowogardzki  Sylwester
Fot. Jan Korneluk, Jerzy Furmańczyk
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Czytaj s. 10, 11

 P.P.H.U. „Ewa”
 Stołówka przy SP nr 3
 ul. Boh. Warszawy 78

* obiady domowe
- na miejscu i na wynos  
  (od 13.00 do 16.00)
- dowóz do domu, do zakładu pracy

* produkcja i sprzedaż wyrobów 
garmażeryjnych

* organizacja przyjęć okoliczno-
ściowych

Tel. 91 39 26 388, 
kom. 507 421 567

 Styczeń mroźny i zaborczy
wróży ostry rok wyborczy

fot. Jan Korneluk

Znani nowogardzianie

Rajmund 
Zieliński
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Zaprosili nas…
Na uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Policji 

w Goleniowie, które  odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie o godz. 13.00 w dniu 12 stycznia 2009 r. 

Dotychczasowy Komendant insp. Leszek Skotnicki w tym dniu kończy 
służbę w Policji i odchodzi na emeryturę. W uroczystości uczestniczył będzie 
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryś, a 
także władze samorządowe z terenu powiatu goleniowskiego.

Serdecznie zapraszam.
Nadkom. Wiesław Ziemba

KPP Goleniów

Trwa Kolęda 
Program kolędy na najbliższy tydzień:

Piątek, 8 stycznia: Zamkowa 2a, 5 – 7b; Blacharska, Plac Szarych Szere-
gów, Szkolna, Promenada; Osiedlowa 3, 4, Zielona 2 – 6, Wojska Polskiego 
70 – 81, Lipowa.

Sobota, 9 stycznia: ul. 3 Maja 32 – 55, Roosevelta (lewa strona), Olchowo 
(wieś), Dąbrowa (prawa strona).

Niedziela, 10 stycznia: Gardna.
Poniedziałek, 11 stycznia: ul. Zamkowa 3b, 3c; 3 Maja 31 a, b, c, d; 700 

Lecia 23 – 25; Roosevelta (prawa strona) 
Wtorek, 12 stycznia: ul. Zamkowa 4; 3 Maja 31 e, f, g, h, 700 Lecia 26, 27, 

Jodłowa, Brzozowa
Środa, 13 stycznia: ul. Zamkowa 8 – 12; Pustać; 3 Maja 11 – 30, Zielona 

9, 10, Racławicka, Kosynierów.
Czwartek, 14 stycznia: ul. Kowalska 1 a, 1 b, 1c; 3 Maja 4 – 9, Zielona 7, 

8, Jesionowa.
Piątek, 15 stycznia: ul. Kowalska 1 d, 1 e, 2a; Wileńska, Dąbrowskiego 1 – 8, 

Waryńskiego 1 – 17, Głowackiego, Rataja.
Sobota, 16 stycznia: ul. 5 Marca 1, 2, 7 – 12, Sądowa,  Kowalska 2b, Dą-

browskiego 9 – 17, Piłsudskiego, Waryńskiego 18 – 24, Wiejska 3, 5 – 21, 
Warnkowo, Ogorzele.

Kolęda rozpoczyna się od godziny 16.00, w soboty od godziny 15.00, a na 
wioskach od godziny 10.00. Dzień wcześniej ministranci odwiedzą miesz-
kańców zapowiadając wizytę duszpasterską.

Red.

OPS informuje
OD 1 STYCZNIA 2010 R. ZMIANA ZASAD USTALANIA PRAWA 

DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego będzie 
ustalane niezależnie od dochodów 
rodziny i na czas nieokreślony, a je-
żeli orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności było wydane na czas 
określony - do ostatniego dnia mie-
siąca, w którym upływa termin waż-
ności orzeczenia. Ponadto, w przy-
padku, gdy w okresie trzech miesię-
cy, licząc od dnia wydania orzecze-
nia o niepełnosprawności lub orze-
czenia o stopniu niepełnospraw-
ności, zostanie złożony wniosek o 
ustalenie prawa do świadczenia pie-
lęgnacyjnego, prawo to będzie usta-
lane począwszy od miesiąca, w któ-
rym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia nie-
pełnosprawności. 

W wyniku nowelizacji, świadcze-
nie pielęgnacyjne będzie przysługi-
wało osobie innej niż spokrewnio-
na w pierwszym stopniu, na której 
ciąży obowiązek alimentacyjny, pod 
warunkiem, że nie ma osoby spo-
krewnionej w pierwszym stopniu 

albo gdy osoba ta nie jest w stanie 
sprawować opieki. Ocena sytuacji 
rodzinnej w tym zakresie w indywi-
dualnych sprawach należy do orga-
nu właściwego. 

W przypadku wątpliwości, co do 
spełniania warunków, od których 
uzależnione jest prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego organ właściwy 
będzie mógł przeprowadzić wywiad, 
a także wystąpić do ośrodka pomocy 
społecznej o udzielenie informacji w 
tym zakresie, jeżeli okoliczności te 
zostały ustalone w rodzinnym wy-
wiadzie środowiskowym przepro-
wadzonym nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed dniem otrzymania przez 
ośrodek pomocy społecznej wnio-
sku o udzielenie informacji. 

Zmiany zostały wprowadzone na 
podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 
listopada 2009r. o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z realizacją 
wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 
219, poz. 1706).

Opr. Kierownik Działu Świad-
czeń Rodzinnych

Iga Błażewicz

Ferie w NDK
Nowogardzki Dom Kultury w dniach od 01.02.-
05.02.2010 r. organizuje Ferie Zimowe dla dzieci w wieku 
7-12 lat. Odpłatność za cały tydzień od 1 dziecka wynosi 
30 zł (codziennie gwarantujemy 1 ciepły posiłek – obiad). 
Zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 22.01.2010 r. przyjmuje 
sekretariat NDK w godz. od 9.00 do 16.00. Serdecznie 
zapraszamy.Nie będzie  

wydłużenia wieku 
emerytalnego? 

Minister pracy Jolanta Fedak zapewniła posłów, że resort pracy nie przed-
łoży propozycji wydłużenia wieku emerytalnego.

Minister wyjaśniła, że w nowym systemie emerytalnym każdy może sam 
zdecydować jak długo chce pracować. Zdaniem Fedak, obywatele wiedzą, że 
pozostając na rynku pracy po przekroczeniu 60 roku życia (kobiety) lub 65 
roku życia (mężczyźni), będą potem otrzymywać wyższe emerytury. Odcho-
dząc wcześniej, dostaną niższe świadczenia. 

W ostatnich miesiącach 2009 r. minister w kancelarii premiera Michał Boni 
proponował wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Mówił też o 
konieczności zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie 
kobiety muszą pracować do 60 lat, a mężczyźni do 65 lat

LMM
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Komu  
„Laur Cisowy”?

Decyzje już zapadły. Kapituła nie chce jednak zdradzać, komu przy-
znano najbardziej prestiżową nagrodę za zasługi dla Nowogardu.

Honorowe wyróżnienia naszego miasta zostaną przyznane już po raz 
dziewiąty. Kandydatury osób, zespołów, stowarzyszeń oraz firm mogli zgła-
szać sami mieszkańcy gminy. 

- Na zainteresowanie nie można 
narzekać. Od mieszkańców wpłynę-
ło kilkanaście wniosków. Wybór nie 
był prosty. Nie chcemy zdradzać, ja-
kie osoby walczyły o nagrodę, by 
nie wzbudzać negatywnych emocji 

– mówi Marek Krzywnia, członek 
piętnastoosobowej kapituły przy-
znającej wyróżnienia.

Laur zostanie wręczony w siedmiu 
kategoriach: gospodarka, oświa-
ta, kultura, sport, opieka społeczna 
i zdrowotna, ochrona środowiska, 
działalność społeczna.

- Staraliśmy się nie przyporządko-
wywać osób kategoriom. Najpierw w 
wybraliśmy osoby do wyróżnienia, a 
później przyporządkowaliśmy je do 
odpowiednich kategorii. Każda kate-
goria będzie miała laureata – zdra-

dza Krzywania. – Trzeba przy-
znać, że wielce wybitnych ludzi 
nie ma u nas zbyt wielu. Jest jed-
nak dużo osób, które w zaciszu 
poświęcają się jakiemuś celowi. 
Na pewno trzeba je docenić.

Laury zostaną przyznane 15-
tego stycznia (godz. 14) na uro-
czystej gali w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Zaproszono na 
nią około 200 osób. Gala będzie 
miała uroczystą oprawę.

Do tej pory nowogardz-
kie wyróżnienie otrzymało 90 
osób. Są w śród nich m.in.: Raj-
mund Zieliński, Czesław Pole-
wiak (sportowcy), Józef Kor-
kosz, Jan Tandecki (działacze 
sportowi), Marian Jeż, Kry-
styna Łazarz (prezesi przed-
siębiorstw), Aneta Drążewska, 

Lech Jurek (animatorzy kultury), 
Jerzy Baszkowski, Franciszek Ka-
rolewski (autorzy książek promują-
cych Nowogard). 

Relacja z gali wręczenia Laurów 
oczywiście w „Dzienniku”. 

Marcin Nieradka 

Pożar w barze „Haga”
W środowe południe doszło do pożaru położonym w pobliżu byłego dworca 

PKS w barze Haga. Spłonął komin ocieplony styropianem. Ogniskiem zapal-
nym była iskra z komina. Szybka interwencja nowogardzkiej straży pożarnej 
zapobiegła rozprzestrzenieniu ognia. Więcej strat nie odnotowano.

man
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Z okazji 

50 urodzin 

Teresie 
Lachowicz 

gorące życzenia zdrowia, 
szczęścia, spełnienia marzeń 

składają 
Ryszard, córki Ania 

z Natalią oraz 
rodzeństwo z rodzinami

ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIa

Henrykowi Szczupak
z okazji urodzin

wszystkiego co najlepsze,  
co dobre i miłe,  

co budzi uśmiech na twarzy,  
co kryje się w maleńkim słowie - szczęście  

- oraz tradycyjnych stu lat życzy 

Wydawca Dziennika Nowogardzkiego 
wraz z pracownikami

 Nowogard całkiem dobrze!

Ranking powiatów  
i gmin w roku 2009

Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich jest zarządzany 
na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Utrzymanie przez dany 
samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca dane-
go roku, zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytułu „Dobry 
Polski  Samorząd”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na 
koniec danego roku. Udział w Rankingu ZPP jest bezpłatny, a mogą 
w nim uczestniczyć wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach 
powiatu z całej Polski. Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec 
każdego roku następuje podsumowanie. 

Samorządy sklasyfikowane w Ran-
kingu są oceniane przez eksper-
tów ZPP według kilkudziesięciu 
kryteriów zgrupowanych w ośmiu 
grupach tematycznych takich jak: 
działania proinwestycyjne i pro-
rozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego; rozwój 
społeczeństwa informacyjnego; roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego; 
umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji; pro-
mocja rozwiązań ekoenergetycznych, 

proekologicznych i prozdrowotnych; 
współpraca krajowa i międzyna-
rodowa; działania promocyjne.  
Kolejność w Rankingu uzależniona 
jest od osiąganych i zgłaszanych na 
bieżąco zrealizowanych projektów i 
uzyskanych wyników w ocenianych 
obszarach działalności

Powiaty – ranking ogólnopolski:
Pierwsze miejsce i tytuł Super 

Powiatu powiat kielecki – 15 910 pkt,
Drugie miejsce i tytuł Super Po-

wiatu  powiat słupski – 15 613 pkt.

Zarząd Stowarzyszenia 
aWIS informuje

W dniu 22 grudnia 2009r. podpisana została umowa na dofinansowanie 
projektu Akademia liderów III sektora, w ramach działania 7.3 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Z przyjemnością informujemy, że projekt został bardzo wysoko oceniony
przez Komisję Oceny Projektu, i znalazł się na pierwszym miejscu listy
rankingowej ogłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Projekt Akademia liderów III sektora realizowany będzie w okresie od
01.03.2010 r. do 31.05.2010 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni, zamieszkali, w
rozumieniu KC, na obszarach wiejskich gminy Nowogard, spełniające 

jedno z następujących kryteriów:
- są pracownikami, wolontariuszami lub członkami organizacji pozarzą-

dowych aktywnie działającymi na obszarach wiejskich na rzecz przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu;

- są uczestnikami grupy nieformalnej, bądź członkami rady sołeckiej po-
dejmującej inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
na obszarach wiejskich.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.awis.org.pl
Pozdrawiam 

Tobiasz Lubczyński 
Prezes Zarządu 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”
Warnkowo 6, 72-200 Nowogard, tel. 667 97 10 70 
e-mail: awis@awis.org.pl

W klasyfikacji wojewódzkiej powiaty zachodniopomorskie oceniono na-
stępująco (przykładowo niektóre w klasyfikacji krajowej):

1.  Powiat Szczecinecki  11650  -  4 m. w kraju 
2.  Powiat Drawski  11371 –  10 m w kraju
3.  Powiat Myśliborski  9078  -  23 m w kraju
4. Powiat Kołobrzeski  8398  -  28 m
5.  Powiat Stargardzki  7697 -  33 m
6.  Powiat Wałecki  5670  - 
7.  Powiat Białogardzki  4593 
8.  Powiat Goleniowski  3728 -  73 m,
9.Powiat Gryficki  2948  - 84 m,
10.  Powiat Policki  2854 
11.  Powiat Choszczeński  2080 
12.  Powiat Łobeski  1690 – 142 m
13.  Powiat Świdwiński  1558 – 153 m,
14.  Powiat Kamieński  1380 - 
15.  Powiat Pyrzycki  1270 – 187 m
16.  Powiat Koszaliński  1070 
17.  Powiat Gryfiński  950 – 224 m.
Sklasyfikowano 266 powiatów – ostatnie miejsce powiat wadowicki z 455 

pkt.
Gminy miejskie i miejsko – gminne.
W klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-gminnych nie przedstawiono 

rankingu wojewódzkiego, a tylko krajowy.
Najwyższe miejsce zajęła Brodnica – 11985 pkt, drugi jest Bolesławiec – 

11 394 pkt.
Na tej liście wysokie 31 miejsce zajmuje Karlino – 1 708 pkt. Nowogard 

został oceniony na 1 582 pkt i zajął 34 miejsce w kraju, a Maszewo 115 miejsce 
z 530 punktami.

Sklasyfikowano także Chociwel, Dziwnów, Płoty, Mieszkowie i Resko – 
każde po 70 pkt i miejsce wspólne od 169 – 170.

Miejsce 171 przyznano Dobrej Nowogardzkiej z 60 pkt.
Najciemniej pod latarnią: cudze chwalicie, a swego nie znacie!

Opr. LMM
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Wyjazd na narty dla młodzieży…
Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży w Tatry na…:
„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknie, zdrowo i duchowo 
Miejsce: Gliczarów Górny k/Zakopanego w czasie ferii zimowych (I ty-

dzień) -  29.01-06.02.2010 r. 
W planie: nauka jazdy na nartach lub desce, zwiedzanie Zakopanego 

oraz pięknych górskich okolic, gorące źródła w Bukowinie Tatrzańskiej i 
oczywiście  dobrze spędzony czas w górskim klimacie, wraz  z odnową du-
chaJ oraz wiele innych atrakcji…

Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt narciarski przez cały 
tydzień, instruktorzy, nocleg - pobyt z wyżywieniem (3 posiłki), ubezpie-
czenie, przejazd pociągiem (tam i z powrotem, rezerwacje, dojazdy)

Zapisy do 15 stycznia (ilość miejsc ograniczona)
Kontakt i informacje szczegółowe: Ks.Tomasz Tylutki, parafia pw. Św. 

Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; www.rafalkalinowski.republika.pl

CHRZEST PAŃSKI

Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemó-
wieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia 
Pana. „Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Je-
zusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł 
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” 
(Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.

Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” 
Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Du-
cha Świętego, tak samo i  życie apostolskie rozpoczyna się przy szczegól-
nym udziale tegoż Ducha. Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził 
w wypełnianiu Jego posłannictwa.

W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem, z każdym z nas: przez 
chrzest rodzimy się do życia w Chrystusie, stajemy się Dziećmi Bożymi. 
A kiedy postępujemy w latach i mamy podjąć świadomie i z odpowiedzial-
nością obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze udział ponow-
nie udzielając nam łaski przez sakrament bierzmowania, by utwierdzić nas 
w wierze i uczynić mężnym świadkiem Chrystusa. Całe nasze życie chrześci-
jańskie rozwija się pod wpływem Ducha Świętego.

Ewangelista Mateusz opowiadając o  chrzcie Jezusa zaznacza, że Chrzci-
ciel nie chciał się podjąć tej czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, 
a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, że Pan nie potrzebował 
chrztu. Jednak poszedł do Jordanu, dostosowując się do wszystkich, którzy 
szli prosić o chrzest pokuty, i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Tą sprawiedliwością jest 
to doskonałe spełnienie woli Ojca. 

Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nim 
owocowała i aby dał się prowadzić Duchowi Świętemu, jest pokora skłania-
jąca go do szukania we wszystkim woli Bożej, z pominięciem wszelkiej ko-
rzyści osobistej.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Kolęda na najbliższy tydzień w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego:
Poniedziałek 11.01: ul. Poniatowskiego 23 i 27; ul. Żeromskiego 1 do 4; 

Wtorek 12.01: ul. Żeromskiego 4a do 19 bez 18; Środa 13.01: ul. Żerom-
skiego 18 i 20 do końca; ul. 15 lutego 12; Czwartek 14.01: ul. 15 lutego 6, 8, 
11, 13, 15 abc; Piątek 15.01: ul. 15 lutego 15,16, 17; Sobota 16.01: ul. Gry-
fitów 2, 3, 4.

Opłatek rodziny 
radia maryja… 

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchających i zain-
teresowanych Radiem Maryja, którzy chcieliby wstąpić do 
Rodziny Radia Maryja, na spotkanie opłatkowe, które od-
będzie się 17 stycznia 2010 o g. 16.00 w parafii pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie. 

Niedziela 
Małżeństw i Rodzin...

Parafia WNMP, wraz z ks. Proboszczem Grzegorzem Zakliką oraz rodziny 
Domowego Kościoła pragną zaprosić wszystkich  na krótkie rekolekcje pod 
nazwą; „Miłość małżeńska  może być piękna - recepta na szczęście w mał-
żeństwie”. Nauki te wygłosi 17 stycznia 2010 roku, na każdej Mszy Św. w na-
szym kościele, Pan Mieczysław Guzewicz - dr teologii biblijnej, katecheta w I 
LO we Wschowie (Lubuskie), ojciec trojga dzieci, od 28 lat żyjący w małżeń-
stwie. Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresem wychowania 
religijnego dzieci i tematu cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje,  konfe-
rencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych duszpasterzy, 
doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców. Skorzy-
stajmy wszyscy z okazji spotkania z osobą będącą praktykiem w wygłasza-
nym temacie ale także wielce charyzmatycznym propagatorem idei piękna i 
nierozerwalności małżeństwa. Zachęcamy i przypominamy ; Niedziela 17 
stycznia (kościół WNMP)Msze św. o 7.00 9.30 11.00 12.30 i 18.00. Więcej 
o dr Guzewiczu można znaleźć na stronie www.mojemalzenstwo.pl. Po spo-
tkaniu będzie można nabyć jego publikacje.

Pan dr Mieczysław Guzewicz będzie także drugi raz w Nowogardzie w 
dniu 28 lutego 2010, tym razem w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

Podsumowanie roku 2009 w parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego…

Koniec starego roku, początek nowego, to wszędzie czas podsumowań i planów. 
Także w życiu naszej wspólnoty parafialnej, w życiu duchowym dokonujemy bilansu.

W życiu sakramentalnym: chrzest przyjęło 62 dzieci (w zeszłym roku 74 – mniej 
się urodziło dzieci w naszej parafii); odprawiliśmy 49 pogrzebów (w zeszłym roku 
50) - w tym 30 osób odeszło z tego świata bez przygotowania, zaopatrzenia przed 
śmiercią (namaszczenie, spowiedź, komunia św. – wiatyk). Jest to bolączka nasze-
go serca, że nasi parafianie, nie zawsze myślą o zbawieniu swoim i bliskich, czeka-
jąc do ostatniej chwili życia, a często jest już za późno. Przez to zawsze zachęcamy, 
aby zgłaszać chorych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św., do odwiedzin w 
pierwsze soboty miesiąca, aby mieli dostęp do sakramentów, szczególnie komunii 
św. Ślubów odbyło się 30 (w zeszłym 44), bierzmowanych zostało 69 osób.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku w naszej parafii była kon-
sekracja – poświęcenie kościoła – 3 maj 2009r. przez J.e. ks. abpa andrzeja 
Dzięgę.

Inwestycje jako udało się nam zrealizować w 2009 r. były związane głównie z 
przygotowaniem świątyni do poświecenia, a wiec: nowy ołtarz, ambona, chrzciel-
nica, część ławek i szaf do zakrystii, stalle w prezbiterium, szaty liturgiczne. Na ple-
banii wykończyliśmy jeszcze jedno mieszkanie dla księdza rezydenta. W kulicach 
odremontowaliśmy mur wokół kościoła. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane 
na rzecz naszej parafii.

W 2010 roku planujemy dokończyć wystrój prezbiterium – tryptyk przy taberna-
kulum, w planach jest także dalszy ciąg nowych ławek, konfesjonałów, drogi krzy-
żowej. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać fundusze na te cele w najbliższych 
latach.  Arch.par.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

naszej Mamy 

śp. Czesławy 
Bula 
serdeczne 

podziękowania 

składa rodzina

PODZIękOWaNIa

Początek o godz. 13.00 w NDk

XVIII FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY
Tegoroczny finał zapowiada się bardzo ciekawie, wszystkie występy 

odbędą się na scenie w Nowogardzkim Domu Kultury. Wolontariu-
sze (w tym roku będzie ich ponad 50) wyruszą w miasto tuż po go-
dzinie 10.00, będziemy mogli spotkać ich pod kościołami, sklepami, 
marketami itp. Prosimy więc: wyjście na ulicę tylko z pieniążkami!!! 
 
Na deskach sceny NDK od godziny 13.00 czas umilą nam: teatr ognia „FAN” z 
show UV, amatorska grupa taneczna, pokaz Pierwszej Pomocy, będzie można 
również zobaczyć niepowtarzalny „Moonwalk” w wykonaniu Filipa Sobczyka i 
jego przyjaciół z LOII. zespół muzyczny „SEMI DRY” ze Szczecina, który przy-
jedzie aby zagrać na naszej scenie, prosto ze swojego koncertu z głównej sceny 
szczecińskiego WOŚP. Usłyszymy również młodzież ze Szkoły Muzycznej oraz 
inne zespoły z nowogardzkich szkół oraz nasza kochana młodzież i dzieciacz-
ki z Domu Kultury z szerokim programem artystycznym. Zaprezentują się 
nam zespoły taneczne, zaczynając od najmłodszych: „Promyczek”, „Feniks”, 
grupa „Flesz” i „Flesz Dance”. Usłyszymy również młodych wokalistów - so-
listów oraz zespoły „GM 21” i młodzieżowy zespół ludowy „Błyskawiczki”. 
Ponadto usłyszymy piosenki o Ziemi Nowogardzkiej w wykonaniu zespołów 
ludowych „Kapela Rycha” i „Wesoła Ferajna”. W międzyczasie oczywiście od-
będą się aukcje - szykujcie więc portfele bo fantów jest wiele. Dobra zabawa 
gwarantowana, a dla wytrwałych

godz. 20.00 przed Nowogardzkim Domem Kultury
Światełko Do Nieba 
które będzie wielką niespodzianką! 
W zeszłym roku udało  się zebrać ok 22 tysięcy złotych, mamy nadzieję, że w 

roku 2010 zbierzemy przynajmniej dwa razy tyle. Pamiętając przy tym jak waż-
ną rolę od kilkunastu lat niezmiennie odgrywa fundacja Jurka Owsiaka „Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy” w niesieniu pomocy i w życiu całego kraju. 
Szefem  sztabu WOP w Naszym mieście jest Katarzyna Jarmużek 
Na zakończenie usłyszymy:

- godz. 20.15 występ zespołu „LIDER”
- godz. 20.50 występ zespołu „ SAMI DRY” ze Szczecina

opr. LMM, fot. archiwum

Droga rowerowa 
do Olchowa?

W ostatnim czasie jestem zaskaki-
wany wieloma wspaniałymi pomy-
słami nowogardzkich radnych, któ-
re świadczą o tym, że mają przecud-
ną skarbonkę wypełnioną po brzegi 
pieniędzmi, z którymi nie wiadomo 
co zrobić.

Dla przykładu zajmę się tylko jed-
nym, bliskim mi tematem. Wydzielo-
ne drogi rowerowe to oczywisty ele-
ment przyjazny dla rowerzysty. Ale 
czy konieczny na odcinku Nowogard 
Olchowo? 

Lada dzień rozpocznie się budowa 
obwodnicy miasta. Po jej oddaniu do 
użytku jesienią 2012 r. Droga z No-
wogardu do Olchowa będzie miała 
status lokalnej o bardzo małym natę-
żeniu ruchu.

Niektórzy spośród naszych rad-
nych nie pamiętają kiedy mieli rower 
między nogami a wypowiadają się 
jako autorytety. Jeden z nich twierdzi, 
że: „są w naszym mieście rodziny, któ-
re nie chciałyby wyjeżdżać poza mia-
sto lasami. Ścieżka stworzy możliwość 
dojechania do szlaku turystycznego na 
terenach gminy Goleniów, Maszewo, 
Stepnica.” 

Ciekawe ile takich rodzin jest? Czy 
były jakieś badania w tym temacie 
zrobione? To znaczy, że dla tych kilku 
rodzin trzeba wybudować drogę ro-
werową za MILION złotych?

Uważam, że takie uzasadnienia są 
bardzo grubymi nićmi szyte i jest to 
przykład radosnej twórczości! Roz-
sądni ludzie uciekają od aglomeracji 
nawet tak małych jak Nowogard do 
natury. Właśnie do lasu, na pole...

Droga rowerowa do Olchowa to 
wątpliwa inwestycja i jeżeli dojdzie do 
jej realizacji, to będzie długo pamięta-
na przez społeczeństwo!

Wieloletni wiceprzewodniczą-
cy Komisji Turystyki ZG PTTK Je-
rzy Winsze, w rzeczowej rozmowie 
ze mną 4. stycznia br. (poniedziałek) 
z mapami na stole, stwierdził, że „dla 
Nowogardu aktualnie potrzebny jest 
SZLAK ŁĄCZNIKOWY do Łożnicy. 
Opracowanie takiego szlaku tzn. pro-
jekt szlaku, wykonanie w terenie, spo-
rządzenie dokumentacji powykonaw-
czej mieści się w zakresie kompetencji 
Regionalnego Oddziału PTTK. Całość 
tych prac może kosztować około 10 tys. 
złotych.”

Nasuwa się więc pytanie dla kogo 
mają służyć drogi rowerowe (nie 
ścieżki!) i szlaki w naszej gminie? W 
przypadku wykonania szlaku łączni-
kowego do łożnicy przez PTTK, bę-
dziemy mieli zapewnioną promocję i 
umieszczenie jego na odpowiednich 
mapkach turystycznych.

Na zakończenie wyjaśnię, że drogi 
rowerowe powinny w pierwszej ko-
lejności powstawać tam, gdzie nie-
możliwe jest ograniczenie prędkości 
samochodów do 30 km/godz.   Poza 
tym wtedy, gdy badania ruchu i ana-
liza rozkładu podróży wskazują, że na 
danym odcinku już ma miejsce duży 
ruch rowerowy lub istnieje duży po-
tencjał przejęcia przez komunika-
cję rowerową dużej części  podróży 
odbywających się obecnie innymi 
środkami transportu. 

Czy taka sytuacja ma miejsce na 
odcinku Nowogard – Olchowo? NIE. 

A więc Wysoka Rado! 
Wnoszę o skreślenie tej niefortun-

nej inwestycji z BUDŻETU na rok 
2010 i wprowadzenie nowej pozycji. 
SZLAK ŁĄCZNIKOWY DO ŁOŻ-
NICY.

Do zobaczenia na szlakach
Ryszard Jan Zagórski
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Patryk syn Ilony 
i Zygmunta 
ur. 19.12.09 
z Ostrzycy

Córka Ewy Mizera 
ur. 28.12.09 
z Potulińca

Fabian syn Natalii 
Zarańskiej 
ur. 25.12.09 z Jenikowa

Kuba syn Mileny 
Kępka ur. 27.12.09 
z Jenikowa

Syn Misiewicz Agaty 
ur. 5.01.10 z Węgorzy

Syn Magdaleny 
Owczarek ur. 5.01.10 
z Dobrej

Anastazja córka 
Katarzyny i Piotra 
Bogdańskich ur. 
22.12.09 z Nowogardu

Syn Agnieszki 
Andrysiak ur. 4.01.10 
z Łobza

Oskar syn Anny 
Lisieckiej ur. 21.12.09 
z Nowogardu

Syn Moniki 
Michalskiej ur. 3.01.10 
z Nowogardu

Eryk syn Mileny 
i Dawida ur. 22.12.09 
z Nowogardu

Córka Angeliki 
Budzich ur. 4.01.10

Córka Kingi Motyl 
ur. 22.12.09 
z Dobrej

Syn Agnieszki Pluta 
ur. 4.01.10 z Błotna

W obiektywie  Jana korneluka   - miasto  w świątecznej szacie
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Kwestia demograficzna
Podstawową słabością polskiej debaty 

politycznej  są  pozorne  spory toczone 
przez polityków PiSu i Platformy Oby-
watelskiej. Koncentrują się one na zu-
pełnie podrzędnych tematach, zapew-
niając jedynie  tandetną rozrywkę me-
diom. Istotą tych sporów jest  jedynie 
kwestia wizerunkowej popularności po-
szczególnych partii i ich wyborczej po-
pularności. Zagadnienia którym ze swej 
natury polityka powinna być poświęco-
na, tz rozwiązywanie społecznych i na-
rodowych problemów, budowanie pozy-
cji Polski we współczesnym świecie, czy 
przeciwdziałanie narastającym wyzwa-
niom i zagrożeniom, są nie tylko mar-
ginesem publicznej debaty, ale są trak-
towane zupełnie instrumentalnie wobec 
partykularnych interesów poszczegól-
nych partii. Dobrym przykładem takie-
go traktowania polskich interesów były 
wybory europejskie, które nie tylko nie 
stały się okazją do przedyskutowania 
polskiej polityki europejskiej, czy miej-
sca Polski w zintegrowanej Europie, ale 
stały się widowiskiem, w trakcie którego 
mówiono o wszystkim, tylko nie na za-
sadniczy temat.

Podobnie jest z stosunkiem do wy-
zwania  demograficznego, którego kon-
sekwencji już dziś zaczynamy doświad-
czać. Bowiem kryzys demograficzny 
jest dziś największym wyzwaniem i za-
grożeniem naszej przyszłości zarówno 
wymiarze indywidualnym, jak i naro-
dowym . Fakt ten z trudnością przebi-
ja się  do debaty publicznej. A nawet je-
żeli się pojawia to, wnioski wyciągane z 
tego faktu są dalekie od  adekwatnej od-
powiedzi na miarę za grożenia. Zresz-
tą sam  wymiar tego zagrożenia z dużą 
trudnością dociera do opinii publicznej, 
a tym samym dla polityków dominują-
cych partii, to co nie istnieje w świado-
mości opinii publicznej, nie istnieje tak-
że jako program działania. Co najwyżej, 
jak pokazuje to praktyka rządów PIS i 
PO , podejmuje się pozorne, lub zdecy-
dowanie niewystarczające działania je-
dynie po to, aby publicznie zamarkować 
troskę o rozwój sytuacji.

A sytuacja demograficzna naszego 
narodu jest dramatyczna. Od początku 
lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwa-
rza pokolenia rodziców. Współczynnik 
reprodukcji prostej, czyli współczyn-
nik zastępowalności pokoleń wynosił 
w ostatnich latach 1,2, czyli pokolenie 
dzieci jest mniej liczne od pokolenia ro-
dziców 40%.Jest to najniższy (po Litwie) 
współczynnik reprodukcji prostej w Eu-
ropie. W ostatnich latach poziom uro-
dzeń wynosił 350-400 tys dzieci. Przy 
utrzymaniu się tego wskaźnika w na-
stępnym pokoleniu będzie oznaczać po-
ziom urodzeń w granicach 200 tyś, a w 
kolejnym pokoleniu na poziomie poni-
żej 100 tyś. Oczywiście, o ile wcześniej 
młode pokolenie nie wyemigruje przy-
tłoczone ciężarami utrzymania syste-
mu emerytalnego. Do roku 2030 liczba 
ludności w wieku przedprodukcyjnym 

spadnie 0 1,5mil osób, a w 2050 będzie 
jej o połowę mniej niż obecnie. Bowiem 
drugą stroną tego kryzysu demograficz-
nego  jest starzenie się społeczeństwa. 
Do roku 2030 liczba ludności w wieku 
emerytalnym wzrośnie o prawie 50%(z 
6,43mil do 9,59mil). Oznacza to, że przy 
zachowaniu obecnego poziomu świad-
czeń emerytalnych potrzebne będzie 
dodatkowe 89mild złotych na świadcze-
nia emerytalne i dodatkowo ok. 50mild 
złotych na opiekę zdrowotną. Już dziś do 
systemu emerytalnego, budżet państwa 
dopłaca ok. 30mild złotych rocznie, przy 
całkowitych dochodach budżetu w wy-
sokości 245mildzł.  Zaś do roku 2050 
liczba ludności w wieku poprodukcyj-
nym wzrośnie o dalsze 2mil osób. Ten 
wzrost osób utrzymywanych w ramach 
systemu emerytalnego będzie odbywał 
się w czasie, gdy będzie następował spa-
dek ludności w wieku produkcyjnym. 
Do roku 2030 liczba osób w wieku pro-
dukcyjnym spadnie o prawie 5mil osób, 
a do roku 2050 0 dalsze 5,5 mil. Ta sy-
tuacja spowoduje spadek liczebności 
naszego narodu do poziomu 35,7mil w 
roku 2030.

Starzenie się polskiego społeczeństwa 
spowodowane jest nie tylko statystycz-
nym wydłużeniem średniej życia, ale 
przede wszystkim dramatycznym spad-
kiem  urodzeń, który prowadzi w konse-
kwencji do spadku ludności zdolnej do 
wypracowywania  dochodów na opłace-
nie wzrastającej liczby emerytów. Ozna-
czać to będzie nie tylko nieuniknione 
podwyższenie wieku emerytalnego, czy 
likwidację przywilejów emerytalnych 
poszczególnych grup zawodowych, ale 
postępujący proces obniżania świad-
czeń emerytalnych. Próba zwiększenia 
kosztów pracy na rzecz utrzymania sys-
temu emerytalnego zakończy się tylko 
przyśpieszoną emigracją młodego po-
kolenia i tym samym zupełną jego nie-
wypłacalnością . W konsekwencji obec-
ny kryzys demograficzny  przeobrazi się 
w katastrofę demograficzną ze wszystki-
mi konsekwencjami tego faktu. To nie 
tylko załamanie systemu  emerytalne-
go, to także załamanie systemu finansów 
publicznych, bowiem wzrastająca licz-
ba emerytów będzie próbowała ratować 
swój standard życia poprzez transfer 
środków budżetowych na rzecz syste-
mu emerytalnego .Żaden budżet takie-
go obciążenia nie udźwignie. Załamanie 
finansów publicznych wraz  z masową 
emigracją ludzi młodych, zdolnych do 
pracy wpędzi naszą gospodarkę  w trwa-
łą zapaść .Konsekwencją katastrofy de-
mograficznej będzie praktyczny upadek 
naszego państwa  i narodu. 

W tej tak dramatycznej sytuacji wła-
ściwie nie wysuwane są żadne propozy-
cje zdolne do odwrócenia tego zagro-
żenia. Reformy powołujące II i III filar 
ubezpieczeń emerytalnych  są tylko pół-
środkami. Ich efektywność zależy bo-
wiem od stanu  polskiej gospodarki i wy-
płacalności finansów publicznych. Pro-

pozycje likwidacji KRUS, czy likwidacji 
przywilejów emerytalnych poszczegól-
nych grup zawodowych są jedynie me-
todą poprawy bieżącego stanu państwo-
wej kasy. Podwyższenie wieku emerytal-
nego, czy zrównanie wieku emerytalne-
go kobiet i mężczyzn jest  także  jedynie 
połowiczną próbą ratowania budżetu. 
Żadne z tych działań nie przeciwdziała 
zasadniczej przyczynie kryzysu demo-
graficznego, jakim jest starzenie sie spo-
łeczeństwa polskiego głębokim spad-
kiem urodzeń. Bo właśnie spadek dziet-
ności jest istotą polskiego, ale i europej-
skiego kryzysu demograficznego. I na 
przezwyciężeniu tego spadku powinna 
koncentrować się polityka naszego pań-
stwa. Beż wy6raźnego wzrostu dzietno-
ści polskich rodzin, nie ma szans zapo-
biegnięciu katastrofie demograficznej.

Przyczyn spadku dzietności jest wiele. 
Są to uwarunkowania mętalnościowe, 
kulturowe, społeczne i ekonomiczne. 
W krajach Europy Zachodniej dominu-
ją czynniki kulturowe. W Polsce, jak po-
kazują badania aspiracji rodzicielskich  
rodzice pragną mieć więcej dzieci, niż 
pozwala  na to ich sytuacja materialna. 
Bowiem najuboższymi grupami w Pol-
sce nie są –wbrew powszechnym prze-
konaniom -  emeryci, ale rodziny młode 
i wielodzietne. To bariera ekonomiczna 
w rodzinach młodych blokuje decyzje 
o posiadaniu więcej dzieci. Tymczasem 
polityka państwa ma charakter antyro-
dzinny. Rodziny płacą swoisty podatek 
za to, że posiadają dzieci. Po za wyjąt-
kami w naszym kraju nie ma polityki 
prorodzinnej, a jedynie polityka socjal-
na. A nie jest to, to samo. Polityka proro-
dzinna, to polityka wsparcia rodzin, ze 
względu na posiadanie dzieci, a nie tyl-
ko polityka ograniczenia biedy. Polityka 
prorodzinna to przede wszystkim  dłu-
gofalowa inwestycja o charakterze na-
rodowym w kapitał ludzki. I powinna 
być traktowana właśnie jako inwestycja, 
a nie jako obciążenie budżetu, jak trak-
tuję ją np. Leszek Balcerowicz. Oczywi-
ście też w naszym kraju występuje tak-
że kryzys rodziny w postaci rozwodów, 
niechęci do posiadania dzieci, niechęci 
do zawierania małżeństw itp .Ale naj-
ważniejszą przyczyną tego kryzysu jest 
bariera ekonomiczna. I tą barierę należy 
zlikwidować.

Właściwie wszystkie dotychczasowe 
elementy polityki prorodzinnej były wy-
walczane wbrew dominującym tenden-
cjom. Becikowe i duża ulga podatkowa 
na dzieci była przegłosowana w Sejmie 
wbrew rządzącemu PISowi. Nieśmia-
łe wydłużenie  urlopów macierzyńskich 
było w Sejmie blokowane przez wicepre-
miera Balcerowicza w okresie koalicji 
AWS-UW., a później wydłużanie stop-
ńowe tych urlopów, było jedynie marko-
waniem polityki prorodzinnej przez rzą-
dy  PiSu, a następnie PO.

 Dziś wiadomo co należy zrobić. Nie-
potrzebna jest żadna wielka dyskusja na 
ten temat. Tym bardziej, że jest to ostat-
ni moment, gdy możemy odwrócić ne-
gatywne tendencje, bo w wiek repro-
dukcyjny wkroczyło już pokolenie „mi-

niwyżu” końca lat 70-tych i początku lat 
80-tych.  Za parę lat to pokolenie wyj-
dzie z wieku największej dzietności i 
szanse na odwrócenie obecnych tren-
dów gwałtownie zmaleją. Dziś trzeba 
wydłużyć płatne urlopy macierzyńskie 
przynajmniej do roku . należy zdecydo-
wanie podnieść ulgę podatkową na dzie-
ci, zwłaszcza od drugiego dziecka i w 
formie świadczeniowej rozszerzyć ją na 
rodziny rolnicze i rzemieślnicze. Należy 
uzależnić wysokość przyszłej emerytu-
ry od ilości posiadanych dzieci. Nie jest 
bowiem sprawiedliwe, aby dzieci z ro-
dzin wielodzietnych pracowały przede 
wszystkim na emerytury osób bezdziet-
nych i małodzietnych. Zaś osoby sa-
motne, lub bezdzietne powinny pła-
cić wyższe ubezpieczenie emerytalne,  
gdyż nie będą korzystały z wkładu wła-
snych dzieci do systemu emerytalnego.
Trzeba wprowadzić cały system wspar-
cia wychowania dzieci poprzez darmo-
we przedszkola dopłaty do podręczni-
ków szkolnych , ulgi komunikacyjne i 
na korzystanie z instytucji kulturalnych 
i sportowych dla rodzin z trójką , lub 
więcej dziećmi. Trzeba także wyraźnie 
zwiększyć becikowe  Wsparcie rodzin 
powinno mieć charakter systemowy , a 
nie jedynie ograniczony do poszczegól-
nych elementów

 Niestety koncepcja Joanny Kluzik-
Rostkowskiej, minister polityki społecz-
nej w rządzie PIS, bezkosztowej polity-
ki prorodzinnej i utożsamiania  tej po-
lityki z aktywizacją zawodową kobiet, 
jest drogą do nikąd. Niestety rząd Plat-
formy przejął pisowską koncepcje  tej-
że polityk i nic istotnego w tym zakre-
sie się nie dzieje. Ta karygodna bezczyn-
ność obu dominujących partii na pol-
skiej scenie politycznej , zafrasowanych 
jedynie wzajemnymi kłótniami ukazuje 
ich zupełną niezdolność do przewodze-
nia narodowi w sytuacji dramatycznych 
zagrożeń. Pod tym względem obie par-
tie przypominają zwalczające się koterie 
magnackie w czasach saskich walczące 
jedynie o władze, z wiadomymi skutka-
mi dla Rzeczpospolitej .Obie partie nie 
tylko nie są zdolne do podjęcia działąn 
zmierzających do zapobieżenia skutkom 
nadciągającej katastrofy demograficz-
nej, ale  jak pokazuje doświadczenie nie 
są w stanie nawet prawidłowo zdiagno-
zować społecznego zagrożenia. Co wię-
cej, ich  dominacja na scenie politycznej 
, jest barierą przed podjęciem działań 
broniących naszego narodu przed naj-
groźniejszymi konsekwencjami demo-
graficznego załamania. Bez złamania ich 
dominacji, bez uzdrowienia życia poli-
tycznego nie jest możliwe podjęcie dzia-
łań zmierzających do odwrócenia tych 
groźnych tendencji. 

W XVIII wieku, jako naród zbyt póź-
no rozpoznaliśmy narastające zagroże-
nia i dlatego  I Rzeczpospolita upadła. 
Dziś  także  zdajemy sprawdzian  z na-
szej odpowiedzialności za przyszłość 
naszego narodu. 

Marian Piłka
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Rajmund Zieliński do Nowogardu 
przyjechał w 1949 r.

-  Po wojnie na tych ziemiach bra-
kowało wszelkiego rodzaju fachowców. 
Mój ojciec był rzeźnikiem i dostał nakaz 
pracy w Szczecinie. Później zapropo-
nowano mu pracę w Nowogardzie – 
wspomina. 

Pierwszy rower dostał mając dzie-
więć lat

- Był mały, nie miał nawet opon. 
Pamiętam, że jeździłem nim w byłej 
winiarni po mleko do Karska. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że będę kolarzem 
– opowiada.

Rajmund w dzieciństwie uprawiał 
lekką atletykę, boks, piłkę nożną 

- Sport był kiedyś bardziej rozwinięty. 
Nowogardzie istniały wtedy cztery klu-
by futbolowe: Gwardia, Spójnia, Unia 
i POM. Dziś nauczyciele WF-u wolą 
zajmować się polityką. Niegdyś, taki 
Stanisław Steczek potrafił w pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia przyjść 
i otworzyć mi halę, by przeprowadzić 
trening na siłowni – mówi.

W kolarstwie zakochał się jednak 
w 1956 r. Do uprawiania tej dyscy-
pliny zainspirowało go zwycięstwo w 
Wyścigu Pokoju Stanisława Królaka: 
– Pomyślałem sobie, że będę nowogardz-
kim Królakiem. Zapisałem się do LZS 
Nowogard. Nowogard był wtedy Mekką 
kolarstwa w naszym województwie. 
Cyklicznie odbywały się tu Mistrzostwa 
Polski drogowców, pocztowców itp. Dziś 
chodząc po mieście spotykam bardzo 

wiele osób, który jeździli kiedyś na 
rowerach. Kiedyś naprawdę było tutaj 
mnóstwo kolarzy.

Pierwszy trening przyszłego olim-
pijczyka poprowadził Michał Dubina. 
Już ten szkoleniowiec zauważył w 
Zielińskim potencjał.

- Trener mieszkał w Sąpolnicy, więc 
musieliśmy tam dojeżdżać. Pewnego 
razu jechałem za nim na czeskim 
rowerze. Nie dałem sobie odskoczyć, 
gdy zaczął przyspieszać. On pierwszy 
powiedział, że będę dobrym kolarzem. 
Ta pochwała dodała ochoty do jazdy. 

Zieliński podkreśla, że na początku 
w karierze najbardziej pomogła mu 
postać trenera Mariana Bednarka. 

- To był bardzo dobry kolarz, któremu 
w wieku 24 lat przytrafiła się ciężka 
kontuzja. Musiał odejść ze sportu i zo-
stał trenerem. Całą wiedzę, którą nabył 
na zgrupowaniach kadry przekazywał 
swoim zawodnikom. 

Pierwszy długi etap szesnastoletni 
Rajmund pokonał, by zdobyć lekarstwo 
dla matki swojego trenera. 

- Pojechaliśmy do Płotów, bo niby Tm 
miło być. Okazało się, że leku jednak 
tam nie ma. Odesłano nas do Gole-
niowa. Cóż było robić - pojechaliśmy i 
zdobyliśmy lekarstwo - wspomina.

To właśnie trener Bednarek polecił 
młodego Rajmunda trenerom kadry 
Polski. Pierwszy poważny sukces to 
szóste miejsce na przełajowych Mi-
strzostwach Polski w 1959 r. Zieliński 
już wtedy zdecydował poświęcić się 

kolarstwu. Jazda na rowerze przycho-
dziła mu łatwo. Jako 21-letni chłopak 
wygrywa w eliminacjach do Wyścigu 
Pokoju. W czteroetapowym wyścigu 
pokonuje m.in. idola z dzieciństwa, le-
gendę polskiego kolarstwa, pierwszego 
polskiego zwycięzcę w Wyścigu Pokoju 
– Królaka. W 1962 r. bierze udział w 
najbardziej prestiżowej imprezie bloku 
wschodniego.

Pierwsze wielkie zwycięstwa przy-
chodzą w 1964 r. Najpierw Zieliński 
wygrywa etap Wyścigu Pokoju z 
Wrocławia do Poznania, a później 21 
Tour de Polonge: - Z powodu śmierci 
Przewodniczącego Rady Państwa Alek-
sandra Zawadzkiego prawie odwołano 
ostatni etap ruszający ze Szczecinka 
do Zielonej Góry. Wyścig jednak do-
kończono, ale kolarze ruszyli w ciszy, z 
przedmieść miasta.

Tym zwycięstwem mieszkaniec 
Nowogardu zapewnia sobie występ na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo. Mało 
brakowało, a do wyjazdu, do Japonii 
w ogóle, by nie doszło. Już na koniec 
Tour de Polonge Zieliński zmagał się z 
bólem brzucha. Lekarze stwierdzili atak 
wyrostka. - Pojedzie pan na następne 
igrzyska – usłyszał od jednego z dokto-
rów. – To przecież było moje marzenie, 
zupełnie coś innego niż Mistrzostwa 
Polski, czy Świata. Nie byłem pewien, 
czy jeszcze kiedykolwiek dostanę taką 
szansę. Wróciłem do domu i uratował 
mnie miejscowy lekarz Borowski. Ope-
rację wykonano w Goleniowie, bo nasz 
szpital był w remoncie.

Dwa tygodnie później obandażo-
wany kolarz wylatuje na wymarzoną 
„olimpiadę”.

Polski na mapie nie było 
W Japonii, wraz z innymi kolarzami 

melduje się miesiąc przed startem 
igrzysk. 

- Nie mieszkaliśmy w wiosce olimpij-
skiej. Kolarze swój ośrodek mieli w nie-
dalekim mieście. Już w tamtych czasach 
Japonia była tak zakorkowana, że aby 
przeprowadzić nasz trening organiza-
torzy musieli zamknąć ulice. W Tokyo 
byłoby to niemożliwe – mówi Zieliński.

W jeździe indywidualnej na torze 
nowogardzianin odpada w elimina-
cjach. Wraz z drużyną wywalcza piąte 
miejsce. 

- Byłem po chorobie. Ledwo, co przyci-
snąłem a już czułem przeszywający ból. 
Nie mogłem dać z siebie więcej – mówi 
z nutką żalu.

Nowogardzianin uczestniczy w 
otwarciu i zamknięciu imprezy: - To 
niesamowite przeżycie. Tego nie da 
się opowiedzieć. Tyle tysięcy ludzi biło 
nam brawo. „Porando”! „Porando”! – 
krzyczeli Japończycy, którzy świetnie 
nas odbierali, a najbardziej kibicowali 

naszym bokserom. Na oficjalnej mapie 
igrzysk Polski jednak nie było. Zlała się 
z czerwoną plamą republik ZSRR.

„Zachodnia cywilizacja” na 24-latku 
z Polski Ludowej zrobi niesamowite 
wrażenie.

- Tam czuło się prawdziwą demo-
krację, wolność. Człowiek chodził po 
sklepach i dziwił się, że większość rzeczy 
istnieje. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, 
że ludzie mogą żyć w takim dobrobycie. 
Trener zwrócił nam nawet uwagę, żeby 
skupić się na odpoczynku, a nie chodze-
niu po sklepach. Na poważne zakupy 
i tak nie było nas stać – relacjonuje 
nowogardzki olimpijczyk. – W Tokyo 
kupiłem sobie radio. Jak wracałem w 
Polsce pociągiem do domu, zbiegło się 
pół wagonu, by obejrzeć cud techniki.

Za udział w Igrzyskach Olimpijskich 
Zieliński dostał około 80 dolarów. – To 
było jeszcze dużo. Wojciech Fortuna za 
złoty medal w skokach narciarskich w 
Sapporo, dostał 15 dolarów. Takie były 
czasy. Bardzo bolało nas, że na zacho-
dzie sportowcy zarabiają krocie, a my 
nie możemy. Gorsi od nich przecież nie 
byliśmy – mówi pan Rajmund.

Zieliński z igrzysk nie wraca samo-
lotem. Najpierw statkiem do Rosji, 
a później pociągiem do Polski. W 
podróży poznaje i zaprzyjaźnia się z 
objawieniem lekkiej atletyki - Ireną 
Szewińską. Samolotem lecieli tylko 
starsi reprezentanci.

Historyczna czasówka
Po powrocie z Tokyo Zieliński jest 

już dojrzałym i bardzo rozpoznawanym 
sportowcem. Woda sodowa nie uderza 
mu jednak do głowy. Jego zwykły dzień 
wygląd tak samo: - Dzień zaczynałem 
wczesnym rankiem od 45 min., inter-
wałowego rozruchu. Biegłem do drutów 
wysokiego napięcia, przebiegających 
nad jeziorem i z powrotem. Później było 
śniadanie i podstawowy trening. Na 
szosę wyjeżdżało się o godz. 10. Robiłem 
około 100 km. Później był już tylko obiad 
i odpoczynek. Można było iść także na 
sale. Niektórzy mówią, że nigdy nie 
widzieli mnie jak trenowałem. I mają 
rację, bo dobrego sportowca nigdy nie 
widać. Zawsze trenuje w ciszy i spokoju.

W 1965 r. jako pierwszy Polak wy-
grywa etap czasowy Wyścigu Pokoju z 
czeskiej Pragi do Budejovic. 

- Rosjanie, Niemcy, Czesi nie byli 
przygotowani na zwycięstwo Polaka. 
Jechałem na przełożeniu, na którym 
kolarze ścigają się dziś. Zbiegli się 
dziennikarze z całej Polski. W ogóle ten 
wyścig miał niepowtarzalną atmosferę. 
Przez całą trasę, przy szosie stały tłumy 
ludzi. Często nie wiedzieliśmy, w jakim 
mieście jesteśmy. Kiedyś kibice zatrzy-
mali pociąg z kolarzami na trzy godz. 
Z chwilą zaprzestania organizacji tej 

Wielki kolarz z małego miasta
Chciał być jak Królak, a później go prześcignął. Pierwszy 

etap pokonał po lekarstwa. Po drodze minął m.in. dwie 
olimpiady, Mistrzostwa Świata rozsławiając Nowogard. Na 
zakończenie legenda polskiego kolarstwa zaparkowała w 
niepozornym bloku przy ul. 700-lecia. Marzy o odrodzeniu 
swojej dyscypliny.
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imprezy upadło nasze kolarstwo – twier-
dzi nasz kolarz. 

Kolarstwo było kiedyś inne. Sportow-
cy mieli gorsze warunki, sami repero-
wali rowery:  - To dodawało pewności. Ja 
np. zawsze musiałem wymienić szprychy 
na grubsze. Po tej operacji wiedziałem, 
że mogę czuć się pewnie. 

W 1969 r. pan Rajmund jedzie na 
torowe Mistrzostwa Świata w Brnie. 
W Czechosłowacji zajmuje czwarte 
miejsce: - Przed finałem dostałem nowe 
spodenki. Przed startem, łapie za kie-
rownice, spinam się, siadam na rowerze 
i pęka mi gumka od spodni. Panika. 
Krzyczę do ekipy, a oni myślą, że poszła 
opona. Wyścigu już nikt nie zatrzymał. 
Mogło być jeszcze lepiej… Z czwartego 
nic nie ma. Za brązowy miałbym  choć 
dodatek do emerytury.

Maniana Mexicana
W 1968 r. rutyniarz Zieliński znaj-

duje się w kadrze torowców na IO w 
Meksyku. Choć wolał jazdę na szosie, 
to gdyby nie to pewnie na drugą olim-
piadę, by nie pojechał.

- Jak byłem szosowcem, moim me-
chanikiem był Henryk Łasak. Gdy tylko 
został mianowany trenerem reprezen-
tacji, wywalił mnie z kadry. Przysłużył 
się tym, bo następowały czasy Ryszarda 
Szurkowskiego i Stanisława Szozdy. Nie 
miałbym z nimi szans na rywalizację, a 
że byłem objeżdżony na 4 tys. m - dzięki 
tej decyzji pojechałem na olimpiadę do 
Meksyku – przyznaje.

W Meksyku podoba mu się bardziej 
niż w Tokyo. Jest zachwycony miejsco-
wym stylem życia, a przede wszystkim 
gościnnością. Wkurza go tylko brak 
punktualności: - Ludzie zabierali nas na 
wycieczki. Trzeba było się przyzwyczaić, 
że jak umawialiśmy się na godz. 10, to 
przyjechali o 12. Później znaleźliśmy 
poprawkę i umawialiśmy się zawsze o 
dwie godz. „za wcześnie”.

Choć Zieliński zwiedził pół świata 
nie korciło go by uciec z Polski: - Może 
gdybym nie był żonaty? Mimo, że na 
każde zawody jeździł z nami przynaj-
mniej jeden ubek, to za granicą zostało 
wielu moich kolegów.

Na życie w PRL kolarz nie narzeka: - 
Sportowcy byli wtedy uprzywilejowani. 
W 1966 r. dostałem np. talon na jednego 
z sześciu pierwszych Warburgów w 
Polsce. Choć wiedział, że nie ma na to 
szans marzył o starcie w Tour de Fran-
ce: - Jechałem jedynie z Felice Gimondim 
(legenda włoskiego kolarstwa zawodo-
wego) w Tour de I`Aveni (młodzieżowy 
Tour de France). Później spotkałem go, 
to dziwił się, jak możemy tu jeździć.

Zieliński karierę sportową zakończy 
w 1971 r. Gwoli ścisłości należy do-
dać, że w jej trakcie 10 razy zdobywa 
Mistrzostwo Polski (łącznie na torze 
i szosie). Kolarz czuje się już „wyjeż-
dżony” i wie, że idą czasy młodych. 
Siedem lat później kończy warszawski 
AWF. – Zaczynało nas 400,  bo przyj-
mowali wszystkich, a skończyło 14. 

Studia kończą najbardziej wytrwali, a 
nie najzdolniejsi.

Później poświęca się pracy trener-
skiej w Gryfie Szczecin i Nasienniku 
Gryfice. – Jako trener był bardzo wy-
magający. Na pochwałę trzeba sobie 
było na prawdę zasłużyć. Współpraca 
z olimpijczykiem bardzo mobilizowała 
– wspomina Daniel Popieluch, jeden z 
wielu podopiecznych trenera. 

Dziś pan Rajmund chciałby żeby 
Nowogard zaczął pracę u podstaw i 
odbudował piękne tradycje. – Macie, co 
odbudowywać. Pamiętam Nowogard, bo 
kiedyś tam byłem. Najbardziej kojarzę 
wasz stary piękny, kościół i urocze jezio-
ro. Ze sportowców oczywiście wybitnych 
kolarzy Zielińskiego i Czesława Pole-
wiaka – mówi Bohdan Tomaszewski, 
legendarny komentator sportowy.

Kolarstwo dogorywa
Zieliński uważa, że w Polsce prak-

tycznie kolarstwo nie istnieje: - Przy 
średnim zawodniku chce wyżyć mini-
mum 20 osób. Do tego sportu trafiają 
ludzie przypadkowi, którzy się po prostu 
nie znają. Teraz fachowców udaje pra-
wie każdy. W grupach zawodowych ist-
nieje także „fala”. Stawia się na starych 
zawodników, młodzi są dyskryminowani 
i dopasowywani do poziomu. Dla nie-
których liczy się tylko kasa.

Byłemu zwycięzcy Tour de Polonge 
nie podoba się konwencja wyścigu 
proponowana przez Czesława Langa.

- Czy ktoś widział wyścig dookoła 
Włoch, w którym jedzie 30 Polaków? 
A w naszym jedzie większość obcokra-
jowców. Gdzie nasi zawodnicy mają się 
uczyć? Jak mają odnosić sukcesy skoro 
nie wyjeżdżają na zachód, z nikim się nie 
kontaktują i duszą we własnym bagien-
ku. Widocznie wszystkim to odpowiada. 
Jeżeli w wyścigu dookoła Mazowsza 
cztery etapy wygrywa Zaradny, a cały 
wyścig Wesoły, to czy to nie jest ustawio-
ne? - mówi zbulwersowany.

Doping w kolarstwie?
- Oczywiście, że jest wszechobecny. 

Kiedyś pobudzaliśmy się mocną kawą. 
Dostawaliśmy też efedrynę, choć też nie 
mam pewności, co do końca podawano 
nam w innych zastrzykach. Szał zaczął 
się dopiero w latach 70-tych. – odpo-
wiada.

Zieliński uważa, że kolarstwo w 
Polsce odrodzi się, gdy z grup zawo-
dowych wylecą przekraczający 25 
lat: - Ze starymi nic już pan nie zrobi. 
Trzeba także popularyzować ten sport. 
Kolarstwo jest sportem prymitywnym. 
Wystarczy zwykły rower, ścieżka w 
lesie i już można odbywać trening. Z tej 
dyscypliny filozofię zrobili producenci 
i inni czerpiący pieniądze. Wystarczy 
kupić parę rowerów, by zaczepić u dzieli 
bakcyla. Potrzebny jest jeszcze człowiek, 
by ciągle zajmował się sprzętem.

Rajmund Zieliński został w tym 
roku odznaczony honorową odznaką 
Złotego Gryfa Pomorskiego.

Marcin Nieradka

SZCZĘŚLIWEGO 
ROKU!!!

Oczywistością jest dla mnie to, że gdybym nie życzył jak najlepiej swym 
czytelnikom (nawet tym okazjonalnym), a podobnie zespołowi redakcyjne-
mu nowogardzkiej gazety, to powinienem był przestać publikować w niej 
swe opinie. Z czystym sumieniem zdecydowałem się na kolejny artykuł, w 
kolejnym roku, przez co, jak domniemywam, mieszczę się w parametrach 
człowieka życzliwego.

Życzliwość, życzliwością, ale „zamiatanie pod dywan”, choćby tylko drob-
nych zastrzeżeń, nie przystoi nikomu. Gdyby mogło być inaczej prawdo-
podobnie zaczęłoby mi brakować motywacji do dalszego snucia wywodów. 
Przecież piszę już od jakiegoś czasu i zdążyłem poruszyć znaczącą część „na-
kręcających” mnie problemów, mimo to odczuwani wciąż wyraźny niedosyt 
merytorycz nej polemiki. Dlaczego?

Otóż to - dlaczego? Też często pytam siebie, czy dziś można jeszcze po-
dzielać pewność dziewiętnastowiecznego wieszcza, który zdecydowanie na-
kazywał: „Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił.”? Czy jeszcze warto 
zadawać sobie takie pytania?

Często słyszę, że moje pisanie jest dla wielu zbyt trudne, że moje teksty są 
zbyt długie, że są

-jak to określił swego czasu jeden z internautów (na szczęście jeszcze czy-
telnik prasy lokalnej)

- „żenujące”. No cóż, wprost mam nadzieję, że są one inne niż wiele ko-
mentarzy internetowych. Przysłowie głosi: bez pracy nie ma kołaczy! Pozo-
staje jednak pytanie, czy warto zapracować na ten „kołacz”? Dla niektórych 
zapewne tak, tylko... dla ilu?

Na podobny problem (jak sądzę) zwraca uwagę Jacek Żakowski w rozwa-
żaniach zatytułowanych „Polski błąd” (Gazeta Wyborcza 28 grudnia 2009) 
gdzie stwierdza: „Więc gdybym miał państwu oraz sobie czegoś na nowy 
rok życzyć, życzyłbym głównie mniej upartego trwania na zajmowa nych od 
dawna pozycjach, mniej zaabsorbowania walką Donalda z Kaczorem, a wię-
cej uwagi, odwagi i determinacji w poszukiwaniu z innymi nowej wspólnej 
drogi.”

No cóż, powyższa wypowiedź wprost zachęca (przynajmniej ja tak to wi-
dzę) do obrania trudniej szej drogi. Wielokrotnie trudniejszej, bo sprzecz-
nej z rozpasanym (od jakiegoś czasu) indywidualiz mem, bo wymagającej 
wspólnotowego działania. Czy zatem na tej podstawie można sądzić, że au-
tor zbyt wiele od nas oczekuje, że nie najlepiej nam życzy?

Tymczasem wśród nowogardzkich samorządowców daje się ostatnio za-
obserwować pewne postępy w zakresie przełamywania tzw. partyjniactwa. 
Zaczynam nawet wierzyć, że bardzo zło żony problem związany z przynależ-
nością do organizacji politycznych i obowiązującej w nich bezwzględnej lo-
jalności, może okazać się jednak rozwiązywalny.

Jednym z najistotniejszych stałych fragmentów mojej „gry” jest kultura. 
Kultura w oczywisty sposób splata się niemal ze wszystkimi wcześniej po-
ruszanymi problemami. Jeśli ktoś kultury nie doceni odpowiednio potrafi 
(ona) być mu nawet „wrogiem”. Dla każdego z nas, kogo stać na to, aby było 
inaczej, będzie „przyjacielem”!

Ostatni Koncert Kolęd i Pastorałek umocnił mnie (kolejny już raz) w prze-
konaniu, że to właśnie ta sfera poczynań może skutecznie prowadzić do po-
godzenia jakże zwaśnionego dziś społeczeń stwa. Gdyby się to potwierdziło, 
mielibyśmy istotny element „nowej wspólnej drogi” - a tego bez wahania ży-
czę nie tylko sobie.

Lech Jurek

UWAGA WĘDKARZE
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard przypomina – wyjazd na ZA-

WODY SPININGOWE pod nazwą „TROĆ 2010” w Trzebiatowie z ul. 5-go 
Marca w dniu 09 stycznia 2010 r. o godz. 7.00. 

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Polbruk • Roboty ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Nie masz czasu na sprzątanie?

Zadzwoń!

Zrobimy to za Ciebie!!!

Oferujemy: 
- profesjonalne sprzątanie biur i powierzchni 
handlowych 
- sprzątanie klatek, pomieszczeń socjalnych i toalet 
- mycie okien i witryn sklepowych 
- możliwość stałej współpracy w ramach 
korzystnego cenowo abonamentu miesięcznego 
- faktury VAT!

F.H.U. EWM Marcin Simiński
ul. 700-lecia 17b/2

Nowogard, Tel. 508 309 107
e-mail: marcin.siminski@wp.pl

Tel. 508 309 107

reklama

reklama

Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia 

W dniu 8 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w No-
wogardzie odbył się etap rejonowy XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia. Olimpiadę zorganizowała Delegatura PCK 
w Nowogardzie przy współpracy z p. E. Baran i p.M.Banasiak. Finał był 
poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 5 szkół, w 
tym 3 szkoły ponadgimnazjalne i 2 gimnazja, podczas których wyłoniono 
3-osobowe reprezentacje.

Celem olimpiady jest wykształ-
cenie wśród młodzieży szkolnej 
potrzeby dbania o własne zdrowie 
oraz promowanie zdrowego stylu 
życia poprzez:

- kształtowanie postaw i zacho-
wań prozdrowotnych;

- pogłębianie wiedzy na temat 
zagrożeń zdrowotnych oraz sposo-
bów ochrony zdrowia i dbałości o 
zdrowie;

- inicjowanie i realizowanie 
działań promujących zdrowie w 
środowisku lokalnym.

Nad prawidłowym przebiegiem 
etapu rejonowego czuwała Komi-
sja w składzie: p. Ewa Żylak, p. Li-
dia Bogus, p. Danuta Gutowska. 
Przeprowadzony sprawdzian (test 
pisemny, 30 pytań dla każdego typu 
szkół) wykazał dobre przygotowa-
nie uczestników i dużą znajomość 
tematu związanego z ochroną zdro-
wia. Poziom wiedzy był bardzo wy-
równany, więc odbyła się dogryw-
ka (przygotowana przez organiza-
torów), z której wyłoniono zwycięz-
ców. 

Wyniki - szkoły ponadgimna-
zjalne:

1 miejsce - Milena Trojanowska 
LO 1 N-d

2 miejsce - Aleksandra Saniuk LO 
2 N-d

3 miejsce - Sandra Garlińska LO 
2 N-d

Wyniki - szkoły gimnazjalne:

1 miejsce - Paulina Ciechmisz-
czuk Gimnazjum nr 2 N-d  

2 miejsce - Anna Lebiecka Gim-
nazjum nr 1 N-d

3 miejsce - Katarzyna Pastusiak 
Gimnazjum nr 2 N-d 

Zwyciężczynie - Milena Troja-
nowska i Paulina Ciechmoszczuk 
reprezentować będą rejon Nowo-
gard na eliminacjach okręgowych w 
Szczecinie.

Podsumowaniem konkursu było 
wręczenia nagród książkowych ufun-
dowanych przez Delegaturę Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz serdeczne 
podziękowania od organizatorów dla 
uczestników i ich opiekunów za bar-
dzo dobre przygotowanie do Olim-
piady i życzenia dalszych sukcesów.

Inf.własna

W kinie „Orzeł” 

ODLOT
 Animacja 
familijna, 
USA, 
2009, 
96 min 
11 zł, 12 zł 
B/O

08.01.10 
g. 16.30

09.01.10 
g. 16.30
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

reklama

Nadleśnictwo Nowogard 
ogłasza II-gi przetarg 

nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionego środka transportowego:

    1. Samochód Daewoo Musso, rok prod. 1998, nr rejestracyjny SMG 
1824, numer
       silnika 66292010004002, numer podwozia KPTEOB1DSXP143660
       - cena wywoławcza 7.070,00 zł
           (słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych).
      W przetargu mogą uczestniczyć :
       - wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Samochód można oglądać w dniu 22.01.2010r. w godzinach od 800 do 1400 na 
terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy ul .Bohaterów War-
szawy 64A w Nowogardzie. W tym miejscu i czasie będzie można zapoznać się z 
ekspertyzą i wyceną wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 25.01.2010r.o godzinie 1100 w 
świetlicy Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy ul. Radosława 11.
Wadium w wysokości 710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych ), należy  
wpłacić w kasie Nadleśnictwa najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu. Brak 
wpłaty wadium do godz. 1030 wyklucza udział w przetargu. Wadium złożone 
przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu, wadium zło-
żone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu 
licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy 
w przypadku nie uiszczenia ceny nabycia i odmowy podpisania umowy kupna – 
sprzedaży.
Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeź-
dzie oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyny.
 Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk Woj-
nowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646.

Organizuje 
ferie zimowe 

w dniach 8 – 12 luty 2010r. 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 

pod hasłem „ Śpiewaj, tańcz i bądź kreatywny”
W programie:
zajęcia wokalne, taniec akrobatyczny, nauka stepowania, streching, gim-
nastyka jazzowa, improwizacja i kompozycja tańca, improwizacja z przed-
miotem oraz  „bibułkowych kwiatów czar”- zabawa z bibułą i papierem
Zajęcia odbywać się będą od godz. 9.00 – 15.15
W koszty wliczone są obiady. Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr. 
508053507 lub 605548737 do 31.01.2010r.

Zapraszamy również na stałe formy ruchu:
•	Pilates dla dorosłych - gr. początkująca (poniedziałki 19.00-20.00)
•	ćwiczenia na stepie dla dorosłych (środa 19.00-20.00)
•	solo dance dla dorosłych( wtorki i czwartki (18.00-19.00
•	zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci z mamą
•	zajęcia utaneczniające dla dzieci 5-6 lat (poniedziałki i czwartki 15.30 – 16.15)
•	nauka indywidualna dla par oraz przygotowanie pierwszego tańca dla par 

przedmałżeńskich
•	W związku z z ograniczoną ilością miejsc w poszczególnych grupach,
•	proszę o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie 
•	kontakt: Regina Mąkowska 508053507 oraz Ewa Paś 605548737

Informujemy, że 

11 stycznia 2010 r.
poniedziałek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97
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• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska po remoncie. 
693 850 197.

• Sprzedam działkę w mieście 27 
arów w atrakcyjnej cenie. Tel. 
794 063 102.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 
13 tys./ ha w Krasnołęce. Tel. 
722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Okazja! Sprzedam, wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, po re-
moncie. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Ogrodowej 27 w Nowo-
gardzie, o pow. 787 m kw. Teren 
uzbrojony w media. Telefon kon-
taktowy 601 060 940.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe 46 m kw, I piętro. Tel. 
505 063 713 – wieczorem.

• Do wynajęcia nowa, nieumeblo-
wana kawalerka. Tel. 693 482 301 
po 17.00.

• Wynajmę mieszkanie bez-
czynszowe dwupokojowe. 
669 973 818, 605 402 134.

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, 66 m kw, wspólnota. Tel. 
609 776 335.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Nad-
torowej. Tel. 788 175 990.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, I piętro, cena 
2800 zł/ m kw. Tel. 608 633 831.

• Sprzedam sklep na wsi, z wypo-
sażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we o pow. 42 m kw, ogrzewanie 
co gaz, ocieplone, ul. Leśna, 125 
tys., częściowo z meblami. Tel. 
603 423 179.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 518 483 194.

• Do wydzierżawienia kawaler-
ka w centrum Nowogardu. Tel. 
602 405 640.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we na Zamkowej. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we 67 m kw. Tel. 88 568 87 71.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 147 m kw na os. Bema w 
Nowogardzie, atrakcyjna cena, 
do uzgodnienia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw 
+ działka 5,5 ara z garażem, Dę-
bice, cena 140 tys. za całość. 
604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe. Tel. 664  726  394, 91 39 
23 400.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, parter, 40 m kw z garażem 
lub bez. 0506 486 202.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 
1992, w bardzo dobrym stanie, 
z ważnym przeglądem i OC. Tel. 
889 140 607.

• Sprzedam sam. ciężarowy  (Fur-
gon) Fiat Ducato 2,8 D skrzy-
niowy, rok prod. 1999. Tel. 
605 168 658.

• Sprzedam samochód osobowy 
srebrny met. Alfa Romeo 156 1,9 
JTD rok prod. 2000, wyp. stan-
dard klima, ABS, wsp. kierowni-
cy, tapicerka skóra czarna. Tel. 
605 168 658.

• Sprzedam mazdę 626, rok 
prod. 1995, po. 2.0 benzyna, 
stan bdb, cena 6500 zł do ne-
gocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam Golfa II, 1994 r. 
660 038 714.

• Sprzedam Toyota Corolla, sedan, 
2004/2005, poj. 1,6 benzyna, 
błękit, pełna elektronika, cena 
29 500 zł. Tel. 606 11 34 36.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapesz-
ty. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam słomę żytnią w ma-
łych belkach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tono-
wą i ciągnik Ursus C-385. Tel. 
603 839 782.

• Prosiaki sprzedam. Nowaczyk. 
Korytowo 38.

• Kupię ziemię w Boguszycach 
i okolicach do 10 km. Tel. 91 
39 106 54, 502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39  106 
54.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Usługi informatyczne, napra-
wa komputerów, monitoring, 
simloki. Tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• DUr – DaCH – pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

• remonty mieszkań i wykoń-
czenia wnętrz. 662 125 370.

• HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Piasek, ziemia – transport. 
727 303 097.

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 
668 17 12 12.

• Organizacja kuligów. 607 73 98 
66.

• Dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

• Usługi budowlane, docieplenia – 
elewacje, kompleksowe wykoń-
czenia wnętrz, glazura – terako-
ta, szpachle i struktury ozdobne. 
Tel. 605 168 658.

• Usługi ogólnobudowla-
ne. Konkurencyjne ceny. Tel. 
880 690 659.

• JOKO – zadaszenia drzwi ze-
wnętrznych i balkonów; wypo-
życzalnia przyczepek samocho-
dowych. Tel. 605 213 528.

• Usługi: docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy, podłogi. 
600 626 268.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Szybko, tanio i na lata usługi 
ogólnobudowlane, kafelki, re-
gipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, itp. Tel. 727  553  587, 
607 713 507.

• Transport Sprinter MAX + przy-
czepa do przewozu styropianu, 
maszyn rolniczych, itp. 1,50 zł za 
kilometr. Tel. 514 740 538.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• korepetycje z języka angiel-
skiego. 668 229 063.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DO-
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ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę 
z własną maszyną do poprawek 
krawieckich i drobnych napraw. 
Praca dorywcza we własnym 
domu. Zgłoszenia na maila biu-
ro@cupsell.pl

• Zatrudnię pracowników w Nor-
wegii: płytkarzy, szpachlarzy – 
malarzy i cieśli. Praca legalna. Tel. 
889 140 607.

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty, rabaty. 604 189 118.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkę Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁęka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 
ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 

zł,  mieszkanie, domek, gwa-
rancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuch-
ni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 
zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• Oddam za darmo Internet bez-
przewodowy blueconnect, abo-
nament miesięczny 100 zł. Do 
ściągnięcia miesięcznie 6 GB. Tel. 
889 099 362, 698 356 161.

• Sprzedam ławostół jasnego ko-
loru, cena 50 zł. Tel. 91 39 26 426.

• Sprzedam Yorki. 698 882 056.

• Sprzedam szczeniaki York Teze 
mini, z niemieckimi papierami, 
cena 1000 zł. Tel. 724 350 576.

• Szukam świadków kolizji z dnia 
23.12.2009 r. ok. godz. 18.30 
– 18.45 w okolicach miejsco-
wości Olchowo na drodze kra-
jowej Szczecin – Nowogard. 
Świadków proszę o kontakt. Tel. 
791 188 052.

• Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam pianino (tanio). 
506 486 202.

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

POleCamY NIerUCHOmOŚCI Na SPrZeDaŻ

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

22,50 zł 6,90 zł

6,90 zł
7,90 zł

32,10 zł 8,00 zł

7,96 zł
9,26 zł

Prostalong Complex  
                              30 tabl.

                     Flegamina 
                              120 ml

                    Ambrosol   
                             15 ml

                    Ambrosol   
                             30 ml

Multivitamina SCOObY
Magnefar b6  100 tabl.

9,20 zł
6,50 zł

24,95 zł
16,90 zł

Plusssz 
dla dzieci Junior 

12,92 zł
8,00 zł

reklama

Zima 
w Norwegii



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8-11.01.2010 r. 17

Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 8.01

Rozwiązania krzyżówek nr 18 (SZTUCZNE 
DRZEWKO), nr 22 (IGLIWIE I SIANO) oraz 

nr 29 (IDZIE NOWY ROK) podajemy łącznie 
ze względu na zmianę cyklu wydawniczego ga-
zety. Rozwiązania nadesłali: 

Krzysztof Kępa, Danuta Salomon, Bogumiła 
Urtnowska (18, 22, 29), Sabina Frąckowiak, Natalia 
Chruściel (18, 29), Stanisława Pokorska (18, 22, 
29), Łukasz Kochelski , Martyna Grenda, Irena 
Szeremeta, Władysław Kubisz (18, 22),  Szczepan 
Falaciński (18, 29), Teresa Czarnecka (18, 22,29), 
Halina Stefańska (18, 22, 29), Eliza Zawadzka, 
Teresa Młynarska (18,29), Krystyna Porada, Te-
resa Powalska (18,29), Józef Dobrowolski, Teresa 
Januszonek, Tadeusz Kozioł (18, 22, 29), Regina 
Czarnowska (18, 29), Agnieszka Pluta, Maria Gor-
tat, Kacper Skowroński, Jan Furmańczyk, Pelagia 
Feliksiak (18, 22), Adam Stefański (22 ), Dominika 
Wojciechowska (22), Jolanta Gruszczyńska (22), 

Iwona Kochelska (29), Michał Furmańczyk (22), 
Urszula Kaczmarek (22), Krystyna Tretiak (18, 22), 
Teresa Zagórska (29), Cecylia Furmańczyk (29), 
Andrzej Leszczyński (29),Krystyna Młynarska (29),   

Prenumeraty „DN” na miesiąc luty wylosowali:
- Eliza Zawadzka z Orzechowa,
- Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa, 
- Natalia Chruściel z Nowogardu, 
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
- Teresa Powalska z Nowogardu,  
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Urszula Kaczmarek z Nowogardu,
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu.

Gratulujemy!
Wszystkim krzyżówkowiczom, którzy nadesłali 

do Redakcji życzenia świąteczne i noworoczne 
serdecznie dziękujemy.

litera za literę…
Odgadnięte wyrazy wpisać do diagramu 

zgodnie z podaną numeracją uwzględniając już 
wpisane litery. Następnie w wolne połówki kratek 
wpisać takie litery, aby powstały nowe wyrazy 
(znaczenia tych wyrazów podano w przypadkowej 
kolejności).

Litery w „połówkach” są dla siebie zamienni-
kami i po wpisaniu ich do podanej tabelki otrzy-
mamy rozwiązanie.

Poziomo lub pionowo:
1 – szata noszona na znak pokuty (skojarz z 

włosiem),

2 – krzew rodzący owoce o nazwie tarka.
3 – pojemnik z wikliny z rączką i wiekiem   

(...i opałki),
4 – rodzaj sztywnego kołnierza,
5 – „iglak” do paznokci,
6 – potocznie półlitrowy kufel.
Wyrazy po uzupełnieniu:
- motorek,
- najwyższy szczyt w Bieszczadach,
- jędza,
- wielki wstyd,
- przepływomierz,
- brunatny gryzoń nadrzewny (pilchowate).

Lesmar

BlaSkI BOGaCTWa
„Niech się pan na mnie nie obrazi,
Pan nie błyszczy bogactwem,
Pan razi!”

ParODIa PrZYJaŹNI
Raz ogłosiłem w miejscowej prasie
Wiersz satyryczny, bardzo na czasie.
Utwór mój sprawy poruszał przykre,
I nosił tytuł :”Dygnitarz Igrek”.
Nazajutrz, ledwo zaświtał dzionek,
U drzwi wejściowych rozległ się dzwonek.
Nim pomyśłałem - kogo czart niesie?
Gość stał przede mną w angielskim dresie.
„Przepraszam mocno - jeśli nie w porę,
Czy pan jest ... tego wiersza autorem?”
Ja - wyszeptałem głosem podciętym
I serce wnet mi uciekło w pięty.
„Tak, tak... to bardzo drażliwa sprawa...
Chociaż - satyra ma swoje prawa,
Przejaskrawienia i etcetera...
Nie mam zamiaru o to się spierać!
Nie mogę panu odmówić racji,
Że wiersz ujawnia wrzód biurokracji.
Tudzież z bezduszną walczy tepotą - 
Więc nie mam żalu do pana o to”
Stoję jak wryty i myślę: Czyżby
Mąż pośród sobków znalazł się ciżby.
Mąż, co ze skruchą szczerą i wdziękiem
Satyrykowi podaje rękę?
Chcę mu się przyjrzeć, mrużę powieki:
Czy mam przyjemność z panem Igrekiem?
Czekam wzruszony... A gość (o dziwo!)
Znienacka minę ma frasobliwą,
Po czym oznajmia najsłodszym trelem:
„Jestem Igreka  - hm - przyjacielem!”.

PODaTkOWa mIGreNa
Gdy słyszy:
„Izba skarbowa” -
Zaczyna go boleć głowa.

aNalIZa NIeZaleŻNOŚCI
Niezależność prasy,
Tak to widzieć należy,
Od punktu widzenia -
Zależy.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18 M - Nr 2 (1838)

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
Nowogard 17.12.2009r.

OFerTY PraCY 
PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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NalP
Wyniki dwunastej kolejki II ligi :
Old Punks – Sikorki                             1 : 4 ( 1 : 2 )
Bała R. – Jeziorski P.-2, Durkowski J.-2
Nehuera Osowo – Jantar                      3 : 1 ( 1 : 0 )
Weiss D., Mańkowski B., Barecki T. – Gałecki K.
Bosman – Czarne Chmury                   1 : 2 ( 0 : 1 )
Studniarz K. – Dawidowski M.-2
Pampeluna – BTCH                             3 : 1 ( 1 : 0 )
Mendyk R., Kurek D.,samob. – Cyran M.
Tabela II ligi po dwunastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/

stracone/(faule)
      1.   BTCH                           11        28    47 : 11      + 36     ( 23 )

2. Jantar                            11        20    35 : 30      +   5     ( 26 )
3. Nehuera Osowo            11        19    36 : 32      +   4     ( 37 )
4. Pampeluna                    11        18    37 : 22      + 15     ( 20 )
5. Sikorki                          11        18    37 : 32      +   5      ( 21 )
6. Czarne Chmury            10        16     25 : 24      +  1      ( 18 )
7. Old Punks                     11          9    30 : 36      -   6       ( 20 )
8. Bosman                         10         6    19 :  48      - 29       ( 21 )
9. Mosty                            10         3    11 :  42      - 31       ( 33 )
•	 Zespół Pampeluna ukarany został odjęciem 3 punktów za udział w 

rozgrywkach 4 zrzeszonych zawodników
Klasyfikacja strzelców II ligi po 12 kolejce :
19   - Gruszczyński D. ( BTCH )
13   - Langner D. ( Jantar )
Pauzują w następnej kolejce : Marszałek T. ( BTCH )
Wyniki dwunastej kolejki I ligi :
Probud Wyszomierz – Denver Miętno         3 : 3 ( 1 : 1 )
Gołdyn M.-2, Pertkiewicz J. – Litwin D., Stachowiak M., Wnuczyński G.
Czarne Koszule – Tubisie                            0 : 2 ( 0 : 2 )
Mazurek P., Kubski D.
Budowlani – Herosi                                     3 : 2 ( 2 : 0 )
Grzelak D.-2, Połatyński S. – Reginia R.-2
Seniorzy – Golputz                                      2 : 1 ( 1 : 1 )
Ochęcki Ł., Winczewski K. – Skowroński J.
Bad Boys Juniors – Parasol                         2 : 5 ( 1 : 1 )
Kaczmarek J., Mroczko Z. – Dudziec D.-2, Dwojak M., Jakubowski Ł., 

Lipiński A.
Tabela I ligi po dwunastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/

stracone/(faule)
1. Budowlani                 12    31     39 : 15   + 24   ( 24 )
2. Seniorzy                    12    26     38 :  13  + 25   ( 27 )
3. Bad Boys Juniors      12    21     33 :  28  +   5   ( 25 )

      4. Probud Wyszomierz  12    20     42 : 32  + 10    ( 20 )
      5. Golputz                      12    17     27 : 29   -   2    ( 15 )
      6. Tubisie                       12    17     32 : 35   -   3    ( 29 )
      7. Parasol                       12    14      27 : 25  +  2    ( 27 )
      8. Denver Mietno           12    14     27 : 39   - 12   ( 15 )
      9. Herosi                        12     10     35 : 45   - 10   ( 15 )
      10. Czarne Koszule       12       1     10 :  49  -  39   ( 13 )
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 12 kolejce :
 17    - Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz ) 
  14    - Stachowiak M. ( Denver Miętno )
W następnej kolejce ( 10.01.2010 r. ) zagrają :
II liga :
14.00 Bosman – Mosty
14.30 Nehuera – Old Punks
15.00 BTCH – Sikorki
15.30 Pampeluna – Czarne Chmury
Pauza – Jantar
I liga :
16.00 Herosi – Seniorzy
16.30 Tubisie – Budowlani
17.00 Denver Miętno – Czarne Koszule
17.30 Parasol – Probud
18.00 Golputz – Bad Boys Juniors

 Podał Tomasz Szafran

Pogoń 04  
w Nowogardzie

Siedem klubów piłkarskich w najbliższą sobotę weźmie udział turnieju 
halowej piłki nożnej PBO Cup w Nowogardzie. 

W zwodach wystąpią: Pogoni 04’ Szczecin, Polonia Płoty, Kluczevia 
Stargard, Kasta Szczecin, Orzeł Łożnica, Korona Stuchowo, oraz dwie 
ekipy Olimpii Nowogard gospodarzy turnieju.. Testem umiejętności dla 
zespołów grających na trawiastych boiskach będzie występ przeciwko Pogo-
ni 04 Szczecin. Piąta drużyna ekstraklasy futsalu będzie miała trochę utrud-
nione zadanie, bo zabraknie w niej powołanych na mecz reprezentacji Pol-
ski z Ukrainą Łukasza Żebrowskiego i Dominika Kubraka. Zespoły rywali-
zować będą w dwóch grupach:

GRUPA A: Pogoń 04` Szczecin, Polonia Płoty, Kasta Szczecin Majowe, 
Olimpia Nowogard I.

GRUPA B: Kluczevia Stargard, Korona Stuchowo, Orzeł Łożnica, Olim-
pia Nowogard II.

Po rozegraniu fazy grupowej:
Zespoły z miejsc 4-tych zagrają mecz o 7 miejsce
Zespoły z miejsc 3-cich zagrają mecz o 5 miejsce
Zespoły z pierwszych dwóch miejsc rozegrają półfinały: 1A-2B, 1B-2A
Mecz półfinałowy wyłoni uczestników meczów o:
-3-cie MIEJSCE
- FINAŁU
Organizatorami turnieju są nowogardzka firma PBO Grinbud, burmistrz 

Nowogardu Kazimierz Ziemba oraz Olimpia. Puchar Fair Play ufundował 
także prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Jan Bednarek.  
Początek zawodów o godz. 9.30 na hali sportowej przy ul. Bohaterów War-
szawy. Mecz otwarcia Olimpia Nowogard - Pogoń 04` Szczecin. Mecze trwać 
będą 2x9 min. Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z zasada-
mi futsalu. 

marcin Nieradka
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Opady śniegu intensywniejsze aniżeli w ubiegłych 
latach zaskakują nas. Niektórzy zapominają o swoich go-
spodarskich obowiązkach i śniegu nie usuwają. Przejście 
chodnikiem to już prawdziwe wyzwanie, bo nie wszyscy 
odśnieżają tam gdzie powinni.

Przypominamy, że chodnik uprząta ze śniegu i wszel-
kich zanieczyszczeń właściciel lub administrator, zarządca 
posesji przyległej do chodnika. Jezdnie utrzymują w stanie 
przejezdnym zarządcy dróg (krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych) zlecając to zadanie wyspecja-
lizowanym firmom. A kto udrożni ścieżkę rowerową?

Gdy nie było śniegu służyła ona bardziej jako miejsce 
parkingowe, ale przejechać rowerem było można. Teraz 
ani parking ani droga dla rowerów! Co gorsza dosypuje się 
na nią śnieg usuwany z chodników… Czyżby regulamin 
utrzymania porządku o niej zapomniał?

LMM

Utoniemy 
w śniegu?

Policja poszukuje 

zaginionego!
BARTOŁD  Sebastian
s. Mirosława i Anny
ur. 29.11.1991 r w Goleniowie
zam. Goleniów ul. Szczecińska 

20/9
Zaginiony w dniu 9 stycznia 

2010r, wyszedł z domu i do chwili 
obecnej nie powrócił, nie nawiązał 
także żadnego kontaktu z rodzina.

Rysopis: wzrost ok. 180 cm, szczu-
pła budowa ciała, włosy ciemny 
blond proste krótkie, oczy niebie-
skie, twarz podłużna, uszy średnie 
przylegające.

Ubiór; kurtka czarna do pasa zapi-
nana na zamek i napy, spodnie dżin-
sowe koloru niebieskiego, buty typu 
adidas czarno-siwe.

W przypadku posiadania infor-
macji o miejscu pobytu zaginionego 
prosimy o kontakt;

Komenda Powiatowa Policji w 
Goleniowie tel. 91- 460-25-11, KWP 
Szczecin 91- 8211762, 91- 8211775, 
bezpłatny Policyjny Telefon Zaufa-
nia 0800-156-032 na terenie całego 
kraju 997, 112, mail; info@szczecin.
kwp.gov.pl

Bez względu na miejsce i sposób 
zgłoszenia posiadanej informacji 
Policja gwarantuje pełną anonimo-
wość.

Nadkom. Wiesław Ziemba
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Kronika policyjna kOmUNIkaT  POlICJI
Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w sprawie kra-

dzieży torebki z zawartością dokumentów i pieniędzy. Do zdarzenia doszło 
w dniu 31.12.2009r około godz. 7:00 na ul. 700 lecia  w Nowogardzie na 
wysokości słupa ogłoszeniowego przy Ratuszu. Nieznany sprawca – młody, 
krępej budowy ciała, wzrostu około 175 cm, ubrany w siwą (stalową) kurtkę 
z założonym na głowę kapturem w  ciemnych spodniach wyrwał z rąk idą-
cej chodnikiem w/w ulicą kobiety torebkę , a następnie oddalił się w kierun-
ku jeziora przebiegając za Ratuszem i przy Bibliotece. Wszystkie osoby, któ-
re były świadkiem tego zdarzenia, lub mogące pomóc  w ustaleniu sprawcy 
zdarzenia proszone są o kontakt z prowadzącym postępowanie tel. 91-57-
92-359 lub 997.

UWaGa PIeSI
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców gminy Nowogard apelują do wszystkich korzystających z dróg 
o rozwagę i szczególną ostrożność.

Wcześnie zapadający zmrok, słaba widoczność oraz „dłuuuga” droga ha-
mowania powodują, że nikt nie może czuć się bezpieczny na drodze.

PAMIĘTAJMY! Przekraczanie jezdni „po pasach” nie gwarantuje bezpie-
czeństwa!!!

Nie ignorujmy zagrożeń jakie może stworzyć nadjeżdżając auto. Pieszy 
jako osoba uprzywilejowana na oznakowanym przejściu dla pieszych ma 
obowiązek trzeźwo oceniać sytuację na drodze i stosować podstawowe zasady 
poruszania się po drogach. 

Taryfikator dla pieszych:
- za wejście na przejściu tuż przed pojazd: mandat do 200 zł
- za wejście na jezdnię zza innego pojazdu: do 200 zł
- za wejście na jezdnię poprzez barierę oddzielającą ją od chodnika: do 100 zł
- za przechodzenie przez jezdnię przy ograniczonej widoczności: do 100 zł
- za zwalnianie kroku lub zatrzymanie się bez potrzeby na przejściu: do 100 zł
- za przebieganie przez jezdnię: do 50 zł
Kierowcy natomiast muszą poruszać się z prędkością, która umożliwi 

dostrzeżenie niebezpieczeństwa i odpowiednią reakcję. Nie każdy pieszy 
zachowuje się w sposób przewidywalny i nie każdy przestrzega zasad ruchu 
drogowego.

Taryfikator dla kierowcy:
- za omijanie pojazdu, który zatrzymał się aby przepuścić pieszych: mandat 

do 500 zł i 10 pkt.
- za wyprzedzanie przed przejściem lub na nim: do 500 zł i 9 pkt.
- za wymuszenie pierwszeństwa na pieszym znajdującym się na przejściu: 

do 500 zł i 8 pkt.
- za podobne wymuszenie pierwszeństwa na ulicy poprzecznej: do 500 zł 

i 8 pkt.
 st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

konkurs 
o „Fotel komendanta” 

Komisariat Policji w Nowogardzie zaprasza wszystkich uczniów szkół pod-
stawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do rywalizacji w drugiej 
edycji konkursu o „ Fotel Komendanta”. 

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie prac plastycznej 
o tematyce „Policja w Przyszłości” w dowolnej technice, maksymalnie w 
formacie A3. Termin składania prac mija 24.05.2010 r. Laureat konkursu, w 
dniu 01.06.2010 r. zastąpi Komendanta kom. Leszka Nowaka na zajmowanym 
stanowisku, m.in. pokieruje odprawą Policjantów, zapozna się  ze strukturą 
Komisariatu Policji w Nowogardzie, weźmie udział w patrolu na terenie 
miasta, zwiedzi Komendę Powiatową Policji w Goleniowie. 

Szczegółowe informacje można będzie uzyskać w każdej szkole na terenie 
Gminy lub pod nr telefony 091-57-92-302  u Pani Klaudii Gieryń w Komi-
sariacie Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

kOmINIkaT 
POlICJI

W dniu 04.01.2010 r. na ul. Wojska Polskiego w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 1 został znaleziony pęk kluczy w ilości 11 szt. Właściciela kluczy prosi się 
o zgłoszenie do Komisariatu Policji w Nowogardzie celem ich odbioru.

W dniu 05.01.2010 r. na Placu Wolności został znaleziony klucz na smyczy, 
koloru czarnego. Właściciela klucza prosi się o zgłoszenie do Komisariatu 
Policji w Nowogardzie celem jego odbioru.

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

W minionym tygodniu funkcjo-
nariusze nowogardzkiego komisa-
riatu policji reagowali na następujące 
zdarzenia: 

4 styczeń (poniedziałek)

- godz. 14 – Kradzież telefonu ko-
mórkowego z salonu sieci Play przy 
ul Blacharskiej.

5 styczeń (wtorek)

- godz. 8.05 – Kradzież 570 litrów 
paliwa z ze zbiorników samochodu 
ciężarowego zaparkowanego na stacji 
paliw w Kikorzach. Kradzieży doko-
nano podczas snu kierowcy.

- godz. 11.20 – Autobus PKS spo-
wodował kolizję przy ul. Armii Krajo-
wej (przy stacji paliw HL). W wyniku 
zderzenia ucierpiały dwa inne samo-
chody. Kierowcy i pasażerowie nie 
odnieśli poważnych obrażeń. 

- godz. 22.20 – Młodzież siedząca 
w zaparkowanym na pl. Wolności 
samochodzie znieważała przecho-
dzące w pobliżu osoby. Policja za-
trzymała dowód rejestracyjny wozu, 
a niekulturalne osoby pouczyła o 
prawidłowym zachowaniu w miejscu 
publicznym. 

- godz. 23.12 – Kierowca autobusu 
rejowego, jadącego z Elbląga powia-
domił policję o znajdującym się na 
jego pokładzie agresywnym i awan-
turującym się obywatelu Niemiec. 
Po przybyciu policjantów na miejsce 
zdarzenia okazało się, że pasażer od-
mawia wyjścia z autokaru. Jego żona, 
polka znieważyła funkcjonariuszy i 
użyła wobec nich siły fizycznej. Po 
wylegitymowaniu kobiety okazało 
się, że jest poszukiwana listem goń-
czym wydanym przez Sąd Rejonowy 
w Słupsku, do odbycia kary w Zakła-
dzie Karnym.

6 styczeń (środa)

- godz. 3.50 – Kradzież paliwa z 
nowogardzkiej stacji HL. Wartość 
zagarniętej benzyny – 300 zł. 

- godz. 12.30 – Zgłoszenie kra-

dzieży czterech słupków ogrodzenia 
z metalu w Osowie.

7 styczeń (czwartek)

- godz. 17.15 – Kolizja drogowa 
na ul. Armii Krajowej. Kierowca 
Woldzwagena Passata nie ustąpił 
pierwszeństwa karetce pogotowia. 
Sprawca został ukarany mandatem.

- godz. 19.30 – Funkcjonariusz 
policji zatrzymał przy ul. Osiedlo-
wej poszukiwanego listem gończym 
Krzysztofa O.

9 styczeń (sobota)

- godz. 12.15 – Kolizja drogowa 
na drodze Orzechowo – Wierzchy. 
Kierowca samochodu Peugeot Boxer 
wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. 
Na szczęście nie doznał żadnych 
obrażeń.

- godz. 14.12 – Kradzież z włama-
niem do piwnicy budynku miesz-
kalnego przy ul. Wojska Polskiego. 
Zabrano wkrętarkę akumulatorową 
o wartości 450 zł.

10 stycznia (niedziela)

- godz. 3 – Kradzież dwóch tablic 
rejestracyjnych z samochodu Ford 
Orion zaparkowanego przy ul. Wy-
szyńskiego.

- godz. 16 – Interwencja na dro-
dze Nowogard – Miętno. Kierowca 
Golfa ciągnął dzieci na sankach, za 
co został ukarany mandatem. Policja 
przestrzega przed organizowaniem 
kuligów na drogach publicznych. 
Stwarza to duże niebezpieczeństwo 
dla uczestników ruchu.

- godz. 22.50 – Podczas interwencji 
Kościuszkach doszło do znieważenia 
policjanta i użycia wobec niego siły fi-
zycznej. Agresywną osobę zatrzyma-
no i przewieziono do aresztu. Policja 
przestrzega przed takim zachowa-
niem. W stosunku do agresywnych 
osób będą wyciągane konsekwencje 
w postaci przyspieszonej rozprawy 
sądowej.

Opr. man
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reklama

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

WOŚP’2010 
zagrała 
w Nowogardzie

W tym roku w Nowogardzie zebraliśmy (po pierwszym ręcznym liczeniu) 
kwotę ok. 19.500 zł. W chwili gdy podajemy tę kwotę pieniądze są liczone 
powtórnie w banku. Po skończeniu będzie można podać oficjalną ilość ze-
branych pieniędzy podczas WOŚP 2010 w Nowogardzie. 

Najdroższą zlicytowaną rzeczą podczas aukcji był kurs na prawo jazdy, 
który został podarowany przez Pana Macieja Herkę i zlicytowano go za 800 
zł. oraz obraz „Dama z łasiczką” podarowany przez więźnia osadzonego w 
nowogardzkim zakładzie karnym, który został zlicytowany za 430 zł. 

Przez cały dzień przez Nowogardzki Dom Kultury przewijało się mnó-
stwo ludzi uczestniczących w aukcjach oraz podziwiających występy. Wo-
lontariusze nie tylko kwestowali na ulicach naszego miasta ale również prze-
prowadzali w NDK pokazy udzielania I pomocy przedmedycznej. 

O godz. 20.00 wolontariusze wraz z mieszkańcami miasta wyszli na Plac 
Wolności by wspólnie wysłać kolorowe światełko do nieba. 

Orkiestra przebiegła bez żadnych zakłóceń poza jednym ekscesem gdzie 
ksiądz z parafii św. Rafała Kalinowskiego przegonił kwestującą młodzież 
twierdząc że zbierają na narkomanów. 

kr

Aukcja w NDK

Światełko do nieba

maszewo gra już  
z WOŚP od 11 lat :) 

Mieszkańcy naszego miasta po raz kolejny pokazali, że można na nich 
liczyć i że potrafią bawić się nawet w tak mroźnej aurze. Kwestujący wo-
lontariusze przyklejali serduszka- symbol jedności i miłości- w rytm mu-
zyki disco, regge, blues i rocka. Nie zabrakło także występów lokalnych ze-
społów wokalnych pracujących przy maszewskim Ośrodku kultury i Sportu 
oraz szkole w Dębicach. Grała z nami cała gmina, a przedstawiciele sołectw 
przygotowali pyszną grochówkę i gorące kiełbaski. Wielką atrakcją okazał 
się występ orkiestry dętej pod batutą Krzysztofa Sypienia, przejazd przez 
miasto aut terenowych oraz prawdziwego zaprzęgu sań prowadzonych przez 
Mikołaja. O godzinie 20 wszyscy maszewiacy zgromadzeni na placu Wolno-
ści odśpiewali Sto lat jak to na 18- stkę przystało. Nie zabrakło także sztucz-
nych ogni i pokazu fajerwerków. Aukcje zgromadzonych przedmiotów cie-
szyły się z początku niezbyt dużym zainteresowaniem (to ze względu ma-
łej frekfencji) jednak w kulminacyjnym momencie koszulki, kubeczki, ręka-
wiczki, plecaki i inne gadżety rozchodziły się jak przysłowiowe „gorace bu-
łeczki”. Finał w Maszewie jak i licznie pieniążków zebranych przez wolonta-
riuszy ciągle trwa. Naszym sukcesem w postaci zapewne wysokiej sumy jak 
na 7000 gminę podzielimy się niebawem...

Pozdrawiamy raz jeszcze i wierzymy, że u was
XVIII finał WOŚP był równie ciepły jak i w Maszewie

Sztab i mieszkańcy z Bogdanem Czaplickim na czele

Ferie w NDK
Nowogardzki Dom Kultury w dniach od 01.02.-05.02.2010 
r. organizuje Ferie Zimowe dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Odpłatność za cały tydzień od 1 dziecka wynosi 30 zł 
(codziennie gwarantujemy 1 ciepły posiłek – obiad). 
Zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 22.01.2010 r. przyjmuje 
sekretariat NDK w godz. od 9.00 do 16.00. Serdecznie 
zapraszamy.
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ŻYCZeNIa POdZIękOWaNIa

Serdeczne podziękowania 
dla lekarzy oddziału  

chirurgicznego w Nowogardzie 
Marka Kowalczyka, 
Ryszarda Cieślaka 
i Ridy Yahfouf oraz 
całemu personelowi chirurgii  

za tak fachową, troskliwą  
i miłą opiekę mojej 

mamy Kazimiery 
Zaborowskiej 

z poważaniem Renata Weiss

Z okazji 
urodzin kochanej 

żonie, mamie i babci 

Grażynie 
Salwa 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, 

powodzenia i zadowolenia 
z życia 

składają mąż, dzieci i wnusio

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA 
WYSTĄPIENIE ŚNIEŻYC, ZAWIEI 
I ZAMIECI!

 
1. W czasie intensywnych opadów 

śniegu i silnego wiatru, pozostań w 
domu.

2.  Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, 
ubierz się w ciepłą odzież wielowar-
stwową i powiadom kogokolwiek o 
docelowym miejscu podróży oraz o 
przewidywanym czasie dotarcia na 
miejsce przeznaczenia.

3. Zachowaj ostrożność, poruszając 
się po zaśnieżonym i oblodzonym 
terenie, zwróć uwagę na zwisające 
sople, zwały śniegu na dachach bu-
dynków itp.

JAZDA SAMOCHODEM W 
ZIMIE

 
Jedną z wielu przyczyn wypadków 

śmiertelnych w zimie jest niewłaści-
we przygotowanie pojazdu do sezonu 
zimowego oraz brak znajomości 
postępowania na wypadek unieru-
chomienia pojazdu lub zabłądzenia 
podczas podróżowania. Dlatego też, 
aby bezpiecznie podróżować:

 1. Sprawdź następujące elementy 
twojego samochodu:

akumulator, płyn chłodniczy, wy-
cieraczki i płyn do spryskiwania szyb, 
układ zapłonowy, termostat, oświe-
tlenie pojazdu, światła awaryjne, 
układ wydechowy, układ ogrzewania, 
hamulce, odmrażacz, poziom oleju 

(jeśli jest taka potrzeba, wymień na 
olej zimowy).

2. Załóż zimowe opony i upewnij 
się, czy mają odpowiedni bieżnik. 
Uniwersalne opony radialne zazwy-
czaj nadają się do większości warun-
ków zimowych. Jednakże, przepisy 
w niektórych krajach wymagają 
stosowania opon z łańcuchami lub 
opon śniegowych z kolcami.

3. Miej przygotowaną skrobaczkę 
do szyb oraz narzędzie do usuwania 
śniegu.

4. Utrzymuj co najmniej połowę 
pojemności zbiornika paliwa w czasie 
zimy.

5. Starannie planuj długie podróże.
6. Słuchaj komunikatów radiowych 

o aktualnych warunkach drogowych.
7. Podróżuj w ciągu dnia i jeśli to 

możliwe, w towarzystwie przynaj-
mniej jednej osoby.

8. W czasie burzy śniegowej staraj 
się korzystać z komunikacji publicz-
nej.

9. Ubieraj się ciepło. Noś odzież 
wielowarstwową, lekko dopasowaną.

10. Na czas dłuższej podróży przy-
gotuj wysoko energetyczne, suche 
pożywienie oraz kilka butelek wody.

11. Miej w swoim samochodzie:
 migające światło przenośne z zapa-

sowymi bateriami, apteczkę pierwszej 
pomocy oraz niezbędne leki, śpiwór 
lub koc, torby plastikowe (do celów 
sanitarnych), zapałki, małą łopat-
kę-saperkę, podręczne narzędzia 
– szczypce uniwersalne, klucz na-

Nasza zima zła… 
stawny, śrubokręt itp., przewody do 
rozruchu silnika, łańcuchy lub siatki 
do opon, jaskrawo kolorową tkaninę 
do użycia jako flagi sygnalizacyjnej.

 
JEŚLI UTKNĄŁEŚ W DRODZE
 
1. Pozostań w samochodzie. Nie 

szukaj sam pomocy, chyba że pomoc 
jest widoczna w odległości 100 m.

2. Umocuj na antenie lub dachu 
samochodu jaskrawą część ubrania 
(najlepiej koloru czerwonego) tak, 
aby widoczna była dla ratowników.

3. Użyj wszystkich dostępnych 
środków do poprawienia izolacji 
samochodu.

4. Uruchamiaj silnik co godzinę 
na 10 minut. W czasie pracy silnika 
włącz ogrzewania oraz zewnętrzne 
światła samochodu.

5.  Zachowaj ostrożność z uwagi 
na trujące działanie tlenku węgla w 
spalinach. Utrzymuj rurę wydechową 

wolną od śniegu oraz dla wentylacji 
lekko uchyl okna.

6.  Zwracaj uwagę na oznaki od-
mrożeń lub wychłodzenia organi-
zmu.

7.  Wykonuj lekkie ćwiczenia dla 
utrzymania krążenia krwi. Od czasu 
do czasu klaskaj w dłonie, wykonu-
jąc wymachy ramionami. Staraj się 
nie przebywać w jednej pozycji zbyt 
długo. Jeśli w samochodzie jest więcej 
niż jedna osoba, należy spać kolejno 
na zmianę.

8. Dla utrzymania ciepła osoby 
powinny zgromadzić się koło siebie.

9. Unikaj zbędnego lub nadmier-
nego wysiłku.

Zimne otoczenie powoduje do-
datkowe obciążenie dla serca. Nad-
mierny wysiłek, taki jak odgarnianie 
śniegu albo pchanie samochodu, 
może spowodować zdrowotne do-
legliwości.

Opr. LMM

Dopadła nas prawdziwa zima – obfite opady śniegu i stosunkowo duży 
mróz. W dodatku wiatr Silny wiatr w połączeniu z intensywnymi opadami 
śniegu przyczynia się do powstawania zawiei i zamieci śnieżnych. Ale życie 
toczy się dalej – trzeba jechać do pracy, iść do szkoły, dowozić towary do 
sklepów. Jak się zachować gdy przychodzi nam podróżować w ekstremalnych 
warunkach?

Podajemy rady, które poleca stosować kierownik Referatu Obrony Cywilnej 
przy UM Nowogard Stanisław Pietrzycki.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Studniówka zbliża 
się wielkimi krokami

Od kilku tygodni maturzyści żyją tylko jedną myślą – STUDNIÓWKA! 
Trwają przygotowania – dziewczęta szukają idealnych kreacji, chłopcy szu-
kają idealnych koleżanek, które można zaprosić…Drodzy maturzyści, w 
tym numerze WBREWU podajemy Wam kilka niezbędnych wskazówek, 
które sprawią, że Wasza studniówka będzie niezapomniana!

Zwyczaje studniówkowe
Czerwona bielizna 
Czerwona bielizna założona na studniówkę ma stać się swoistym amuletem 

na maturze.
Od wielu lat dziewczęta (a obecnie nierzadko i chłopcy) na studniówkę 

ubierają czerwone majtki, by użyć ich ponownie na egzaminie maturalnym. 
Przesąd mówi, że na studniówkę czerwone majteczki powinny być założo-
ne na lewą stronę. Siła amuletu wzmaga się, jeśli nieprane odczekają do ma-
tury, a na egzaminy włoży się je ponownie już prawidłowo, na prawą stronę. 
Zwyczaj trochę niehigieniczny, więc od kilku lat płeć nadobna zastępuje maj-
teczki czerwoną podwiązką.. Buciki, w których idzie się na bal należy pastować 
tylko w jednym kierunku. Nawet w przypadku, gdy są bardzo niewygodne, nie 
można ich zdejmować, choćby studniówka trwała do samego rana.

Garnitur
Do męskich przesądów studniówkowo-maturalnych należy wiara, że udany 

pierwszy dorosły bal poprzez (komunijnego nie licząc nierzadko pierwszy w 
życiu) garnitur przeniesie moc powodzenia na pierwszy dorosły egzamin. Ma-
turzyści do egzaminów przystępują w garniturach noszonych na studniówce.

Giewont - czyli wspinaczka na szczyt
Wdrapanie się na Giewont ze względu na lokalizację jest przesądem mniej 

znanym. Wejście na szczyt symbolizuje osiągnięcie szczytu własnych możliwo-
ści, tak potrzebne przy egzaminie dojrzałości. Zapewne dałoby się zastąpić lo-
kalnym wzniesieniem, lub wejściem na ostatnie piętro najwyższego wieżowca.

Nitka na nadgarstku
Czerwona nitka przed studniówką zawiązana przez bliską osobę na lewym 

nadgarstku gwarantuje ochronę dobrych mocy. Jeśli nie zerwie się do egzami-
nów, to matura zdana.

Polonez
Tradycyjnie tańcem rozpoczynającym bal studniówkowy jest polonez (kla-

syczny Ogińskiego lub współczesny Kilara). Tańczą go maturzyści z zaproszo-
nymi osobami towarzyszącymi.

Zazwyczaj ów galowy taniec poprzedzają wcześniejsze wielogodzinne, nu-
żące próby. Nie brak tu jednak miejsca na własną inwencję i pomysłowość. By 
uniknąć schematu młodzież chętnie wprowadza własne elementy. Niepisana 
tradycja głosi, że dla pozytywnych wyników matury nie bacząc na elegancję 
tańca należy „zmylić nogę”.

Skoki wokół pomnika
W czasie studniówek po balu abiturienci obskakują na jednej nodze postu-

ment znanego pomnika, (w Krakowie jest to pomnik Mickiewicza) wierząc, że 
liczba okrążeń równa będzie ocenom z ich matury.

Włosy
Tak jak siła Samsona, tak i siła maturzysty tkwi we włosach. W nich zawie-

ra się mądrość i inteligencja, skutkiem obcięcia włosów może być „ścięcie” na 
egzaminie. W tym przesądzie są dwie szkoły. Pierwsza, bardziej ortodoksyjna, 
mówi, że włosów nie należy obcinać przez całą klasę maturalną, druga, bar-
dziej liberalna, że tylko od studniówki do dnia ostatniego egzaminu.

karnawałowe 
słodkości

Róże 
Karnawałowe 
Składniki: 
- 2 szklanki mąki 
- 3 żółtka 
- 4 łyżki śmietany 
- 1 łyżka wody 
- sok z 1/2 cytryny 
- 1 łyżka cukru pudru 
- szczypta soli 

Sposób przyrządzenia:
Wszystkie składniki wymieszać 

i dokładnie wyrobić. Ciasto dobrze 
zbić wałkiem i odstawić na 20 mi-
nut. Następnie cienko rozwałkować, 
wycinać kółka w 3 lub 4 rozmiarach, 
na brzegach robić po 5 nacięć. Śro-
dek każdego kółka (oprócz tych naj-
mniejszych) posmarować białkiem, 
nakładać jedno na drugie (od naj-
większego do najmniejszego) i zle-
piać przyciskając na środku. Smażyć 
w gorącym tłuszczu (najpierw „płat-
kami” do dołu) na rumiano. Wykła-
dać na papierowy ręcznik do osącze-
nia, na środek każdej „róży” nakła-
dać odrobinę powideł lub konfitury, 
posypywać cukrem pudrem.

Pączki 
karnawałowe 
Składniki:
- ½ kg mąki, 
- 3 dkg drożdży, 
- 6 żółtek, 
- 6-7 łyżek cukru, 
- 6 łyżek masła (ok. 10 dkg), 
- 2 łyżki rumu lub spirytusu, 
- 1 szklanka mleka, 
-1 łyżeczka soli, 
-starta skórka z cytryny, 
- nadzienie: konfitura wiśniowa, 
-1 kg smalcu do pieczenia, 
-cukier puder do posypania lub 

lukier.  

Przygotowanie 
Rozczyn drożdżowy wymieszać 

z ciepłym mlekiem (gęstość roz-
czynu powinna odpowiadać gęsto-
ści śmietany). Gdy drożdże podro-
sną, dodać mąkę, utarte z cukrem 
żółtka, stopione masło, sól, alkohol. 
Wyrobić ręką gładkie ciasto droż-

dżowe. Odstawić do wyrośnięcia w 
ciepłym miejscu. Wyrośnięte ciasto 
(gdy podwoi swoją objętość) prze-
nieść na stolnicę, nabierać małą por-
cję ciasta (wielkości 2 orzechów) 
zrobić na dłoni okrągły placuszek,  
nakładać na środek konfitury, za-
kleić i uformować okrągłe pączki. 
Układać na ściereczce. Gdy podro-
sną, smażyć na rozgrzanym smalcu. 
Najpierw pod przykryciem, a po od-
wróceniu pączków – bez przykrycia. 
Wyłożyć na papierowy ręcznik lub 
na bibułę, osączyć z nadmiaru tłusz-
czu. Ułożyć na półmisku, posypać 
cukrem pudrem lub polukrować. 

 Jagoda Dzierżawska
SMACZNEGO!!!!

kącik 
poetycki 

            XXX
Smutne są słowa gdy giną
Bez echa smutny jest uśmiech
Gdy ból się uśmiecha smutne 
Są kwiaty gdy więdnie bez
Słońce smutne jest gdy serce
Tęskni bez końca.

              XXX

Nie wiem czy kwiaty są piękne
Nie wiem czy piękne są sny
Wiem, że istnieje miłość
A miłość to dla mnie Ty!

                 XXX
Kiedy nocą patrzę w niebo
Widzę na nim dużo gwiazd 
Każda świeci w moją stronę
Tak jak oczu Twoich blask
Ile razy wspomnę Ciebie
Z oczu płyną gorzkie łzy
Bo cię kocham ponad życie
Życiem moim jesteś Ty!

Paulina Szmuc



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 3 (1839)

W obiektywie  Jana korneluka   - Nareszcie przyszła prawdziwa zima

Weekendowa  
krzyżówka raz jeszcze

Litera za literę…
Odgadnięte wyrazy wpisać do diagramu zgodnie z podaną numeracją 

uwzględniając już wpisane litery. Następnie w wolne połówki kratek wpisać 
takie litery, aby powstały nowe wyrazy (znaczenia tych wyrazów podano w 
przypadkowej kolejności).

Litery w „połówkach” są dla siebie zamiennikami i po wpisaniu ich do 
podanej tabelki otrzymamy rozwiązanie.

Poziomo lub pionowo:

1 – szata noszona na znak pokuty (skojarz z włosiem),
2 – krzew rodzący owoce o nazwie tarka.
3 – pojemnik z wikliny z rączką i wiekiem  (…. i opałki),
4 – rodzaj sztywnego kołnierza,
5 – „iglak” do paznokci,
6 – potocznie półlitrowy kufel.

Wyrazy po uzupełnieniu:
- motorek,
- najwyższy szczyt w Bieszczadach,
- jędza,
- wielki wstyd,
- przepływomierz,
- brunatny gryzoń nadrzewny (pilchowate).

Lesmar

OD REDAKCJI: 
Przepraszamy miłośników krzyżówek - „chochlik” wy-
dłużył diagram o jedną kratkę czyniąc zadanie niemoż-
liwym do rozwiązania. Rozwiązania można nadsyłać do 
21 stycznia 2010 r.
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Z wokandy  sądowej

Z aresztu do sądu
W poniedziałek 4 stycznia 2010 

roku przed  Sądem Rejonowym II 
Wydział Karny w Goleniowie odby-
ła się rozprawa oskarżonych o kra-
dzieże mieszkańców Nowogardu 
Roberta G. i Marka K.

Robert G. do sądu trafił skuty kaj-
dankami wprost z aresztu śledczego, 
w którym przebywa od sierpnia ub.r. 
Marek K. nie stawił się na rozprawie.

Obaj oskarżeni są o paserstwo, 
pobicie i kradzieże m.in sprzedaż te-
lefonu Sony Ericson  pochodzącego 
z kradzieży w nowogardzkim Lom-
bardzie . Kradzież torebki damskiej 
z dyskoteki restauracji ,,Przystań,,.

Kradzież aparatu fotograficzne-
go Olympus i kradzież telefonu po 
uprzednim kilkakrotnym uderzeniu 
właściciela w twarz.

Robert G. odmówił dobrowolnego 
poddania się karze i przyznał się tyl-
ko do dwóch zarzucanych mu czy-
nów. Mianowicie  do paserstwa, jak 
stwierdził było to nieświadome pa-
serstwo. Na pl. Wolności podszedł 
do niego nieznajomy mężczyzna i 
poprosił go o sprzedaż telefonu w 
Lombardzie, na co wyraził zgodę. 
Jak mówił nie wiedział iż ten telefon 
pochodzi z kradzieży, myślał że czło-
wiek ten zapomniał dowodu osobi-
stego i dlatego prosi go o pomoc.

Przyznał się także do kradzieży to-
rebki damskiej w restauracji, z której 
zabrał 150 zł natomiast torebkę po-
rzucił w pobliżu jeziora; znajdują-
ce się w torebce dokumenty i karty 
bankomatowe wrzucił do skrzynki 
pocztowej przy ul.3-go Maja..

Nie przyznał się do kradzieży po-
zostałych rzeczy m.in aparatu Olym-
pus o wartości 1.036 zł, który sprze-
dał za…20 zł. Tylko dzięki skutecz-
ności  nowogardzkiej policji aparat 
ten wrócił do właściciela.

Jak stwierdził sędzia przewod-
niczący o Roberta G. pyta również 
strona holenderska.

Sędzia Arkadiusz Krupa powie-
dział, że nie zamierza tej sprawy 
przeciągać zbyt długo i wyznaczył 
kolejny termin rozprawy, na której 
przesłuchana zostanie liczna rzesza 
świadków w związku z tym rozpra-
wa trwać będzie cały dzień.

Przedłużył także o kolejne trzy 
miesiące areszt dla Roberta G.

Niebawem także odbędzie się roz-
prawa przeciwko Barbarze G. o wy-
łudzenie mienia prywatnego.

Relacje z rozpraw na łamach na-
szej gazety.

Ireneusz Karczyński
 

KONKURS DLA UCZNIÓW 
GIMNAZJÓW I SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH 
WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO
„Sejmik Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
Twój regionalny parlament”.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Za-
chodniopomorski Kurator Oświaty zapraszają uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do wzięcia 
udziału w konkursie „Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Twój 
regionalny parlament” organizowany w ramach projektu „Twój regionalny 
parlament. Lekcje samorządowe”.

Konkurs polega na opracowaniu plakatu, który w ciekawy i  oryginalny 
sposób przedstawi i przybliży odbiorcom informacje dotyczące funkcjono-
wania Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Etapy konkursu: 
- 11 stycznia 2010 – ogłoszenie konkursu wraz z przesłaniem do za-

chodniopomorskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych plaka-
tów informacyjnych o sejmiku oraz informacji o konkursie;

- do dnia 28 stycznia 2010:
- na podstawie materiałów (dostępnych na niżej wskazanych stronach 

internetowych) nauczyciele przeprowadzają lekcję na zajęciach wiedzy  
o społeczeństwie lub historii na temat samorządu i sejmiku;

- uczniowie opracowują (zgodnie z wytycznymi regulaminu konkur-
su) plakat;

- 12 marca 2010 – uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w siedzibie 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagrodami w konkursie dla uczniów są: 
•	 aparat fotograficzny (I miejsce), 
•	 mini-wieża (II miejsce), 
•	 odtwarzacz multimedialny MP4 (III miejsce) 
•	 oraz pendrivy, zestawy albumów o województwie, plecaki, książki; 

Ponadto dla szkół, których uczniowie uzyskają tytuł laureata I., II. i III. 
miejsca Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskie-
go ufunduje nagrody specjalne: multimedialne encyklopedie powszechne 
PWN-edycja 2009 (DVD-ROM), penprivy, zestawy albumów o wojewódz-
twie.

Informacje o konkursie znajdują się na stronach: 
www.sejmik-zachodniopomorskie.pl/konkurs2010 
www.kuratorium.szczecin.pl (zakładka Konkursy i Olimpiady).

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie AWIS informuje. 
Minister Pracy i Patyki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie 

ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Pro-
gramu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału or-
ganizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych 
prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w 
ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości 
polityk publicznych. Termin składania ofert upływa 15 lutego 2010 r.  Szczegóły na 
stronie www.awis.org.pl lub http://www.pozytek.gov.pl/ 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
w 2010 roku. Termin składania ofert upływa 05 lutego 2010 r.  Szczegóły na stronie 
www.awis.org.pl lub http://www.bip.wzp.pl 

Do 22 stycznia 2010 r. organizacje pozarządowe z Gminy Nowogard mogą ubiegać 
się o środki finansowe przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszo-
ne przez Burmistrza Nowogardu, tj „Organizacja i upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu w Gminie Nowogard” oraz „Wspieranie inicjatyw społecznych i koordy-
nowanie pracy organizacji pozarządowych w Gminie Nowogard”. 

Szczegóły na stronie www.awis.org.pl lub http://bip.nowogard.pl  
Zwracamy uwagę na konieczność dokładnej analizy dokumentacji konkursowej, 

gdyż przygotowanie wniosków niezgodnie z wytycznymi skutkować może odrzuce-
niem wniosku.  

Zapraszamy do udziału w konkursach  
W imieniu zarządu  Prezes Stowarzyszenia AWIS 

Tobiasz Lubczyński 
www.awis.org.pl

   W kinie „Orzeł”
 

SAGA „ZMIERZCH”:  
„Księżyc w nowiu”
 
Horror, romans, Australia, 
USA 2009, 130 min, 12 zł, od lat 12

16.01.2010 godz. 19.00 
17.01.2010 godz. 19.00
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• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

•	 Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska po remoncie. 
693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

•	 Okazja! Sprzedam, wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, po remon-
cie. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Ogrodowej 27 w Nowogardzie, o pow. 
787 m kw. Teren uzbrojony w media. 
Telefon kontaktowy 601 060 940.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 46 
m kw, I piętro. Tel. 505 063 713 – wie-
czorem.

• Wynajmę mieszkanie bezczynszo-
we dwupokojowe. 669  973  818, 
605 402 134.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe, I piętro, cena 2800 zł/ m 
kw. Tel. 608 633 831.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw, ogrzewanie co gaz, 
ocieplone, ul. Leśna, 125 tys., częścio-
wo z meblami. Tel. 603 423 179.

• Do wydzierżawienia kawalerka w cen-
trum Nowogardu. Tel. 602 405 640.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67 
m kw. Tel. 88 568 87 71.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 
147 m kw na os. Bema w Nowogar-
dzie, atrakcyjna cena, do uzgodnie-
nia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw + 
działka 5,5 ara z garażem, Dębice, 
cena 140 tys. za całość. 604 189 118.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
Tel. 664 726 394, 91 39 23 400.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, 40 m kw z garażem lub bez. 
0506 486 202. 

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

•	 Sprzedam działkę w Wojcieszynie 

1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). Tel. 66 77 
88 125.

• Wynajmę lokal razem z wyposaże-
niem na działalność handlową przy 
ul. 3 Maja 44G od dnia 1.02.2010 r. Tel. 
091 39 23 689, 517 357 653.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 78 m 
kw, 3 pokoje z kuchnią, 2 garaże. Tel. 
91 39 20 353, 697 516 145.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie, ok. 
40 arów. Tel. 601 508 082.

• Do wynajęcia garaż murowany na ul. 
Zamkowej. Tel. 603 920 901.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 m 
kw, Wyszyńskiego. Wiadomość w 
sklepie „Czaruś” lub 508 105 332.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
ul. Boh. Warszawy 5. Tel. 698 548 788.

•	 Wynajmiemy pomieszczenia biuro-
we ul. Wojska Polskiego 3. Tel 091 
39 20 891.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, 
w bardzo dobrym stanie, z ważnym 
przeglądem i OC. Tel. 889 140 607.

• Sprzedam sam. ciężarowy  (Furgon) 
Fiat Ducato 2,8 D skrzyniowy, rok 
prod. 1999. Tel. 605 168 658.

• Sprzedam samochód osobowy srebr-
ny met. Alfa Romeo 156 1,9 JTD rok 
prod. 2000, wyp. standard klima, ABS, 
wsp. kierownicy, tapicerka skóra czar-
na. Tel. 605 168 658.

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam Golfa II, 1994 r. 660 038 714.

• Sprzedam Citroena C5 kombi, au-
tomat, po przebiegu 35 tys. km. Tel. 
697 516 145, 91 39 22 329.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 1995 r., 
1,8 benzyna. Tel. 662 514 785.

• Sprzedam Opel Astra II, 1998 r., 
2,0 16V, benzyna, cena 9900 zł. Tel. 
697 756 227.

• ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam słomę żytnią w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik Ursus C-385. Tel. 603 839 782.

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-

licach do 10 km. Tel. 91 39  106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• dYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simloki. 
Tel 788 150 357.

•	 Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

•	 dUr – daCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 daCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

•	 HYdraUlICY. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 
17 12 12.

• Organizacja kuligów. 607 73 98 66.

•	 dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

• Usługi budowlane, docieplenia – ele-
wacje, kompleksowe wykończenia 
wnętrz, glazura – terakota, szpachle 
i struktury ozdobne. Tel. 605 168 658.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• JOKO – zadaszenia drzwi zewnętrz-
nych i balkonów; wypożyczalnia 
przyczepek samochodowych. Tel. 
605 213 528.

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 600 626 268.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Szybko, tanio i na lata usługi ogól-
nobudowlane, kafelki, regipsy, ma-
lowanie, szpachlowanie, itp. Tel. 
727 553 587, 607 713 507.

• Transport Sprinter MAX + przycze-
pa do przewozu styropianu, maszyn 
rolniczych, itp. 1,50 zł za kilometr. Tel. 
514 740 538.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Podejmę naukę gry na gitarze, tel. 503 
045 960.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę z 
własną maszyną do poprawek kra-
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Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora w dziale Ekonomicznym 
w wymiarze pracy pół etatu

Wymagania niezbędne:
1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków: 
- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyż-

sze studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub po-
dyplomowe studia ekonomiczne i posiada co najmniej dwa lata stażu pracy w 
księgowości 

- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posia-
da co najmniej dwa lata stażu pracy w księgowości 

2. Znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o rachunkowości, 
ustawy o finansach publicznych, ustawa o postępowaniu wobec dłużników ali-
mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów, ordynacja podatkowa, przepisów o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych 

3. Umiejętność biegłej obsługi komputera 
4. Obywatelstwo polskie 
5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 

pełni praw publicznych 
6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe: 
1. Dyspozycyjność 
2. Umiejętność pracy w zespole 
3. Zdolność analitycznego myślenia 
4. Komunikatywność w kontaktach służbowych 
5. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. Obsługa księgowa jednostki 
2. Sporządzanie tytułów wykonawczych 
3. Prowadzenie ewidencji należności dłużników alimentacyjnych 
4. Współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi 
Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV) 
2. List motywacyjny 
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie 
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie 
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub 

zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyko-

nywania pracy na wskazanym stanowisku 
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych” 

9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko podinspektor w Dziale Ekono-
micznym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie”, na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w po-
koju Nr 4 w terminie do dnia 20.01.2010 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości 
przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie 
Główna Księgowa Aleksandra Pisarek nr tel. (091) 3926251. 

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.500 zł brutto.  
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zapro-
szeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do 
naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie oraz na stronie internetowej Ośrodka. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrud-
nienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nie-
określony. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na 
stronie internetowej Ośrodka www.ops.nowogard.pl.

kUPIę dreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

reklama

wieckich i drobnych napraw. Praca 
dorywcza we własnym domu. Zgło-
szenia na maila biuro@cupsell.pl

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

INNe

•	 SPrZedam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkę Z dOWOZem 
dO klIeNTa. ŻWIrOWNIa dŁUGO-
Łęka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z Niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 

małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 150 zł, gwarancja serwi-
sowa. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o. gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z Nie-
miec, typ 120 lub 150 litrowy, cena 
850 zł. Tel. 0691 686 772.

•	 Sprzedam szczeniaki York Teze 
mini, z niemieckimi papierami, 
cena 1000 zł. Tel. 724 350 576.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. Trans-
port. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam pianino (tanio). 
506 486 202.

• Oddam bezpłatnie młode pieski (do 
8 tyg.). 91 39 22  329, 91 39 20  353, 
697 516 145.

• Sprzedam lodówkę, 350 zł. 721  091 
634.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
Nowogard 17.12.2009r.

OFerTY PraCY 
PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGard
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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Pogoń `04 Szczecin wygrała I Ha-
lowy Nowogardzki Turniej PBO Cup. 
Nasza Olimpia wypadła zaskakująco 
dobrze. 

W sobotnim turnieju wzięło udział 
osiem drużyn. Zespoły podzielono na 
dwie grupy. W Grupie A znalazły się: 
Pogoń `04 Szczecin, Polonia Płoty, 
Olimpia I Nowogard i Kasta Szczecin 
Majowe. W Grupie B: Kluczevia Star-
gard, Korona Stuchowo, Olimpia II 
Nowogard i Orzeł Łożnica.

Turniej rozpoczął się od meczu 
Olimpii I Nowogard z Pogonią `04 
Szczecin. Piłkarze piątej drużyny 
ekstraklasy futsalu wygrali z naszym 
A-klasowcem 5:0. Nie mieli także 
wielkich problemów z pokonaniem 
reszty przeciwników. Szczecinianie 
zajmując pierwsze miejsce w grupie 
A zapewnili sobie start w półfinale. 
Na drugiej lokacie uplasowała się 
drużyna Olimpia I Nowogard. Pod-
opieczni Marcina Miklasa podnieśli się 
psychicznie po wysokiej przegranej z 
Pogonią ̀ 04, zremisowali 2:2 z Polonią 
Płoty. W ostatnim meczu grupowym 
znokautowali starego rywala z B-klasy 
- Kastę Majowe aż 4:1. Ich awans do 
półfinału można, więc uznać za miłą 
niespodziankę.

W Grupie B pierwsze miejsce zajęła 
Kluczevia Stargard. Drugą lokatę wy-
walczył zespół Korony Stuchowo. Nie 
brakowało jednak wiele, by wyprzedzili 
go piłkarze Olimpii II Nowogard. Bez-
pośredni pojedynek tych drużyn za-
kończył się bezbramkowym remisem. 
Nasi chłopcy kilkakrotnie pudłowali 
jednak w znakomitych sytuacjach. 

W pierwszym półfinale Pogoń `04 
Szczecin wygrała z Koroną Stuchowo 
5:1. W drugim z pokonaniem 3:0 
Olimpii I problemów nie miała Klu-
czevia. Pary finału i meczu o trzecie 
miejsce zostały, więc wyłonione.

Przed najważniejszymi meczami 
turnieju rozegrano spotkania i miej-
sca 5-8. Piątą pozycję zajęła Olimpia 
II, szóstą Polonia Płoty. Na siódmej 
lokacie uplasowała się Kasta Majowe, 
a ósmy był Orzeł Łożnica.

W małym finale Korona Stuchowo 
wygrała z Olimpią I 2:1. Szkoda, bo 
nasz zespół miał wiele świetnych 
sytuacji do zdobycia bramek. Do 
remisu mógł doprowadzić np. Krzysz-
tof Kieruzel. Pomocnik Olimpii nie 
wykorzystał jednak rzutu karnego. 
Mimo wszystko, czwarte i piąte miej-
sca naszego zespołu można uznać za 
bardzo dobre. 

Finał to potyczka Pogoni `04 i Klu-
czevi Stargard. Mecz był niezwykle 
emocjonujący. Na dwie minuty przed 
końcem stargardzianie prowadzili 
3:1. Portowcy zdobywając bramkę 
kontaktową jednak odżyli i uwierzyli, 
że można powalczyć. Szybko doprowa-
dzili do remisu, a bramkę na 4:3 zdobył 
sam trener Gerard Juszczak. Chwilkę 
później wynik na 5:3 dla Pogoni ustalił 
Łukasz Tubacki.

Cały turniej obserwowała bardzo 
duża liczba kibiców z Nowogardu i 
przyjezdnych. Finał i mecz o trzecie 
miejsce oglądali także Henryk Waw-
rowski (srebrny medalista kadry Kazi-
mierza Górskiego z IO w Montrealu) 
oraz znakomity nowogardzki kolarz 
Rajmund Zieliński (olimpijczyk z To-
kio i Meksyku). To właśnie sportowe 
gwiazdy wręczały zwycięzcom trofea. 
Najważniejsze w imieniu władz firmy 
PBO Grinbud Pogoni `04 przekazał 
przewodniczący Rady Miasta Nowo-
gard Marek Krzywania. 

Pech chciał jedynie, że do Nowogar-
du nie dojechała ekipa TVP Szczecin. 
Telewizyjny wóz uległ wypadkowi tuż 
przed naszym miastem.

Najlepszym strzelcem imprezy został 
piłkarz Kluczevii Andrzej Pilipczak (6 

goli). Jego klubowy kolega Wojciech 
Chwieduk otrzymał nagrodę najlep-
szego bramkarza. Najlepszym piłka-
rzem trenerzy wybrali Przemysława 
Dewuckiego z Pogoni ̀ 04. Puchar Fair 
Play ufundowany przez Zachodniopo-
morski Związek Piłki Nożnej przypadł 
grającej praktycznie bezkontaktowo 
Pogoni `04. Najlepszym strzelcem 
Olimpii był zdobywca 3 bramek – 
Paweł Kuś. 

Imprezę świetnie poprowadził Tade-
usz Łukaszewicz. Na koniec turnieju 
spiker (zapalony numizmatyk) obda-
rował wszystkie zespoły unikalnymi 
monetami. 

Za pomoc w organizacji turnieju 
serdeczne podziękowania dla władz 
firmy PBO Grinbud Mariana Jeża i 
Andrzeja Januszonka. Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby i 
Przewodniczącego RM Marka Krzy-
wani. Wielkie dzięki także piekar-
niom: Saturn i Karsk, oraz hurtowni 
Państwa Kiniasz.

Organizatorzy myślą już o przyszło-
rocznym turnieju. Tym bardziej, że 
Pogoń `04 wyraziła chęć ponownego 
przyjazdu. 

Marcin Nieradka

Portowcy z pucharem PBO Grinbud

Olimpia - Kasta 4:1!

R. Zieliński wręcza trofeum

Mecz finałowy D. Stachowiak przeciwko Koronie Stuchowo
M. Krzywania nagradza 
kapitana zwycięzców
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18.01.2010 r. godz. 16.30
Polbruk	•	Roboty	ziemne

Wynajem sprzętu:
- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

W dniu10 stycznia 2010 roku w 
Dąbrowie Nowogardzkiej Rada So-
łecka oraz Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Dąbrowy „DĄB” zorganizowały 
choinkę dla dzieci sołectwa. Choinka 
rozpoczęła się o godz. 16.00 częścią ar-
tystyczną przygotowanym przez dzieci. 
Wszystkie dzieci fantastycznie mówiły 
przygotowane wiersze. W tym roku po 
raz pierwszy na scenie wystąpili min. 
Kacper Turek, Mateusz Śniegowski, 
Daria Furmańczyk, Przemek Pastusiak.  
Po przedstawieniu przybył na salę św. 
Mikołaj w pięknym stroju i wręczył 
wszystkim dzieciom paczki oraz pozo-
wał do zdjęć. Po wręczeniu paczek roz-
poczęła się zabawa dla dzieci. Zabawę 

uświetniło wspaniałe ciasto przygoto-
wane przez rodziców oraz ciepła kawa 
i herbata. Mamy nadzieję, że dzieci 
dobrze wspominać będą Mikołaja do 
przyszłego roku do następnej choinki. 
I jak co roku zabawa taka nie odbyła 
by się gdyby nie pomoc mieszkańców 
i instytucji. W tym roku wspierali nas 
Pan Burmistrz Nowogardu, Panie ze 
Stowarzyszenia, które upiekły wspania-
łe ciasto. Pragniemy też podziękować 
mieszkańcom Dąbrowy i okolic za 
tak  liczne przybycie na imprezę mimo 
padającego śniegu i zawieruchy, mamy 
nadzieję że się podobało. 

Rada Sołecka

Choinka  
w Dąbrowie
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Czytaj s. 3

Odszedł 
komendant 
powiatowy

Czy WOŚP  
wszystko wolno?

Po wtorkowej relacji organizatorów 
WOŚP dotyczącej rzekomego incydentu 
podczas zbiórki przed kościołem pwRa-
fała Klinowskiego otrzymaliśmy wiele sy-
gnałów od osób oburzonych atakiem na 
jednego z księży z tej parafii widocznym 
w treści relacji.  Więcej na ten temat we 
wtorkowym wydaniu DN. red.

P.H. HURTPOL  
zatrudni 

magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie średnie, 
- minimum 2 letnie 
doświadczenie na stanowisku 
magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

tel. 91 579 29 18

„Fortuna wraca”
Aspirant Fortuna, nasz lokalny policjant i znany bloger, który 
przed rokiem radził Czytelnikom w sprawach finansowych, wra-
ca na nasze łamy! Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy publi-
kację kolejnej serii jego porad, przydatnych w każdym domu. 
Za tydzień Fortuna opowie jak uniknąć kłopotów ze spadkiem, 
zwłaszcza jeśli zamiast majątku odziedziczymy długi. A już dziś zapraszamy 
na blog www.fortunaradzi.pl, gdzie trwa konkurs na najciekawsze wpisy i 
komentarze Czytelników do zamieszczanych porad. Na autorów najlepszych 
wpisów czekają atrakcyjne nagrody! Blog i publikacje Fortuny powstają w ra-

mach projektu edukacyjnego Stowarzysze-
nia Gazet Lokalnych dofinansowanego ze 
środków Narodowego Banku Polskiego.

reklama

We wtorek 
pożegnano oficjalnie 
powiatowego 
komendanta policji 
w Goleniowie  
Leszka Skotnickiego. 
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Przywracamy na nasze łamy rubrykę Kalen-
darium. Dzisiaj nasze propozycje i jednocześnie 
prośba  do Czytelników – piszcie Państwo co 
chcielibyście w tej rubryce przeczytać. Jest tylko 
jedno ograniczenie – rubryka będzie się ukazy-
wać w piątki i przeznaczamy na nią tylko jeden 
łam na 2 stronie. Zapraszamy do współpracy.

 Jarosław Bzowy

Piątek 15 styCznia.
imieniny: Aleksander, Arnold, Dalemir, Dąbrówka, Do-

brawa, Domasław, Domosław, Eligia, Eligiusz, Franciszek, 
Ida, Izydor, Jan, Makary, Maksym, Maur, Micheasz i Paweł. 
Wydarzenia w Polsce
- 1935 - pierwszy lot samolotu RWD-13. 
- 1990 - rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna 
stacja radiowa - RMF FM. 
- 2000 - utworzono Centralne Biuro Śledcze. 
Wydarzenia na świecie 
- 1938 - w holenderskiej stoczni odbyło się wodowanie 
okrętu podwodnego ORP Orzeł. 
- 1981 - papież Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację 
NSZZ Solidarność z Lechem Wałęsą. 
- 2001 - „narodziny” Wikipedii. Dzień 15 stycznia jest obcho-
dzony jako Dzień Wikipedii. 

sObOta 16 styCznia 
- imieniny obchodzą: Furseusz, Gonsalwy, Hilary, Honorat, 
Marceli, Otto, Otton, Piotr, Treweriusz, Trzebowit, Tycjan, Ty-
cjana, Waleriusz, Włodzimierz, Włodzimir i Włodzimira 
Wydarzenia w Polsce
- 1919 - Ignacy Jan Paderewski mianowany prezesem Rady 
Ministrów i równocześnie ministrem spraw zagranicznych. 
- 1959 - powstały Kampinoski i Karkonoski Park Narodowy. 
- 1961 - na Wawel powróciły z Kanady skarby królewskie. 
Wśród nich znajdowały się wawelskie arrasy. 
- 1968 - władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu 
przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Ka-
zimierza Dejmka. 
- 1992 - Warszawa: uroczystość wymiany dokumentów ra-
tyfikacyjnych traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską 
a Niemcami. 
- 2002 - pierwsza od dziewięciu lat wizyta prezydenta Ro-
sji w Polsce. 
Wydarzenia na świecie 
- 1920 - powołano do życia Radę Ligi Narodów. 
- 1920 - Stany Zjednoczone: rozpoczęła się prohibicja. 
- 1967 - Słowacja: utworzono Pieniński Park Narodowy. . 
- 1991 - Irak: rozpoczęła się akcja Pustynna Burza. 

niedziela 17 styCznia.
- imieniny: Alba, Antoni, Jan, Julian, Merul, Przemił, Rosław, 
Rosława, Rościsław, Rozalinda, Sulpicja, Sulpicjusz, Teodor
 Wydarzenia w Polsce 
- 1784 - Kraków: w dzielnicy Wesoła, rozpoczęły się udane 
eksperymenty ze wzlotem balonu. Inicjatorami byli kra-
kowscy uczeni: Jan Śniadecki, Jan Jaśkiewicz, Franciszek 
Scheidt i Jan Szaster. Balon wzniósł się na wysokość oko-
ło 4 700 m i utrzymywał się w powietrzu przez 33 minuty. 
- 1920 - Polska rozpoczęła przejmowanie Pomorza Gdań-
skiego przyznanego traktatem wersalskim. 
Wydarzenia na świecie 
 - 1377 - Papież Grzegorz XI powrócił do Rzymu, kończąc 
tym samym trwającą od 1309 roku tzw. niewolę awinioń-
ską. 
- 1917 - USA za 25 mln dolarów zakupiły od Danii Wyspy 
Dziewicze. 
- 1946 - Po raz pierwszy zebrała się Rada Bezpieczeństwa 
ONZ. 

KALENDARIUM 
DZIENNIKA

W kinie „Orzeł”
 

SAGA 
„ZMIERZCH”: 
„Księżyc 
w nowiu”

 
Horror, romans, 
Australia, 
USA 2009, 130 min
12 zł od lat 12

16.01.2010 godz. 19.00
17.01.2010 godz. 19.00

Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2010 Wojewody Zachodniopo-
morskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania 
nadmiaru śniegu i lodu zalegającego 
na dachach obiektów budowlanych

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini-
stracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 
31, póz. 206), zarządza się, co następuje :

§ 1. W związku z wystąpieniem stanu po-
tencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia 
użytkowników obiektów budowlanych, spo-
wodowanego zaleganiem na dachach śnie-
gu i lodu, zobowiązuje się właścicieli i za-
rządców obiektów budowlanych, w szcze-
gólności hal i obiektów sportowych, handlo-
wych, widowiskowych oraz budynków uży-
teczności publicznej, do usuwania nadmiaru 
śniegu i lodu zalegającego na dachach tych 
obiektów.

§ 2. 1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym 

mowa w § 1, nie usuwa śniegu i lodu zalega-
jącego na dachach, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodek-
su postępowania o sprawach o wykroczenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem rozporzą-
dzenia porządkowego powierza się Woje-
wódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowla-
nego.

§ 3. Rozporządzenie porządkowe wcho-
dzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Zachodniopo-
morskiego oraz podlega podaniu do wiado-
mości publicznej w prasie lokalnej.

Wojewoda Zachodniopomorski
marcin Zydorowicz

...W IMIĘ SZANSY OD ŻYCIA

My, inni lub tacy sami 
Myślę, że ten tytuł jakże oddaje wiele w sobie 

prawdy, która dedykuje nam życie. Biorąc pod uwagę 
egzystencję człowieka nie zastanawiamy się jakim 
ono jest na co dzień?. Czasami wystarczy mały 
niewinny gest, rozmowa, by ktoś poczuł się lepiej 
zapominając o troskach życia. Od zarania czasów 
człowiek zabiegał o lepsze jutro. Pod tymi słowami 
może się kryć wielokrotność rozumienia znaczenia. 
Ktoś marzy o wycieczce do ciepłych krajów, lepszym 
samochodzie, a ktoś upragnionym zdrowiu, którego 
mu brakuje, a może wreszcie marzy o zwyczajnej 
rozmowie, którą obecne czasy zamieniły na SMS 
lub e-maile lub komunikatory. 

W myśl cytatu „ŻYCIE JAK TO ŻYCIE - MUSI 
TRWAĆ!!!” zastanówmy się nad jego przebiegiem, 
którego takie kwestie jak: czas, okoliczności i przede 
wszystkim otaczający nas ludzie mogą zmienić w 
lepszy sens. Jest początek Nowego Roku. To czas 

magiczny, więc może niech będzie to przyczynek do 
podjęcia decyzji, które z jakiś powodów staraliśmy 
się odkładać „na potem”.

 Zapraszam do dzielenia się informacjami, których 
treść proszę kierować na niżej podany e- mail za 
które będę wdzięczny. Pozwoli mi to na zapoznanie 
się z Państwa problemami czy też sugestiami na 
wszelkie nurtujące sprawy, a następnie w miarę moż-
liwość dotarcie do sedna problemu przy  współpracy 
wszystkich  tworzących Dziennik Nowogardzki.

Od tego miesiąca zaczynam współpracę z redakcją 
Dziennika Nowogardzkiego i jeżeli zechcielibyście 
Państwo napisać to podaję adres na który proszę 
przesyłać informację, które mam nadzieję będą 
miały tylko prawdziwy oddźwięk. Oto e mail: jarek.
bzowy@domjudy.pl

Jarek Bzowy
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

zaprosili nas…
Burmistrz Nowogardu, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Dyrektor NDK  

na spotkanie noworoczne, które odbędzie się dzisiaj (piątek 15 stycznia) o 
godzinie 14.00 w sali widowiskowej NDK. W programie koncert zespołu „Trio 
Taklamakan”  i wręczenie „Laurów Cisowych” za rok 2009.

Dziękujemy! 

Odszedł komendant 
powiatowy

We wtorek pożegnano oficjalnie powiatowego komendanta policji w 
Goleniowie Leszka Skotnickiego. 

Oficjalna uroczystość pożegnalna odbył się w sesyjnej sali Starostwa 
Powiatowego. Wśród zaproszonych gości byli posłowie i przedstawiciele 
samorządów lokalnych. Nowogard reprezentowali burmistrz Kazimierz 
Ziemba, oraz jego zastępca Jerzy Kaczmarski. Oprócz oficjeli komendanta 
żegnali także jego wieloletni współpracownicy. Odchodzący komendant 
podziękował wszystkim za długie lata współpracy. Skotnicki służbę w policji 
pełnił przez 34 lata. Jak zdradził jednym z powodów odejścia na emeryturę 
jest nienajlepsza kondycja zdrowotna. 

Największymi osiągnięciami byłego już komendanta powiatowego jest 
powstanie nowej siedziby policji w Goleniowie, oraz generalny remont ko-
misariatu w Nowogardzie.

 Nowy komendant przejmie obowiązki 1 lutego. Najprawdopodobniej będzie 
nim młodszy inspektor Krzysztof Targoński, który przez ostatnie trzy lata 
dowodził policją powiatową w Kamieniu Pomorskim. Wcześniej przez siedem 
lat pełnił funkcję rzecznika prasowego komendy wojewódzkiej w Szczecinie.

marcin nieradka       

Sukces II Liceum

W tym roku II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie po raz kolejny zo-
stało sklasyfikowane w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych 
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. Szkoła zajęła 6 miejsce w województwie (8 
miejsce w roku 2009)! Natomiast w skali kraju liceum uplasowało się na 94 
miejscu, znacznie awansując w porównaniu do roku ubiegłego (174 miejsce).  
W rankingu uwzględniano osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych 
zdobyte w roku szkolnym 2008/2009. Uczniowie liceum zdobyli pięć tytu-
łów finalistów ogólnopolskich: w Olimpiadzie Filozoficznej – Maciej Ant-
czak, w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – Agata Tychoniec,  
a w Olimpiadzie Teologii Katolickiej – Justyna Binięda, Agata Tychoniec i 
Łukasz Tychoniec. Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbyła się 14 stycz-
nia br. w budynku Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Inf. własna
Ranking szkół na stronie 7.
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Serdeczne 
podziękowania 

dla 
dra Wojciecha 
Włodarczyka 

i dra Andrzeja Buragasa 
oraz dla całego 

zespołu ratowniczego 
za szybką i skuteczną 

pomoc udzieloną naszej 
córce Marcie

składają rodzice

Z okazji 
urodzin

Zdzisławowi 
Głąbeckiemu

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, powodzenia, 

radości i uśmiechu na co dzień
składa 

córka z mężem i dziećmi

POdziękOWaniaŻyCzenia

Śnieg na dachu 
i co dalej? 

Obfite opady śniegu z jakimi mamy do czynienia w tym roku stanowią 
zagrożenie początkowo dla użytkowników dróg, jednak po okresie opadów 
przychodzi czas zalegania tego śniegu bądź jego topnienia i nikt już o nim 
w sensie zagrożenia nie pamięta. Wszyscy są zadowoleni że zima wybieliła 
nasze szare od jesieni życie. Drogi odśnieżone, dzieci na sankach lub nartach, 
drzewa pokryte śniegiem jak z rosyjskiej bajki - piękna zima! Tymczasem nad 
naszymi głowami narasta zagrożenie osuwającym się z dachów śniegiem. 

Oto przykłady ostatnich dni: 
- 11 Sty 2010 ... W miejscowości 

Zabłocie koło Bystrzycy Kłodzkiej 
pod naporem śniegu doszło do zawa-
lenia się części budynku mieszkalno-
gospodarczego 

- 11 Sty 2010 ... Dach przedszkola 
w Koziegłowach pod ciężarem śnie-
gu o mało się nie zawalił 

- 11 Sty 2010 ... Sześć osób mu-
siało być ewakuowanych po tym, 
gdy w jednej z kamienic w Kra-
kowie zawalił się dach, prawdo-
podobnie pod naporem śniegu. 
- 11 Sty 2010 ... W Nysie zawa-

l i ł  s i ę  dach  magazynu pasz . 
Mierzący 40 na 15 metrów bu-
dynek zabezpieczyli strażacy.. 
- 9 Sty 2010 ... Mieszkanka domu w 
Lipkach w gminie Skarbimierz oba-
wiała się jego zawalenia . Nie doszło 
do tego, ale strażacy, którzy usunęli 
śnieg,

Ile może ważyć śnieg? 
To jedno z pytań, jakie zadaje sobie 

cała Polska.
Techniczna odpowiedź na to py-

tanie jest prosta: śnieg waży średnio 
(a więc jest to doświadczalne wy-

pośrodkowanie między śniegiem 
świeżym, zleżałym i zlodzonym) 2,45 
kN/m3, czyli ok. 249,7 kg/m3. Tyle 
przewiduje norma PN-80/B-02010. 
Jeżeli więc mamy pokrywę śniegu 
o grubości np. 35 cm, to na każdym 
metrze kwadratowym leży ok. 87 kg.

Norma dzieli Polskę na cztery 
strefy klimatyczne w zależności od 
obciążenia terenu przez zalegający 
śnieg przyjmując jednocześnie ciężar 
śniegu fi = 2,45 [kN/mA3].

Można powiedzieć, że większość 
kraju należy do pierwszej strefy 
klimatycznej, jednak na wschód od 
Wisły przechodzi ona w drugą, a 
na białostocczyźnie w trzecią strefę. 
Swoistą wyspą jest rejon Kaszub, 
gdzie również stosuje się drugą strefę. 
Czwarta strefa klimatyczna występuje 
na południu w rejonie Karkonoszy 
oraz w pasie od Podbeskidzia po 
Bieszczady czyli ogólnie obejmuje 
tereny górskie i przedgórze.

Wielkość obciążenia gruntu śnie-
giem w zależności od strefy klima-
tycznej wynosi:

- dla I strefy Q = 0,7 [kN/m. kw]
- dla II strefy Q = 0,9 [kN/m. kw]
- dla III strefy Q = 1,1 [kN/m. kw]
- dla IV strefy Q = 0,003H [kN/m.

kw] 
Obciążenie charakterystyczne 

dachu S odniesione do rzutu dachu 
na powierzchnię poziomą należy 
obliczyć wg wzoru: S = Q „ c [kN/m.
kw] (1)

Przykład:
Obliczyć ile śniegu może znaj-

dować się nad naszymi głowami 
siedząc sobie spokojnie przed telewi-
zorem i grzejąc nogi przy kominku. 
Przyjmijmy dach naszego budynku 
kopertowy 

11 m x 11 m o kącie pochylenia 
połaci dachowej 35° i załóżmy że nasz 
dom jest położony na peryferiach 
Warszawy. Zimę w tym roku mamy 
obfitą w opady śniegu więc łatwiej 
poczujemy co nad nami wisi.

Zgodnie z podanymi wyżej danymi 

i PN stwierdzić możemy, że dom jest 
położony w I strefie klimatycznej 
obciążenia śniegiem dla którego Q 
= 0,7 [kN/m. kw], współczynnik 
kształtu dachu (zgodnie z załączni-
kiem Z1-1 do normy) przyjmujemy 
c = 1. Poziomy rzut dachu obejmuje 
powierzchnię 121 m. kw. Podstawia-
jąc to do wzoru (1) z uwzględnieniem 
powierzchni dachu otrzymujemy:

SI = 0,7 x 121 x 1 = 84,7 [kN], czyli 
nad nami leży śnieg o masie 8 470 kg

Taki sam dom wybudowany w 
Beskidach (IV strefa) na poziomie 
ok. 370  m. n. p. m. miałby większe 
obciążenie: SIV= 0,003 x 370 x 121 
x 1 = 134,3 [kN] czyli już 13 430 kg

Dzieląc wynik przez cztery, bo 
mamy spadki dachu w cztery strony 
otrzymujemy w IV strefie śniegowej 
po ok. 3 350 kg spadającego lawinowo 
śniegu na stronę (w I strefie 2 200 kg).

To są oczywiście rozważania teo-
retyczne zakładające równomierne 
rozłożenie śniegu na całym dachu co 
raczej nie jest możliwe, ale z drugiej 
strony mogą wystąpić miejsca nawia-
nego śniegu o grubości przekracza-
jącej nasze wcześniejsze założenia. 
Można jednak przypuszczać, że w 
czasie naszego życia pod tym dachem 
musimy liczyć się z tym, że warunki 
krytyczne mogą wystąpić, a wtedy 
nasze pieniądze zainwestowane w 
ochronę przeciwśniegową nie po-
zwolą nam na lawinę śniegu z dachu 
prosto za kołnierz.

I o tej grożącej lawinie lub zawa-
leniu dachu pragnę przypomnieć 
odpowiedzialnym za odśnieżanie. A 
niektórzy bagatelizują sprawę mimo 
monitu od mieszkańców …

Opr. LMM

PS. Przy opracowywaniu tego 
artykułu posiłkowałem się publika-
cją zamieszczoną przez kierownika 
Referatu Obrony Cywilnej Stanisława 
Pietrzyckiego na stronie internetowej 
UM Nowogard. Tam też więcej infor-
macji. Polecam.

Pytanie  
na czasie

Nasz stały Czytelnik zwraca uwagę na problem od dawna bagatelizowany. 
Otóż w bardzo ruchliwym miejscu miasta nie ma praktycznie chodnika. Piesi 
udający się z ul. 3 Maja  nad jezioro w pewnym momencie rozpoczynają slalom 
pomiędzy samochodami. Widoczny na zdjęciu wysoki krawężnik zapowiada, 
że o zmianę będzie trudno. A może jednak odpowiedzialni za oznakowanie 
dróg w mieście podejmą właściwą decyzję? 

LMM
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
II Niedziela Zwykła (J 2,1-12)      

WESELE
Niedzielna Ewangelia opowiada nam o obecności Chrystusa na weselu w 

Kanie Galilejskiej. Ta wizyta ma wieloraką wymowę. Chrystus swoją obec-
nością podkreślił rangę ludzkiej miłości i małżeństwa, a także związanego z 
tą uroczystością wesela. Mało tego, gdy zabrakło wina, użył swej niezwykłej 
mocy, by brak ten nie spowodował pomniejszenia weselnej radości.

Przemieniając wodę w wino na prośbę Matki Bożej, wskazał, że możemy 
go prosić o bardzo różne sprawy, nawet tak przyziemne, jak wino na wese-
le. Wskazał też, że możemy to robić za pośrednictwem Jego Matki.

Ukazuje się tutaj cały humanizm Chrystusa i niezwykle życzliwe podejście 
do ludzkiej codzienności. Oczywiście, jest jeszcze inny wymiar obecności 
Chrystusa na weselu i cudu przemiany wody w wino. Chrystus zaczyna swą 
aktywność apostolską od tego, co jest na początku każdego człowieka. A 
więc od małżeństwa, czyli macierzyństwa i ojcostwa. Jakby przez to chciał 
powiedzieć, że obowiązkiem małżonków, jest nie tylko dawanie życia, ale 
także zaszczepienie wiary w Niego.

Ponadto, dokonując na oczach wszystkich pierwszego cudu, wskazał na 
inny wymiar swojej obecności wśród ludzi. A także na to, że nasza obec-
ność podobnie jak i Jego, powinna rodzić dobre czyny i prowadzić do 
Zbawienia.

Dziś bardzo często zapominamy o obecności Chrystusa w naszym życiu. 
Zapraszamy go w dniu ślubu do naszego małżeństwa i rodziny, ale później 
odstawiamy Go na margines życia. A Bóg chce być obecny w życiu małżeń-
sko-rodzinnym każdego dnia, może nadać mu jeszcze większe piękno, 
szacunek, miłość, przebaczenie. 

Warto pamiętać o codziennej modlitwie rodzinnej w domu, o roczni-
cach ślubu – każdej, o noszeniu obrączki, o wspólnym uczestnictwie w 
niedzielnej Mszy św., o modlitwie małżonków za siebie nawzajem, o ka-
tolickim wychowaniu dzieci i przekazaniu im wiary. 

 Papież Paweł VI radził wszystkim małżonkom, aby codziennie mieli ta-
kie usposobienie, jak w chwili składania przysięgi małżeńskiej w kościele. 
„Trzeba miłość zakorzenić w Bogu, innej miłości nie ma”.

modlitwa za rodzinę  
z obrazka kolędowego…

Panie Boże modlę się za moją Rodzinę. Otrzymałem ją od Ciebie i wiem, 
że Ty chcesz, aby była piękna i święta. Proszę Cię o światło Ducha Świętego 
dla wszystkich członków mojej Rodziny. Niech On pomoże nam odkrywać 
godność Rodziny i pielęgnować wzajemną miłość. Niech pomoże przezwy-
ciężać wszelkie trudności. 

Niech prowadzi nas do nawrócenia i uczy wybaczać sobie nawzajem. 
Niech Maryja – Matka pięknej miłości, Św. Józef – opiekun Św. Rodziny, i 
Św. Rafał Kalinowski – patron naszej rodziny parafialnej, towarzyszą nam 
swoją stałą opieką. Amen.

Dziękując za wizytę kolędową, zachęcamy do szczególnej modlitwy za 
Małżeństwa i Rodziny poprzez zamówienie Mszy Św., w której będziemy 
modlić się o potrzebne łaski, zdrowie, miłość, jedność i Boże Błogosławień-
stwo w tym Nowym Roku dla Waszej wspólnoty rodzinnej.

Z błogosławieństwem Bożym i życzeniami wszelkich łask w Nowym Roku 
dla całej Rodziny – składają Wasi Duszpasterze. 

Ks. Tomasz Tylutki

informacje parafialne:
Kolęda na najbliższy tydzień w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego:
W najbliższym tygodniu odwiedzimy domy i rodziny naszej parafii znaj-

dujące się w okolicach cmentarza. Szczegóły podane będą na Niedzielnych 
Mszach św. Serdecznie zapraszamy.

niedziela małżeństw i rodzin...
Parafia WNMP, wraz z ks. Proboszczem Grzegorzem Zakliką oraz rodziny 

Domowego Kościoła pragną zaprosić wszystkich  na krótkie rekolekcje pod 
nazwą; „Miłość małżeńska  może być piękna - recepta na szczęście w mał-
żeństwie”. Nauki te wygłosi 17 stycznia 2010 roku, na każdej Mszy Św. w na-
szym kościele, Pan Mieczysław Guzewicz - dr teologii biblijnej, katecheta w 
I LO we Wschowie (Lubuskie), ojciec trojga dzieci, od 28 lat żyjący w mał-
żeństwie. Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresem wycho-
wania religijnego dzieci i tematu cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje,   
konferencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych duszpaste-
rzy, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców. Sko-
rzystajmy wszyscy z okazji spotkania z osobą będącą praktykiem w wygła-
szanym temacie ale także wielce charyzmatycznym propagatorem idei pięk-
na i nierozerwalności małżeństwa. 

Zachęcamy i przypominamy: Niedziela 17 stycznia (kościół WNMP) 
Msze św. o godz. 7.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. Więcej o dr Guzewiczu 
można znaleźć na stronie www.mojemalzenstwo.pl. Po spotkaniu będzie 
można nabyć jego publikacje.

Pan dr Mieczysław Guzewicz będzie także drugi raz w Nowogardzie w 
dniu 28 lutego 2010, tym razem w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

x.TT

Wyjazd na narty dla młodzieży...
Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży w Tatry na…:

„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknieJ, zdrowoJ i duchowo J
Miejsce: Gliczarów Górny k/Zakopanego w czasie ferii zimowych (I ty-
dzień) -  29.01-06.02.2010 r. 
W planie: nauka jazdy na nartach lub desce, zwiedzanie Zakopanego oraz 
pięknych górskich okolic, gorące źródła w Bukowinie Tatrzańskiej i oczywi-
ście  dobrze spędzony czas w górskim klimacie, wraz  z odnową duchaJ oraz 
wiele innych atrakcji…
Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt narciarski przez cały 
tydzień, instruktorzy, nocleg - pobyt z wyżywieniem (3 posiłki), ubezpiecze-
nie, przejazd pociągiem (tam i z powrotem, rezerwacje, dojazdy)
Zapisy do 20 stycznia (ilość miejsc ograniczona)
Kontakt i informacje szczegółowe: Ks.Tomasz Tylutki, parafia pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; www.rafalkalinowski.republika.pl
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Z głębokim 
smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Pani 
Haliny Luke

Wyrazy głębokiego 
współczucia Rodzinie 
składają współpracownicy 

i Burmistrz Nowogardu

Wyrazy głębokiego 
i szczerego 

współczucia 
Koleżance 

Wandzi Cedro 
z powodu 

śmierci Ojca 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie

kOndOlenCje kOndOlenCje

Caritas Polska włącza się  
w pomoc dla Haiti

W odpowiedzi na apel Benedykta XVI Caritas Polska wzywa do pomo-
cy dla ofiar najsilniejszego od 200 lat trzęsienia ziemi na Haiti. Wskutek 
kataklizmu mogło zginąć nawet 100 tys. ludzi. Pomoc zaofiarowało Ha-
itańczykom już wiele państw i organizacji charytatywnych. Caritas Polska 
pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Caritas Internationalis, 
którzy udali się na miejsce tragedii w celu koordynacji pomocy. - Brakuje 
wody, żywności, schronienia. Mieszkańcy Haiti nadal są w szoku. Szukają 
swoich bliskich w gruzach gołymi rękami – donosi Karel Zelenka z regional-
nego biura Caritas USA na Haiti. – „Uruchomiliśmy specjalny numer kon-
ta, na który można dokonywać wpłat. Zebrane środki zostaną przekazane 
do Caritas Haiti na zakup lekarstw, żywności i środków opatrunkowych” 
- poinformował ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Premier Haiti Jean-Max Bellerive w wywiadzie dla amerykańskiej telewi-
zji powiedział, że liczba zabitych może przekroczyć nawet 100 tys. osób. Ob-
szar katastrofy obejmuje powierzchnię, którą zamieszkiwało ok. 3 mln lu-
dzi. Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym 
mogą dokonywać wpłat na konto:

CARITAS POLSKA 
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem: HAITI 
WYŚLIJ SMS O TREŚCI „POMAGAM” NA NUMER 72052 koszt 2,44 zł 
z VAT
Darowizny w walutach obcych można przekazywać na następujące konta: 
Bank Millenium S.A. al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa 
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX 
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677 
dolar amerykański (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212 
funt brytyjski (GBP): PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236 z dopiskiem: 
HAITI

x.TT

Ranking szkół województwa 
zachodniopomorskiego   
(w nawiasie miejsce w rankingu krajowym):

1 XIII LO Szczecin ( 1)
2 II LO im. Mieszka I Szczecin (23)
3 I LO im. Stanisława Dubois Koszalin (24)
4 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Szczecin (67)
5 V LO im. Adama Asnyka Szczecin (77)
6 II LO Nowogard (94)
7 I LO im. Mikołaja Kopernika Kołobrzeg (95)
8 Technikum Budowy Okrętów w ZS Budowy Okrętów Szczecin (121)
9 II LO im. Władysława Broniewskiego Koszalin (122)
10 ZS Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego Świdwin (133)
11 IX LO im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin (183)
12 ZS Ponadgimnazjalnych  Czaplinek (208)
13 ZS nr 2 Rolnicze CKU im. Tadeusza Kościuszki Pyrzyce (257)
14 ZS nr 5 CKP im. Tadeusza Tańskiego Stargard Szczeciński (276)
15 XIV LO Szczecin (320)
16 I LO im. Ks. Elżbiety Szczecinek (333)
17 Zespół Szkół nr 7 im. Br. Łukowskiego Koszalin (342)
18 ZSR CKP im. S. Żeromskiego Świdwin (372)
19 ZS Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego Szczecin (404)
20 Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika  Koszalin (420) 

opr. red. LMM

zarząd stowarzyszenia 
aWis informuje

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wysoko ocenił dwa projekty zgło-
szone przez AWIS i podpisał umowy na ich dofinansowanie

Projekt EASY PC – Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia reali-
zowany będzie w okresie od 01.08.2010 r. do 31.12.2010r.

Uczestnikiem  projektu może zostać osoba do 25 roku życia, zamieszkała  
w gminie Nowogard (priorytetowo traktowane będą osoby mieszkające na 
obszarach wiejskich), która jest:

- Zarejestrowana jako osoba bezrobotna PUP Goleniów Filia w Nowogar-
dzie, lub

- Zatrudniona w małym lub średnim przedsiębiorstwie zagrożona utratą
pracy z uwagi na niewystarczające kwalifikacje
W ramach projektu EASY PC – Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku 

życia modbędą się warsztaty komputerowe przygotowujące do zdania egza-
minu ECDL, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz opracowane zo-
staną Indywidualne Plany Działania.

Projekt IT4U – Aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia realizo-
wany będzie w okresie od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r.

Uczestnikiem  projektu może zostać osoba w wieku powyżej 45 lat, mza-
mieszkała na  w gminie Nowogard (priorytetowo traktowane będą osoby 
mieszkające na obszarach wiejskich), która jest:

- Zarejestrowana jako osoba bezrobotna PUP Goleniów Filia w Nowogar-
dzie, lub

- Zatrudniona w małym lub średnim przedsiębiorstwie zagrożona utratą 
pracy z uwagi na niewystarczające kwalifikacje. 

W ramach projektu IT4U – Aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia 
odbędą się warsztaty komputerowe  - ABC komputera, oraz warsztaty mak-
tywnego poszukiwania pracy.

Program zakłada naukę obsługi komputera od podstaw, dlatego od uczest-
ników nie jest wymagana żadna wiedza początkowa z zakresu umiejętności 
obsługi komputera. Zakładamy utworzenie trzech grup szkoleniowych.

Szczgółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe do projektów znaj-
dziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” www.awis.org.pl

Serdecznie zapraszamy  Tobiasz Lubczyński 
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Ulgi i odliczenia PIT za 2009r.
W 2009 r. obowiązywał podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany we-

dług skali:
Podstawa obliczania 

podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do

85  528 zł. 85 528 zł.
18% podstawy minus 556zł. 02gr

14 839zł. 02gr + 32% nadwyżki ponad 85  528zł.
Podstawa prawna : ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych ( Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
W 2009 r. nie pojawiły się nowe ulgi podatkowe ani nie zlikwidowano istniejących 

wcześniej. 
Zmieniła się skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy i za-

sady rozliczania ulgi prorodzinnej.
Poniżej zamieszczono zestawienie możliwych do zastosowania odliczeń oraz ulg. 
Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu ( przychodu) lub 

od podatku ustalana jest na podstawie dowodów stwierdzających ich poniesie-
nie. dowody te należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. 

Osoby rozliczające podatek dochodowy mogą podzielić się 1% swojego podatku z 
organizacją pożytku publicznego. W rozliczeniu za 2009r. podobnie jak w roku ubie-
głym obowiązuje zasada, że to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje darowiznę 
wskazanej instytucji. Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każde-
go zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Warunkiem prze-
kazania darowizny jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego 
podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia 
zeznania podatkowego. Zeznanie można korygować przez dwa miesiące ale musi to 
być korekta zeznania złożonego w terminie.

Lista organizacji pożytku publicznego znajduje się  na stronie internetowej Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/bip/.

ODLICZENIA OD DOCHODU
Rodzaj Limit Zeznania

Składki na ubezpieczenie społeczne bez limitu PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-28

Darowizny na cele pożytku publicznego 6% dochodu ( odpo-
wiednio- 6% przychodu 
wykazanego w zeznaniu 
PIT-28 )

PIT-36, PIT-37, 
PIT-28

Darowizny na cele kultu religijnego
Darowizny na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwa-

lentu za pobraną krew
Darowizny na cele charytatywno opiekuńcze na rzecz 

kościoła
bez limitu

Ulga rehabili-
tacyjna

dla podatnika 
będącego osobą 
niepełnosprawną 
lub podatnika ma-
jącego na utrzyma-
niu osoby

niepełnospraw-
ne   ( art. 26 ust. 1 
pkt 6    ustawy )

 

-opłacenie przewodników dla nie-
widomych  z  I  i  II  grupą  inwalidztwa  
oraz  z  niepełnosprawnością narządu 
ruchu  zaliczonych do I grupy

2.280 zł.

-utrzymanie psa  przewodnika 
przez osoby niewidome

2.280 zł.

-uż y wanie samochodu oso -
bowego- stanowiącego własność 
osoby zaliczonej do I lub II grupy 
niepełnosprawności lub mającego na 
utrzymaniu taką osobę bądź dziecko  
niepełnosprawne do 16 lat ,             Uwa-
ga :  maksymalna   kwota   dochodu   
osoby niepełnosprawnej będącej na 
utrzymaniu podatnika , pozwalająca 
na korzystanie  z ulgi - 9.120 zł.

2.280 zł.

- leki zalecone przez specjalistę nadwyżka ponad 100 zł. 
miesięcznie

Ulga z tytułu użytkowania sieci  INTERNET w lokalu (  
budynku ) będącym miejscem zamieszkania podatnika 

760 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń , które uprzed-
nio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

bez limitu

Wydatki na nabycie nowych technologii 50% wydatków PIT-36
Strata z lat ubiegłych
 

50% rocznie
100% w ciągu 5 lat

PIT-36, PIT-36L
PIT-37, PIT-38, 

PIT-28
Ulga odsetkowa 
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu ( pożyczki ) udzie-

lonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej 
na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych   
–  odliczenie na zasadzie praw nabytych, warunek umowa 
kredytu ( pożyczki ) zawarta została do końca 2006r.

wysokość zapłaconych 
odsetek od tej części kre-
dytu, która nie przekracza 
kwoty odpowiadającej 
243.460 zł.

PIT-36, PIT-37, 
PIT-28

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie ( 
przychodzie ) za lata ubiegłe np. z tytułu budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego , z lokalami mieszkalnymi  
na wynajem 

niezrealizowane ulgi 
wykazane w PIT za 2008r.

PIT-36, PIT-37, 
PIT-28

Uwaga: Podatnicy tak jak w ubiegłych latach w sytuacji gdy poniesione przez 
nich wydatki na dojazd do zakładu pracy przekroczyły kwotę zryczałtowanych 
kosztów ze stosunku pracy , itp. mogą w zeznaniu przyjąć zamiast kosztów wy-
żej wymienionych wydatki faktycznie poniesione udokumentowane wyłącznie 
imiennymi biletami okresowymi. należy jednak pamiętać,  że powyższej zasady 
nie stosuje się  w przypadku gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu  ( 
z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegają-
cych opodatkowaniu ).

ODLICZENIA OD PODATKU
rodzaj limit zezna-

nie
składka na ubezpie-

czenie zdrowotne
7,75% podstawy wymiaru PIT-36 ,  

P I T- 3 6 L , 
P I T - 3 7 , 
PIT-28, PIT-
1 6 A , P I T-
19A

Ulga z tytułu wychowy-
wania dzieci 

 

92,67zł. miesięcznie na każde dziecko, 
dziennie 1/30 limitu miesięcznego to 
jest 3,089zł.

P IT-36 , 
PIT-37

1% na rzecz organizacji 
pożytku publicznego

1% podatku należnego z rocznego PIT PIT-36 , 
P I T- 3 6 L , 
PIT-37, PIT-
38, PIT-28, 
PIT-39

Odliczenia, które nie 
znalazły pokrycia w po-
datku za lata ubiegłe  np. 
ulga remontowa, duża 
ulga budowlana 

niezrealizowane ulgi wykazane w PIT 
za 2008r.

PIT-36 , 
P I T - 3 7 , 
PIT-28

Odliczenie  wydatków 
z tytułu systematyczne-
go oszczędzania w kasie 
mieszkaniowej – na zasa-
dzie praw nabytych 

30% poniesionych wydatków nie wię-
cej niż 11.340 zł

P IT-36 , 
P I T - 3 7 , 
PIT-28

Ulga za wyszkolenie 
uczniów lub z tytułu za-
trudnienia pracowników 
w celu przygotowania 
zawodowego

kwoty przyznane na podstawie decyzji 
urzędu skarbowego niezrealizowane w 
latach ubiegłych

PIT-36 , 
PIT-28

składki na ubezpiecze-
nie społeczne opłacone 
przez osobę prowadzącą 
gospodarstwo domowe 
z tytułu zawarcia umowy 
aktywizacyjnej z osobą 
bezrobotną  ( warunek 
umowa aktywizacyjna 
zawarta przed dniem 1 
stycznia 2007r. )

poniesiony wydatek P IT-36 , 
P I T - 3 7 , 
PIT-28

tzw. „ulga na powrót” Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 
różnicę między podatkiem obliczonym 
przy zastosowaniu metody odliczenia 
proporcjonalnego, a kwotą podatku 
obliczonego za ten rok podatkowy przy 
zastosowaniu do dochodów wymienio-
nych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody 
wyłączenia z progresją

PIT- 36, 
P I T- 3 6 L , 
PIT-28

Opracowanie przez pracowników Urzędu Skarbowego i ma charakter informacyjny 
i nie stanowi wykładni prawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów www.mofnet.gov.pl

stanisław Żałobowski, 
troć 3 kg i…nic!

W dniu 9 stycznia 18 wędkarzy z M-G Koła PZW w Nowogardzie pojechało 
ujarzmić Regę i zapolować zgodnie z hasłem TROĆ 2010.

Opady śniegu i przenikliwy wiatr wędkarzy nie zniechęciły – jednak ryby 
miały dość!

Efekt:? – taki jak w tytule. Szczęśliwiec  otrzymał puchar i nagrodę w postaci 
sprzętu wędkarskiego. Nawet tradycyjna kiełbaska była na zimno, bo wiatr 
skutecznie obniżył temperaturę rożna.

Henryk Szczupak
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W obiektywie  jana korneluka   - zimowe migawki
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 Firma ESO jest znana w Nowogardzie głównie jako  dystrybutor sprzętu 
fryzjerskiego i wyposażenia salonów fryzjerskich. Jej właścicielem jest pan 
Stanisław Osajda, który ponadto jest znany jako lokalny społecznik i przed-
siębiorca. Niewielu jednak wie, że pan Osajda i jego firma zajmują się rów-
nież unikalnym zagadnieniem jakim jest zaprojektowanie i przygotowanie 
produkcji kombinezonów chroniących przed szkodliwym oddziaływaniem 
pola elektromagnetycznego. O tej ciekawej aktywności rozmawiam z panem 
Osajdą. 

Firma esO

Osłona  przed niewidzialnym 
- jak trafić w potrzeby rynku? 

D.N. -   Wszyscy wiemy, że kombine-
zony ochronne mają za zadanie ochro-
nę zdrowia przed różnymi czynnikami 
jakie są generowane przez działalność 
przemysłową człowieka. Jak to się stało, 
że zajął się pan jako pierwszy  w kraju 
produkcją i dystrybucją kombinezo-
nów chroniących przed działaniem 
pola elektromagnetycznego.

S.O  - Od dawana interesowało mnie 
zagadnienie związane z ochroną zdro-
wia ludzkiego. Przecież zawsze życzymy 
sobie przy rożnych okazjach „zdrowia”. 
Ale, aby takie życzenie miało sens należy 
też zabiegać o właściwe warunki, aby to 
upragnione zdrowie nie było zagrożone. 
Z racji moich kontaktów zawodowych 
okazało się, że nikt w kraju nie produ-
kuje odzieży chroniącej przed zagroże-
niami ze strony promieniowania pola 
elektromagnetycznego, którego skutki 
działania są bardzo niekorzystne na 
organizm ludzki.

D.N - Na czym polega szkodliwość 
tego promieniowania. Przecież wiemy, 
że pole elektromagnetyczne może 
mieć zastosowanie w leczeniu rożnych 
schorzeń?

S.O. -  To prawda. Ale, ,nie wszyscy 
wiemy, że w materii istnieją  różne 
natężenia pola elektromagnetycznego, 
które pokrótce wymienię: Pole Elektro-
magnetyczne Obojętne. Następne to Pole 
Elektromagnetyczne, które stosuje się w 
lecznictwie (REZONANS, TOMOGRAF 

KOMPUTEROWY) i ostatnie Pole 
Elektromagnetyczne, którego działanie 
na organizm jest destrukcyjne i wywo-
łuje choroby krwi co w ostateczności 
prowadzi do groźnej choroby jaką jest 
białaczka.

D.N - Nie jest pan przecież lekarzem, 
który zna zasady działania skompliko-
wanych  urządzeń medycznych, które 
diagnozują zdrowie pacjenta?.

S.O- Moją ideą jest uświadomienie 
pracodawców jak ważną cecha jest 
ochrona przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym. Dokładanie opisał to 
zjawisko  w roku 1865 MAXWELL. Nie 
jest moją intencją zajmowanie stano-
wiska w imieniu naukowców, którzy na 
co dzień w sposób profesjonalny badają 
to zjawisko natomiast chcę uświadomić 
Państwu jak ważną sprawą jest działa-
nie pola elektromagnetycznego na tkan-
kę ludzką. Człowiek nie posiada takiego 
receptora, który by sygnalizował tak 
jak na zjawiska hałasu, ciepła i zimna. 
Natomiast  pole elektromagnetyczne roz-
grzewa tkankę do wysokiej temperatury 
powyżej 40 stopni C A możemy sobie 
wyobrazić co się dzieje w organizmie  
gdy mamy stan podgorączkowy. Nie jest 
to zagadnienie mi obce ,ale ja zajmuje 
się profesjonalnie ubiorem ochronnym a 
także jestem producentem. Moje działa-
nia skierowane są również do zwykłych 
osób, które często nieświadomie nara-
żają się na takie promieniowanie nie 
wiedząc o tym.

D.N - Alternatywą ma być pana 
Kombinezon na owe promieniowanie 
. Proszę powiedzieć coś o jego właści-
wościach i walorach, które ma w sobie?

S.O - Moje działania zawsze były skie-
rowane  na zdrowie człowieka. Dlatego 
postanowiłem rozszerzyć kolejną formę 
mojej działalności więc podjąłem się 
stworzenia ubioru chroniącego w stu 
procentach przed polem elektromagne-
tyczny „ESO” jako dotychczas jedyna fir-
ma w Polsce oraz Europie Południowo-
Wschodniej podjęła w 2005 roku prace 
nad stworzeniem ubioru chroniącego 
przed falami elektromagnetycznymi. 
Po prawie trzech latach prowadzonych 

prac techniczno-badawczych opraco-
wała swój wzór kombinezonu (POLSKI 
UBIÓR), który uzyskał uznanie wśród 
odbiorców w Polsce jak i po granicami. 
Od 1997 roku ESO jest producentem 
kombinezonu ESO 3 ALEKSANDER 
do pracy w polach elektromagnetycz-
nych przeznaczony dla pracowników 
przebywających zawodowo w polach o 
zakresie pasm częstotliwości VHF.S.L.X 
oraz C dla obsługi urządzeń nadaw-
czych, radiostacji, nadajników, stacji 
bazowych, telefonii komórkowej, stacji 
radiolokacyjnych, radarowych, radio-
nawigacyjnych, satelitarnych systemów 
łączności.

D.N- Proszę powiedzieć czy pana 
kombinezony spełniają wszystkie wy-
mogi BHP?.

S.O - Kombinezon ESO 3 ALEKSAN-
DER jest lekki, przepuszcza parę wodną 
nie utrudnia wykonywania czynności 
zawodowych, doskonale układa się 
pod względem anrtopometrycznym. 
Spełnia wymagania zasadnicze dla 
specjalnego ubioru  ochronnego oraz 
dodatkowe określenie s w wytycznych 
Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
szczegółowego trybu przestrzegania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu urządzeń wytwarzających 
promieniowanie elektromagnetycz-
ne(zał. do decyzji nr 98/MON z dnia 
31.03.2006 r.)

Na podstawie powyższej decyzji 
kombinezon otrzymał postanowienie 
kwalifikacyjne nr 19/2007 oraz Spra-
wozdanie nr 54/2007/PMPE/T d dn 
25.07.2007 r. Wydane przez Wojskowy 
Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. 
Karola Kaczkowskiego w Warszawie, 
Pracownia Meterologii i Promienio-
wania Elektromagnetycznego .WIHiE 

posiada Akredytację PCA nr AB 366 w 
zakresie pomiaru pól elektromagnetycz-
nych do celów bhp i ochrony środowiska 
oraz tłumienności materiałów. Spełnie-
nie wyżej wymienionych  wymogów 
dały  przepustkę ESO do produkcji i 
sprzedaży kombinezonów w przemyśle 
wojskowym. 

D.N. - To dla wojska, a co dla cywili?.
S.O  - W roku 2009 PHU ESO wy-

stąpiło do Instytutu Pracy w Republice 
Czeskiej celem potwierdzenia i ponow-
nego poddania badania  kombinezonu 
czego efektem było uzyskanie Certyfi-
katu Unijnego(CE) na rynek cywilny 
INSTYTUT BADAWCZY BEZPIE-
CZEŃSTWA PRACY V.V.i 116 52 Praga 
1 Republika Czeska w dniu 11.06.2009 
wydał dla producenta P.H.U ESO  
CERTYFIKAT CE Nr 235/E-017/2009 
Akredytacja nr 1/2007 z dnia 27 stycznia 
2007r, autoryzowana osoba 235, notyfi-
kowana osoba 1024 – dotyczący ubrania 
ochronnego typu ESO 3 ALEKSANDER

Produkt jest objęty ochroną własno-
ści intelektualnej pod nr 000884317. 
Wniosek wzoru wspólnotowego z dn. 
22.02.2008 zarejestrowany w Hiszpanii 
a wydanie dokumentacji nastąpiło w 
Biurze Unijnym Belgii.

D.N - Więc, dlaczego najważniej-
sze certyfikaty i patenty pochodzą z 
zagranicy?

S.O - Odwiedź jest prosta. Kosztuje 
o wiele taniej i mam gwarancję, że nikt 
się nie pokusi o zrobienie duplikatu mego 
produktu.

D.N - Biorąc pod uwagę to co dziś 
od pana się dowiedziałem rokuję, że 
temat jest jeszcze nie wyczerpany i 
wkrótce do niego powrócimy. Dziękuję 
za rozmowę.

Jarosław Bzowy
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Podsumowanie projektu pt. „Interaktywny 
przedszkolak w gminie Nowogard”

Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie zakończyło realizację projektu Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Interaktywny przedszkolak w gminie 
Nowogard”. Projekt realizowany był w okresie od marca 2009r do grudnia 2009r. 
Inicjatorami działań byli rodzice i nauczycielki przedszkola, a wniosek o dofinan-
sowanie realizacji projektu przygotowała i koordynowała firma Jovela. Wspar-
ciem objętych zostało 138 dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod kątem zajęć języko-
wych i komputerowych. Dzieci podzielone były na grupy ze względu na wiek tj. 
w zadaniu: Angielski w nauce i zabawie pracowały cztery grupy: 3,4,5,6- latków 
podzielone na dwie podgrupy każda i w zadaniu: Komputer mój pomocnik w 
nauce również cztery grupy : 3,4,5,6- latków również podzielone na podgrupy.

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się raz w tygodniu po 30 min dla każdej 
podgrupy liczącej od 15 do 18 dzieci, łącznie 30 godzin przez 30 tygodni.

Na zajęciach komputerowych dzieci podzielone były na podgrupy 15-19 osobo-
we, a zajęcia odbywały się co dwa tygodnie po 30 minut co dało łącznie 15 godzin 
przez 30 tygodni.       Dla każdego dziecka zakupione zostały podręczniki i ćwi-
czenia językowe oraz informatyczne dostosowane do wieku . Uczestnicy projektu 
otrzymali również promocyjne koszulki i worki na kapcie z logotypami, gadżety, 
długopisy. Korzystali ze sprzętu komputerowego, który zapewniła firma Jovela 
oraz klawiatur COMFY. Celem powyższych zajęć było zapewnienie równego 
startu szkolnego dzieciom poprzez wprowadzenie do wychowania przedszkolne-
go elementów wiedzy informacyjnej  i techniki komputerowej oraz wprowadze-
nie podstaw języka angielskiego poprzez zabawę . Podsumowanie projektu odby-
ło się 18.XII. 2009r podczas Konferencji Podsumowującej Projekt „ Interaktywny 
przedszkolak w gminie Nowogard” , na którą to zaproszeni zostali przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych,  nauczyciele 
i rodzice . Konferencję uświetnił wspaniały występ przedszkolaków przygotowa-
ny pod kierunkiem pań:  Anny Kasprzyk, Beaty Berneckiej i Anny Wołosewicz. 
Dzieci pokazały również próbkę nabytych umiejętności w piosence świątecznej 
wykonanej w języku angielskim. Korzyści i rezultaty płynące z realizacji projektu 
przedstawiła  Pani Dyrektor Ewa Wróbel a o możliwościach realizacji kolejnych 
projektów i korzystaniu ze środków unijnych można było porozmawiać w miłej 
atmosferze przy smacznym przedświątecznym poczęstunku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

konkurs filmowy  
„mój recykling alu-puszki”

Konkurs trwa do 1 marca 2010 
roku. Najlepsi uczestnicy otrzymają 
kamery wideo.

1. Cel konkursu:
− edukacja ekologiczna na przykła-

dzie odzysku aluminiowych puszek 
po napojach,

− stworzenie warunków do wypo-
wiedzi artystycznej w formie krótkie-
go filmu - do 10 minut - prezentujące-
go pozytywne skutki płynące z recy-
klingu aluminiowych puszek po na-
pojach,

− podniesienie świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa,

− promocja recyklingu puszek jako 
przykład ekologicznej postawy i dba-
łości o środowisko.

2. Organizator Fundacja na rzecz 
Odzysku Aluminiowych Puszek po 
Napojach RECAL, ul. Mariensztat 8, 
00-302 Warszawa, tel./fax (22) 538 91 
74.

3. Czas Realizacji Termin nadsy-
łania prac: do 1 marca 2010 roku.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu i 
publikacji wyników na stronie inter-
netowej www.recal.pl w terminie do 
15 marca 2010 roku.

4. Warunki uczestnictwa
Konkurs obejmuje prace z za-

kresu technik audio-wideo. Skie-
rowany jest do uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych. 
Każdy autor może zgłosić do 2 fil-
mów. Maksymalny czas trwania jed-
nego filmu wynosi do 10 minut.  
Prace zgłoszone do konkursu mu-
szą być własnością autorów. Pra-
ce winny być opisane imieniem i na-
zwiskiem, adresem, kontaktem tele-
fonicznym do opiekunów oraz zgo-
dą na przetwarzanie danych osobo-
wych na potrzeby konkursu. Wzór 
oświadczenia znajduje się na stro-
nie internetowej www.recal.pl. 

Prace należy przesłać na koszt własny 
nagrane na płytę CD lub DVD adres: 
Fundacja RECAL, ul. Mariensztat 8, 
00-302 Warszawa, z dopiskiem kon-
kurs „Mój recykling alu-puszki”.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu 
O rozstrzygnięciu konkursu laure-

aci zostaną powiadomieni telefonicz-
nie oraz drogą elektroniczną. Ogło-
szenie wyników na stronie www.recal.
pl do dnia 15.03.2010 r. Do rozstrzy-
gnięcia konkursu powołane zostanie 
jury, w skład, którego wejdą artyści – 
filmowcy oraz przedstawiciele Funda-
cji RECAL.

6. Nagroda Grand Prix  autor pro-
jektu otrzyma kamerę wideo wartości 
2.000 zł., nagrodzona praca umiesz-
czona będzie w serwisie interneto-
wym www.recal.pl

− nagroda za zajęcie II miejsca ka-
mera wideo wartości 1.500 zł., nagro-
dzona praca umieszczona będzie w 
serwisie internetowym www.recal.pl

− nagroda za zajęcie III miejsca ka-
mera wideo wartości 1.000 zł., nagro-
dzona praca umieszczona będzie w 
serwisie internetowym www.recal.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do przyznawania wyróżnień 
nagradzanych sprzętem sportowym 
lub elektronicznym.

7. Informacje końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo 

do:
− publikacji nadesłanych prac bez 

uiszczania honorariów,
− adaptacji zwycięskich prac do po-

trzeb działalności statutowej. 
Organizator nie odsyła nadesłanych 

prac. 
Osobą udzielającą wszelkich infor-

macji oraz odpowiedzialną za organi-
zację konkursu jest Jacek Wodzisław-
ski – tel. 0605 100 390, e-mail: jacek.
wodzislawski@recal.pl

 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Maja córka Katarzyny 
i Rafała Wasyluk 
ur. 11.01.10 
      z Nowogardu

Agata córka Amelii 
Szulc ur. 10.01.10 
z Łosośnicy

Filip syn Anny i Pawła 
ur. 11.01.10 
z Łobza

Syn Eweliny Warnke 
ur. 09.01.10 
z Nowogardu

Oliwia córka Marty 
i Marka ur. 11.01.10 
z Nowogardu

Marek syn Anity 
i Roberta Szmyt 
ur. 11.01.10 
z Wierzbięcina
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

leki za GrOsz *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

reklama reklama

Febrisan  saszetki
Febrisan  tabletki

7,90 zł
9,60 zł

14,25 zł
13,16 zł

Septolete Plus  30 tabl.

14,66 zł

12,49 zł

11,95 zł
9,95 zł

CONTROLOC  Control

Biliobil Forte  60 kaps.

Vitamina C   50 tabl

18,95 zł
38,20 zł

10,70 zł
14,36 zł

3,50 zł
5,10 zł

Naklofen żel

12,48 zł
8,50 zł

Uwalnia od zgagi

Septolete  smakowe

18.01.br. g. 16.00

Uroki zimy

fot. Kamila
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kUPię dreWnO 
na Palety

tel. 500 149 905

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

zWrOt Vat-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Polbruk • Roboty ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

tel. 510 034 206

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

nie masz czasu na sprzątanie?

zadzwoń!

zrobimy to za Ciebie!!!

Oferujemy: 
- profesjonalne sprzątanie biur i powierzchni 
handlowych 
- sprzątanie klatek, pomieszczeń socjalnych i toalet 
- mycie okien i witryn sklepowych 
- możliwość stałej współpracy w ramach 
korzystnego cenowo abonamentu miesięcznego 
- faktury VAT!

F.H.U. EWM Marcin Simiński
ul. 700-lecia 17b/2

Nowogard, Tel. 508 309 107
e-mail: marcin.siminski@wp.pl

Tel. 508 309 107
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OGŁO SZE NIA dROB NE
nierUCHOmOŚCi

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska po remoncie. 
693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Okazja! sprzedam, wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, po remoncie. tel. 
602 630 016.

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Ogrodowej 27 w Nowogardzie, o pow. 
787 m kw. Teren uzbrojony w media. 
Telefon kontaktowy 601 060 940.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 46 
m kw, I piętro. Tel. 505 063 713 – wie-
czorem.

• Wynajmę mieszkanie bezczynszo-
we dwupokojowe. 669  973  818, 
605 402 134.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe, I piętro, cena 2800 zł/ m 
kw. Tel. 608 633 831.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw, bezczynszowe, ogrze-
wanie co gaz, ocieplone, ul. Leśna, 
125 tys., częściowo z meblami. Tel. 
603 423 179.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
518 483 194.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Zamkowej. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67 
m kw. Tel. 88 568 87 71.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 
147 m kw na os. Bema w Nowogar-
dzie, atrakcyjna cena, do uzgodnie-
nia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw + 
działka 5,5 ara z garażem, Dębice, 
cena 140 tys. za całość. 604 189 118.

• sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
tel. 664 726 394, 91 39 23 400.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, 40 m kw z garażem lub bez. 
0506 486 202. 

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• sprzedam działkę w Wojcieszynie 

1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). tel. 66 77 
88 125.

• Wynajmę lokal razem z wyposaże-
niem na działalność handlową przy 
ul. 3 Maja 44G od dnia 1.02.2010 r. Tel. 
091 39 23 689, 517 357 653.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 78 m 
kw, 3 pokoje z kuchnią, 2 garaże. Tel. 
91 39 20 353, 697 516 145.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie, ok. 
40 arów. Tel. 601 508 082.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, I 
piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 700 
Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Do wynajęcia garaż murowany na ul. 
Zamkowej. Tel. 603 920 901.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 m 
kw, Wyszyńskiego. Wiadomość w 
sklepie „Czaruś” lub 508 105 332.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
ul. Boh. Warszawy 5. Tel. 698 548 788.

• Wynajmiemy pomieszczenia biuro-
we ul. Wojska Polskiego 3. tel 091 
39 20 891.

• sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PCV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. tel. 607 398 428.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie sprzedam, słoneczne, centrum 
ale spokojna lokalizacja, pomoc w 
uzyskaniu kredytu. Tel. 604  264  803, 
606 291 791.

• Kupię kawalerkę bezczynszową na 
mieście do kwoty 60 tys. Płatne go-
tówką. 608 665 419.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe na 2 pokojowe z dopłata. 
603 55 55 32.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
okolicy ul. 700 Lecia 4. 669 632 020.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe (42 
m kw) parter, centrum, na Stargard 
Szczeciński (na większe lub takie 
same). Tel. 669 632 020.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 506 99 99 32.

• Do wynajęcia mieszkanie, 840 zł + 
prąd (co miesiąc) i jednorazowa kau-
cja zwrotna 1000 zł. Tel. 697 665 791.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe o pow. 42 m kw w centrum 
Nowogardu. Tel. 609 093 100.

mOtOryzaCja

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, 
w bardzo dobrym stanie, z ważnym 
przeglądem i OC. Tel. 782 399 037.

• Sprzedam sam. ciężarowy  (Furgon) 
Fiat Ducato 2,8 D skrzyniowy, rok 
prod. 1999. Tel. 605 168 658.

• Sprzedam samochód osobowy srebr-
ny met. Alfa Romeo 156 1,9 JTD rok 
prod. 2000, wyp. standard klima, ABS, 
wsp. kierownicy, tapicerka skóra czar-
na. Tel. 605 168 658.

• sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam Citroena C5 kombi, au-
tomat, po przebiegu 35 tys. km. Tel. 
697 516 145, 91 39 22 329.

• Sprzedam Citroen Jumpy, do-
stawczy, 2007 r., 2l, 4D, 16 V. Tel. 
886 260 058.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 1995 r., 
1,8 benzyna. Tel. 662 514 785.

• Sprzedam Opel Astra II, 1998 r., 
2,0 16V, benzyna, cena 9900 zł. Tel. 
697 756 227.

rOlniCtWO

• sprzedam gołębie budapeszty. tel. 
512 335 172.

• Sprzedam słomę żytnią w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik Ursus C-385. Tel. 603 839 782.

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-
licach do 10 km. Tel. 91 39  106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam przyczepę rolniczą 3,5 t. – 
wywrotka, stan bdb; śrutownik „Bąk”, 
7,5 kW – stan bdb, Dąbrowa. Tel. 091 
39 26 189.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 662 031 629.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 316.

UsŁUGi

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• dyWanOPranie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-y). 
tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 20 714.

• zespół muzyczny aCOrd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. tel. 
501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

• transport – bUs MAX. 604 963 120.

• zakŁad rtV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• naprawa rtV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simloki. 
tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• dUr – daCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• daCHy. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

• HydraUliCy. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 
17 12 12.

• dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

• Usługi budowlane, docieplenia – ele-
wacje, kompleksowe wykończenia 
wnętrz, glazura – terakota, szpachle i 
struktury ozdobne. Tel. 605 168 658.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1515-18.01.2010 r. 

nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. szkolna 6
tel. 91 407 33 77

mieszkania 1- 2 POkOjOWe

PŁOty- kawalerka o pow. 30 m2, parter                                                                  cena:   65 000 zł
nOWOGard- kawalerka o pow. 27 m2, II piętro                                                     cena:   95 000 zł
nOWOGard- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena: 105 000 zł
reskO- 2 pokoje o pow. 40 m2, II piętro                                                                 cena: 110 000 zł 
maszeWO-  2 pokoje, parter, powierzchnia 37 m2,                                                 cena: 112 000 zł
maszeWO/ okolica 2 pokoje, parter, powierzchnia  39 m2                                     cena:  115 000 zł
nOWOGard- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena: 117 000 zł
PŁOty-  2 pokoje o pow 46 m2, parter / bezczynszowe                                          cena: 120 000 zł                         
nOWOGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena: 140 000 zł
nOWOGard- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena: 141 000 zł
nOWOGard- 2 pokoje o powierzchni 48 m2, I piętro                                             cena: 150 000 zł
GOlCzeWO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                                    cena: 160 000 zł
nOWOGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena: 161 000 zł
nOWOGard- NOWE 2pokoje o pow. 52 m2, II piętro                                             cena: 178 000 zł
nOWOGard- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, I piętro                                             cena: 180 000 zł 
nOWOGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena: 200 000 zł
PŁOty – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2             cena: 341 600 zł

mieszkanie 3 POkOjOWe

nOWOGard-  3 pokoje o pow. 58 m2, IV p                                                              cena: 150 000 zł    
nOWOGard-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                              cena: 165 000 zł
nOWOGard-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena: 170 000 zł
nOWOGard- 3 pokoje o pow. 70 m2, III p                                                               cena: 192 000 zł 
ŁObez -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena: 200 000 zł
nOWOGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                       cena: 208 000 zł
nOWOGard-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże             cena: 210 000 zł
nOWOGard- bezczynszowe 3 pok o pow. 80 m2, I piętro                                      cena: 240 000 zł
nOWOGard- 2 pokoje o pow. 100 m2, III piętro                                                      cena: 250 000 zł

mieszkanie 4 POkOjOWe

PŁOty – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena: 125 000 zł
radOWO maŁe – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                                    cena: 125 000 zł
reskO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena: 130 000 zł
NOWOGARD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena: 167 000 zł
nOWOGard- 4 pokoje o pow. 68 m2, IV piętro                                                      cena:  180 000 zł
nOWOGard- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena: 207 000 zł
nOWOGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena: 230 000 zł
nOWOGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena: 240 000 zł

UbezPieCzenia Hdi asekUraCja
kredyty mieszkaniOWe i POŻyCzki 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KERDYTU-OFERTA 17 BANKÓW)
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA: www.extra-dom.com.pl

POMAGAMY 
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
zadzwoń tel. 0501 307 666, 0502 103 432

• JOKO – zadaszenia drzwi zewnętrz-
nych i balkonów; wypożyczalnia 
przyczepek samochodowych. Tel. 
605 213 528.

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 600 626 268.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Szybko, tanio i na lata usługi ogól-
nobudowlane, kafelki, regipsy, ma-
lowanie, szpachlowanie, itp. Tel. 
727 553 587, 607 713 507.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• instalacje elektryczne. Tanio. Solid-
nie. 606 490 456.

• korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Podejmę naukę gry na gitarze, tel. 
503 045 960.

• remonty mieszkań. Tanio. Solidnie. 
606 490 456.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• meble na wymiar, naprawa, prze-
budowa i wykonanie nowych. tel. 
793 256 618.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. Tel. 
697 311 324, 663 564 446.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Zatrudnię pracownika do ochrony na 
umowę o pracę, preferowana II grupa 
inwalidzka. Tel. 600 074 361.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego, 
ul. Kościuszki, Nowogard, praca na 2 
zmiany. 602 474 266, 91 39 20 091.

inne

• sPrzedam Piasek, ŻWir, Czar-
nOziem, POsPÓŁkę z dOWOzem 
dO klienta. ŻWirOWnia dŁU-
GOŁęka. tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. tel. 
0790 540 520.

• junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, dom-
ku, firmy Vaillant z niemiec, mało 
używany, cena 150 zł, gwarancja 
serwisowa. tel. 0691 686 772.

• bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z niemiec, typ 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. tel. 0691 
686 772.

• sprzedam szczeniaki york teze 
mini, z niemieckimi papierami, 
cena 1000 zł. tel. 724 350 576.

• sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam pianino (tanio). 
506 486 202.

• Oddam bezpłatnie młode pieski (do 
8 tyg.). 91 39 22 329, 91 39 20 353, 
697 516 145.

• Sprzedam lodówkę, 350 zł. 721 091 
634.
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrzyŻÓWka

kupon - 14.01

logogryf z szyfrem
Odgadnięte wyrazy wpisać do pionowych ru-

bryk diagramu.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utwo-

rzą początek rozwiązania, a litery z przyciemnio-
nych pól czytane rzędami jego dokończenie.

1 – komplet naczyń stołowych,
2 – gatunek wierzby używany do wyplatania 

koszyków,
3 – urządzenie (duże obroty), włączane na końcu 

prania,

4 – sprzęt lekkoatletyczny (rzucał nim mistrz 
Sidło),

5 – wyjątkowy cwaniak – pasuje do lisa,
6 – zastąpiona parkietem,
7 – pismo rosyjskich rewolucjonistów (w tłuma-

czeniu dzwon),
8 – „trąbka” kierowcy,
9 – i różyczka, i świnka,
10 – wędlina do łaźni?
11 – gmina nad Kanałem Elbląskim i jeziorem 

Sambród.
        (z liter wyrażenia TYŁ MADY)

W wolnej chwili…
W diagram należy wpisać odgadnięte na podstawie obrazków nazwy warzyw tak, by otrzymać poprawną 

krzyżówkę. Zapach wpisanej już lewkonii ułatwi zadanie. Rozwiązanie proszę powiązać z pietruszką i 
dodać do gotowej potrawy. 

Smacznego  LMM

zmiany
Coś dał, coś ujął – rok, który odszedł:
Chłopcy są starsi, dziewczyny słodsze.

PrOblem WOdy
Ciągły brak wody stoi, jak wiecie,
W niejednym mieście dziś na tapecie.
Biedzi się nad tym trudnym problemem,
Na różnych szczeblach działacz nie jeden.
Trudzi się, trudzi w sposób jałowy,
Zamiast praktycznie sięgnąć do głowy.
Do czyjej? Do własnej, także do bliźniej –
Ach, ileż wody w naszej ojczyźnie!
Jakież zawiera wód remanenty,
Każdy publiczny popis mów dętych!
Wszakże niejedno gardło kacyka,
Jak motopompa strażaka sika!
A z okólników jakież bezmiary
Wód wypływają niczym z Niagary?
Brak wód by łatwo wyrównać dał się,
Gdyby tak ująć jej naszej prasie.
Nawet jej mielibyśmy w nadmiarze,
Gdyby nie płodni nasi pisarze…
Jak zapodane dowodzą racje,
Czas odpowiednie podjąć już akcje.
Akcje te ująć w planowe ramy,
I problem wody już rozwiązany!

trUdnO
Trudno nie chwalić chóru,
Który nam śpiewa do wtóru.

kOrytO
Od kiedy przy korycie –
Wiedzie – świńskie życie.

rzeCznik PrasOWy
Zmuszony do wypowiedzi –
Bredzi.

lOGika dymisji
Logika Koziołka Matołka:
Miał polecieć po leki – 
Poleciał ze stołka.

minimalista
Poza tym, ze żyje w biedzie – 
Dobrze mu się wiedzie.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: sta ni sław ma rek, marcin nieradka, marcin simiński, Hen ryk szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrzeWÓz OsÓb - rO man biŃCzyk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

Od POniedziaŁkU dO PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
sObOta: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarna linia mi krO bU sO Wa serOCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metrO        tel. 505 619 600
nowogard - szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
szczecin - nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
Nowogard 17.12.2009r.

OFerty PraCy 
PUP GOleniÓW, Filia nOWOGard
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFerty PraCy z rejOnU
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
trasa nowogard- szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
trasa szczecin- nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGenda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
nowogard – stargard   6.50, 11.15, 13.35
stargard – nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

nowogard – szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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nalP
Wyniki trzynastej kolejki II ligi :
Mosty - Bosman 3:2 (1:1)
Dzioba K.-3 /Raczyński J., Piątak A.
Old Punks - Nehuera 2:3 (0:1)
Bała R., Proskurnicki T. /Malinowski M., Mańkowski B.
BTCH - Sikorki 5:3 (0:1)
Cyran M.-3, Gruszczyński M., Gruszczyński D. /Durkowski J.-2, Guźniczak 

W.
Czarne Chmury - Pampeluna 1:5 (0:2)
Kolasa M. /Spór T., Szobel Ł., Pastusiak K.-3

Tabela II ligi po trzynastej kolejce: 
(mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/(faule)
1.   BTCH                      12        31        52:14    +38      (27)
2. Nehuera Osowo         12        22        39:34    +5        (41)
3. Pampeluna                 12        21        42:23    +19      (21)
4. Jantar                         11        20        35:30    +5        (26)
5. Sikorki                       12        18        40:37    +3        (24)
6. Czarne Chmury         11        16        26:29    -3         (20)
7. Old Punks                  12        9          32:39    -7         (22)
8. Bosman                     11        6          21:51    -30       (22)
9. Mosty                        11        6          14:44    -30       (37)
 
Klasyfikacja strzelców II ligi po 13 kolejce :
20 -Gruszczyński D. ( BTCH )
13 -Langner D. ( Jantar )
Pauzują w następnej kolejce : Gruszczyński Michał ( BTCH )
 
Wyniki trzynastej kolejki I ligi :
Herosi - Seniorzy 0:9 (0:6)
Szczęsny J., Ochęcki Ł.-2, Tchórzewski M., Borowik B., Żyła G., Jurczyk A., 

Kępa M., Galus P.
Tubisie - Budowlani 1:3 (1:1)
Kubski D. /Łuczak H., Grzelak D., Kaczor B.
Denver Miętno - Czarne Koszule 11:1 (4:0)
Litwin D.-4, Gajewski P., Stachowiak M.-6 /Majchrzak K.
Parasol - Probud 3:4 (2:1)
Dwojak M., Lipiński A.-2 /Pertkiewicz J.-3, Gołdyn M.
Golputz - Bad Boys Juniors 2:0 (1:0)
Skowroński J.-2
 
Tabela I ligi po trzynastej kolejce: 
(mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/(faule)
1. Budowlani                  13        34        42:16    +26      (27)
2. Seniorzy                      13        29        47:13    +34      (31)
3. Probud Wyszomierz   13        23        46:35    +11      (21)
4. Bad Boys Juniors       13        21        33:30    +3        (25)
5. Golputz                       13        20        29:29    0          (15)
6. Denver Miętno           13        17        38:40    -2         (16)
7. Tubisie           13        17        33:38    -5         (34)
8. Parasol           13        14        30:29    +1        (29)
9. Herosi            13        10        35:54    -19       (17)
10. Czarne Koszule        13        1          11:60    -49       (16)
 
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 13 kolejce :
20 -Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz ), Stachowiak M. ( Denver Miętno )
Pauzują w następnej kolejce : Paszkiewicz Sz. ( Probud ) 
W następnej kolejce ( 17.01.2010 r. niedziela ) zagrają :

II liga: 
14.00 Nehuera - BTCH
14.30 Bosman - Jantar
15.00 Czarne Chmury - Mosty
15.30 Pampeluna - Sikorki
Pauza - Old Punks

I liga :
16.00 Czarne Koszule - Parasol
16.30 Budowlani - Denver Miętno
17.00 Seniorzy - Tubisie
17.30 Golputz - Herosi
18.00 Bad Boys - Probud

ii edycja ligi Piłki 
siatkowej Wks
1. Wyszomierz - Wierzbięcin  3 : 2 
2. Kikorze - Max Żabowo  0 : 3
3. Węgorza - Kościuszki  1 : 3
4. Czermnica - WKS Żabowo  3 : 0

Tabela po X kolejkach 

 
nazwa zespołu mecze Pkt

sety

lp. Zdobyte Stracone Bilans

1 Max Żabowo 9 24 25 4 6,25

2 Czermnica 10 21 23 17 1,35294

3 Jantar Kościuszki 9 19 22 13 1,69231

4 WKS Wyszomierz 10 15 20 21 0,95238

5 LZS Węgorza 10 14 18 17 1,05882

6 WKS Żabowo 10 14 18 20 0,9

7 Wierzbięcin 10 9 13 23 0,56522

8 Wena Kikorze 10 1 4 30 0,13333

Kolejne spotkanie 16.01.2010 r. 
Serdecznie zapraszamy kibiców . 

godz. 16.00 Wyszomierz - Czermnica   
godz. 17.30 Węgorza  - Max Żabowo  
godz. 19.00 Wierzbięcin - Kościuszki
godz. 20.30 Kikorze  - WKS Żabowo

Opracował : Tomasz Gajda

szachy w maciejewie
W najbliższą niedzielę 17.01.2010 r.  Pałac w Maciejewie (koło Golenio-

wa)    zamieni się w szachową stolicę zachodniopomorskiego. Przez cały 
2009 rok w ramach cyklu Grand Prix Wybrzeża rozgrywane były turnieje 
szachowe w 7 miejscowościach zachodniopomorskiego (Gryfice, Trzebiatów, 
Kamień Pomorski, Świnoujście, Międzyzdroje, Nowogard i Świerzno), które 
wyłoniły 10 najlepszych zawodników, którymi okazali się: Tadeusz Twarogiel, 
Józef Stecyk, Kamil Puszkarek, Paweł Taberski, Bartosz Grabowski, Krystian 
Sachryń, Mariusz Palenica, Tobiasz Small, Jan Tymrakiewicz, Kacper Kar-
wowski). Czołowa dziesiątka rozegra w Maciejewie finałowy turniej, który 
wyłoni najlepszych zawodników Grand Prix Wybrzeża 2009, natomiast dla 
wszystkich pozostałych szachistów rozegrany zostanie turniej dodatkowy. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00 

lider klasyfikacji Grand Prix Wy-
brzeża 2009 - tadeusz twarogiel

mistrz nowogardu - Paweł taberski
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Kronika policyjna 

Panu 
Mieczysławowi 

Cedro
wyrazy głębokiego 

współczucia  z powodu

śmierci 
Ojca

składa 
Dominik Boruta

Panu 
Leszkowi 

Cedrze 
wyrazy współczucia 

z powodu 

śmierci  
Ojca 

składają wspólnicy 
„Inwest Domu”

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Władysława Cedro 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

kondolenCjePodZIĘkoWanIa kondolenCje

W minionym tygodniu policjanci z nowo-
gardzkiego komisariatu reagowali na następujące 
zdarzenia:

12 styczeń (wtorek)
- godz. 8 – Włamanie i kradzież do sklepu mo-

nopolowego przy ul. Batalionów Chłopskich. Po 
wybiciu szyby w oknie i dostaniu się do wnętrza 
sprawca ukradł wódki różnej marki. 

- godz. 9.10 - Policjant zatrzymał poszukiwa-
nego przez Prokuraturę Rejonową w Goleniowie 
Grzegorza P.

- godz. 11.20 – Ochrona marketu Lidl zgłosiła 
ujęcie sprawcy kradzieży. Czesław S. zagarnął 
różnego rodzaju artykuły spożywcze.

14 styczeń (czwartek)
- godz. 9.30 – Kolizja drogowa na ul. 700-lecia. W 

wypadku uczestniczyły pojazdy: Toyota i ciężarów-
ka DAF. Sprawca – kierowca tego drugiego został 
ukarany mandatem w wysokości 200 zł. 

- godz. 12.30 – Kradzież z włamaniem z garażo-
wej przy ul. Gen. Bema. Sprawca ukradł cztery koła 
samochodowe. Wartość strat 150 zł. 

- godz. 15.10 – Spaleniu uległa drewniana szopa 
przy ul. Zamkowej. Pożar został ugaszony. W szo-
pie nie znajdowali się ludzie, ani cenne materiały.

- godz. 15. 45 – Patrol policji zatrzymał kierowcę 
Forda Escorta. Posiadał on aktywny zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

15 styczeń (piątek) 
- godz. 11 – Włamanie do piwnicy przy ul. Ponia-

towskiego. Skradziono piłę spalinową i ziemniaki.
- godz. 12.30 – Kolizja na ul. Kościuszki. W 

wypadku uczestniczyli kierowcy samochodu 
marki KIA i motoroweru. Ten drugi został ukara-
ny mandatem karnym i odwieziony do szpitala z 
urazem kolana. 

- godz. 15.30 – Kradzież torebki z otwartego 
pojazdu, zaparkowanego przy ul. Bohaterów 
Warszawy. 

16 styczeń (sobota)
- godz. 10.55 – Kolizja na skrzyżowaniu ulic 3-go 

Maja i Waryńskiego. W wypadku uczestniczyły 
pojazdy Opel Astra i Seat Ibiza. Kierowcę Seata 
ukarano mandatem 200 zł. 

- godz. 19.45 – Kolizja drogowa na ul. 700-lecia. 
Kierowca Renault Scenic uderzył w BMW. Za wy-
kroczenie został ukarany mandatem.

17 styczeń (niedziela)
- godz. 1.30 – Wybicie szyby w oknie mieszkania 

przy ul. 3-go Maja.
- godz. 11.45 – Uszkodzenie zamku w drzwiach 

wejściowych sklepu w Węgorzycach.
- godz. 11.50 – Na Drodze Krajowej nr. 6, za 

miejscowością Kikorze, w pobliżu restauracji 
Wiatrak znaleziono dwa ranne psy rasy Syberian 
Husky. Zostały one zabezpieczone przez weteryna-
rza Tadeusza Sorokę. Właściciel psów proszony o 
kontakt z weterynarzem.

- godz. 16.45 – Kierowca ciągnika został ukarany 
mandatem za organizowanie kuligu na drodze 
Żabowo – Boguszyce. Policja przestrzega przed 
organizacją tego typu zaba na drogach publicznych.

Opr. man

areszt dla włamywacza!
Goleniowscy policjanci przedstawili 25-letniemu mężczyźnie zarzuty dokonania siedmiu prze-

stępstw, większość to włamania. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

KALENDARIUM 
DZIENNIKA

Wtorek 19 stycznia 
imieniny: Adalryk, Alderyk, Andrzej, Basjan, 

Basjana, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Ger-
mana, Germanik, Geroncjusz, Henryk, Jan, Ja-
nuariusz, January, Józef, Juliusz, Kaliksta, Kalista, 
Kanut, Marceli, Mariusz, Marta, Matylda, Paweł, 
Pia, Poncjan, Racimir, Sara, Saturnin i Wulstan 

Wydarzenia w Polsce 
-1920 - Sejm uchwalił ustawę o obywatelstwie 

polskim. 
- 1947 - Odbyły się sfałszowane przez komuni-

stów wybory do Sejmu Ustawodawczego.
Wydarzenia na świecie 
- 1920 - Senat Stanów Zjednoczonych zagłoso-

wał przeciwko przystąpieniu do Ligi Narodów. 

Środa 20 stycznia 
imieniny: Dobiegniew, Dobroniega, Dobro-

żyźń, Dobrzegniew, Eutymiusz, Fabian, Fabiana, 
Maur i Sebastian. 

- Dzień Męczenników 
Wydarzenia w Polsce 
-W Szczecinie na zjeździe Związku Zawodowe-

go Literatów Polskich opowiedziano się za socre-
alizmem w literaturze. 

- Zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królew-
skiego w Warszawie. 

Wydarzenia na świecie 
- Zaprzysiężenie Barack'a Obamy na 44. prezy-

denta Stanów Zjednoczonych.   

Czwartek, 21 stycznia
imieniny: Agnieszka, Awit, Awita, Długo-

mił, Epifani, Epifaniusz, Eulogia, Eulogiusz, Jan 
Chrzciciel, Jarosław, Jarosława, Jerosława, Józef, 
Józefa, Krystiana, Meinrad, Patrokles, Publiusz i 
Sobiesława. 

- Dzień Babci 
Wydarzenia w Polsce 
- 1953 - W Krakowie przed Wojskowym Sądem 

Rejonowym rozpoczął się proces księży kurii kra-
kowskiej, oskarżonych o szpiegostwo. 

- 1991 - Został ustanowiony Ordynariat Polowy 
Wojska Polskiego. Biskupem polowym został ks. 
Sławoj Leszek Głódź. 

Wydarzenia na świecie 
- 1920 - Zakończyła się paryska konferencja po-

kojowa, podczas której podpisano traktat wersal-
ski. 

Opr. Jarosław Bzowy

Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.
Zarzuty obejmują przestępstwa z okresu listo-

pad i grudzień 2009 roku. Między innymi wła-
mania do samochodów Opel Astra w Goleniowie 
przy ul. Grunwaldzkiej. Po wybiciu szyb w samo-
chodach  aresztowany ukradł radioodtwarzacze. 
W miejscowości Modrzewie włamał się do bla-
szanego baraku skąd zabrał piłę spalinową, z po-
mieszczenia gospodarczego ukradł spawarkę a 
z samochodu marki Golf III zabrał radioodtwa-

rzacz DVD. W miejscowości Święta jego łupem 
padła podkaszarka żyłkowa, piła spalinowa a tak-
że migomat z butla gazową.

Aresztowany to recydywista. Był już wcześniej 
karany sądownie za podobne przestępstwa i od-
siadywał wyroki. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Gole-
niowie tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 15.
nadkom. Wiesław Ziemba
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

W piątek 15 stycznia w Nowo-
gardzkim Domu Kultury zebrali się 
zaproszeni przez Burmistrza Kazi-
mierza Ziembę, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marka Krzywanię i 
Dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury Mirosławę Przybyłek miesz-
kańcy  na uroczystym spotkaniu 
noworocznym. Obecni byli również 
zaproszeni goście  m.in. burmistrz 
Maszewa Jadwiga Ferensztajn i wójt 
Osiny Wiesław Tomkowski.

Na wstępie zebrani wysłuchali kon-
certu Trio Taklamakan (patrz foto), 
a następnie obszerne przemówienie 
wygłosił Burmistrz Kazimierz Ziem-
ba. Dominowały osiągnięcia gminy w 
2009 roku oraz plany i zamierzenia 
na rok 2010. Prezentując osiągnięcia 
Burmistrz 

podkreślał  pracowitość, pomysło-
wość i zaangażowanie mieszkańców 
miasta i wiosek.

Bez tych inicjatyw nie mielibyśmy 
także osiągnięć – podkreślił włodarz 
gminy.

Przemawiał również Marek Kry-
wania prezentując aktualny układ 
koalicyjny i prace poszczególnych 
Komisji Rady. W obu przemówie-
niach uniknięto drażliwych kwestii, 
ale nadchodzące wybory odbijały 
się gdzieś tam w tle słabym echem…

Przystąpiono do najważniejsze-
go punktu programu – wręczania 
Laurów Cisowych za 2009 rok.  Ja 
osobiście z przekonaniem twierdzę, 
że Kapituła stanęła na wysokości 
zadania – laureaci to ludzie mający 
wielkie osiągnięcia i ich wybór nie 
powinien budzić zastrzeżeń. 

Otrzymali je: 
Gospodarka:
Dariusz Olejniczak – sołtys Ostrzy-

cy i Dariusz Szulejko przedsiębiorca 
branży elektrycznej.

Działalność społeczna :
Zenon Zieleśkiewicz i Edward 

Paszkiewicz
Opieka zdrowotna – Lidia Bogus,
Oświata : II Liceum Ogólnokształ-

cące – dyr. Leszek Becela.
Sport: Henryk Sawicki prezes klu-

bu LUKS „Chrabąszcze” i pingpon-
giści klubu LUKS TOP Wierzbięcin 
Sebastian i Bartosz Jemielianowiczo-
wie (patrz s. 11)

Specjalny Laur Cisowy: dr Marek 
Kowalczyk  ordynator z nowogardz-
kiego szpitala.

Sylwetki i dokonania pozostałych 
laureatów przedstawimy w piątko-
wym wydaniu „DN”.

LMM

laury Cisowe 
trafiły w godne ręce
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Sesja rady miejskiej
Pierwsza w roku 2010, a XXXVII w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej od-

będzie się w środę, 20 stycznia o godz. 12.00
Poza tradycyjnymi punktami radni obradować będą nad projektami uchwał 

w sprawie:
- zmiany w budżecie na rok 2010,
- emisji obligacji komunalnych,
- udzielenie pomocy przy pracach remontowych i konserwacyjnych kościoła 

św. Łucji w Czermnicy,
 - opracowanie systemu dopłat dla właścicieli budujących przydomowe 

oczyszczalnie ścieków
- ustalenie taryf za wodę i ścieki spółdzielni mieszkaniowej w Wierzbięcinie.

Opr. LMM

Czy WoŚP  
wszystko wolno?

Po publikacji przez DN  relacji 
organizatorów z WOŚP otrzy-
maliśmy wiele protestów od 
wiernych z parafii Św. Rafała 
Kalinowskiego. Przypomnijmy - 
autorka relacji która była jedna 
z organizatorek WOŚP w Nowo-
gardzie , napisała m. in  „ Orkie-
stra przebiegała beż żadnych 
zakłóceń poza jednym eksce-
sem gdzie ksiądz z parafii św. 
Rafała Kalinowskiego przegonił 
kwestującą młodzież twierdząc 
że zbierają na narkomanów” 
Tyle cytat. Inaczej twierdzą pa-
rafianie którzy zgłosili się do 
redakcji . Według ich relacji 
zbierająca na WOŚP młodzież w 
liczącej kilkanaście osób grupie 
weszła do przedsionka kościoła 
w trakcie odprawiania Mszy Św. 
młodzież zamiast uczestniczyć 
w sprawowanej liturgii zacho-
wywała się dość swobodnie i 
hałasując przeszkadzała uczest-
nikom nabożeństwa. Ponad-
to po zakończonej Eucharystii 
gdy wierni opuszczali kościół 
młodzież nadal pozostawała w 
przedsionku blokując wyjście . 
Ta sekwencja zdarzeń była po-
wodem interwencji ks. Probosz-
cza który poprosił młodzież o 
opuszczenie kościoła  i konty-
nuowanie zbiórki w miejscu 
do tego przeznaczonym czyli 
przed bramą kościoła. Z tego 
co wiemy, nikt z organizatorów 
zbiórki ani z młodzieży nie py-
tał o zgodę na zbiórkę gospo-
darza miejsca. Takie wcześniej-
sze ustalenia i zapytania nale-
ży uzgadniać i wtedy nie ma 
dziwnych sytuacji, że ktoś się 

niepotrzebnie denerwuje. Nasz 
komentarz: Dajemy wiarę relacji 
parafian, a nowogardzkim orga-
nizatorom akcji WOŚP życzymy 
więcej wstrzemięźliwości i tro-
chę wrażliwości na odmienną 
wrażliwość innych ludzi. Nie 
każdy lubi pomagać pod presją, 
a są tacy którzy wspomagając 
działają w zupełnym ukryciu. 
Ponadto zbiórka publiczna 
,która zresztą  nie jest wynalaz-
kiem Jerzego Owsiaka podlega 
ścisłym regulacjom porządko-
wym i to też należy uszanować. 
Wbrew przekonaniu wielu, pod-
palonych telewizyjnym szałem, 
pomaganie innym ludziom też 
nie jest wynalazkiem J Owsia-
ka i zawsze ma sens gdy jest 
wyrazem odruchu serca, a nie 
wymuszonym presją  datkiem. 
Dlatego należy kochana mło-
dzieży brać niekiedy przykład z 
dorosłych i poprosić rodziców 
aby opowiedzieli jak wygląda-
ły np. cykliczne zbiórki uliczne 
prowadzone kiedyś przez PCK 
czy   PKPS, a już na pewno nie 
należy brać przykładu z zacho-
wania J. Owsiaka wyzywające-
go na konferencji prasowej dy-
rekcję jednego z warszawskich 
szpitali, który odmówił przyję-
cia sprzętu od WOŚP, ponieważ 
nie mógłby z niego skorzystać 
w istniejących w tej placówce 
realiach finansowo - organiza-
cyjnych.  Trochę było do mło-
dzieży, ale młodzież ktoś orga-
nizuje i instruuje, i to te osoby 
odpowiadają za zachowania 
kwestujących.  

red.

Kiedy zakład 
w Słajsinie?

Kiedy powstanie zakład gospodarowania odpadami śmieciowymi w 
Słajsinie? – Do finalizacji projektu zostało już niedużo – mówi Grzegorz 
Wawrzyniak, z Celowego Związku Gmin R XXI.

Wysypisko w Słajsinie zostało 
zamknięte 1 lutego 2009 r. Wydany 
przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska zakaz składo-
wania na nim śmieci był brakiem 
wymaganego przez unijne normy 
systemu odprowadzającego ścieki. 
Władze zarządzające wysypiskiem 
R XXI nie chciały inwestować w 
budowę systemu. Uważały, że wcale 
się on nie sprawdzi, a składowisko i 
tak zostanie zamknięte. Od tamtej 
pory śmieci z naszej gminy trafiają do 
leżącego w pobliżu Reska Komorowa. 
Tamtejsze wysypisko ma jednak zo-
stać zamknięte za koło rok.

Na początku roku władze R XXI 
podjęły decyzję o budowie nowocze-
snego zakładu gospodarowania od-
padami w Słajsinie. Ma on posiadać 
m.in. maszyny do segregacji śmieci 
i kompostownie. R XXI wystąpiło o 
pozyskanie środków zewnętrznych z 
Unii Europejskiej - Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
By zakład powstał Unia musiałaby 
sfinansować jego budowę w 85 proc. 
Na jakim etapie dziś znajduje się 
wniosek o dofinansowanie?

- Jest to już etap końcowy. Według 
naszych kosztorysów budowa zakła-

du kosztować będzie około 110 mln. 
zł. Złożona przez nas dokumentacja 
przeszła pozytywnie weryfikację II 
stopnia – informuje Robert Waw-
rzyniak, prezes Celowego Związku 
Gmin R XXI. 

Kolejnym krokiem będzie podpi-
sanie umowy na dofinansowanie z 
Ministerstwem Środowiska. Kiedy?

- Dokładniej daty nie mogę podać. 
Do finalizacji projektu zostało już 
niedużo – twierdzi Wawrzyniak.

Kiedy możemy spodziewać się 
pierwszych prac w Słajsinie?

- Dużo zależy od tego, w jakim try-
bie rozstrzygną się przetargi. Więcej 
będziemy mogli powiedzieć już po 
podpisaniu umowy – mówi prezes 
R XXI.

Jeżeli Unia sfinansuje projekt 85 
proc. Skąd RXX zdobędzie resztę 
środków?

- Najprawdopodobniej Związek 
zaciągnie kredyt – odpowiada Waw-
rzyniak.

W zakładzie utylizowano by śmieci 
z 28 gmin (w sumie 270 tys. miesz-
kańców), współpracujących w Celo-
wym Związku Gmin.

Marcin Nieradka 

Sezonowa wiara?
W okresie przedświątecznym odgarnia nas szał. To, że jest adwent i czas 

refleksji jakoś nie zajmuje należnego miejsca. Wystarczy ubrać choinkę i kupić 
opłatek. Reszta to już ..tylko prezenty (koniecznie drogie!) i puste miejsce przy 
stole. Zawodowo jesteśmy ZA – organizujemy „choinki” i „jasełka”, czasem 
zakładowe wigilie. 
Bywa, że i w domu 
pokaże się oprócz 
lampek i Mikołaja 
jakaś ozdoba koja-
rząca się z wiarą.. 
Np. szopka. Święta 
mijają i wracamy 
do szarego życia. Z 
mieszkań znikają 
elementy bożona-
rodzeniowego wy-
stroju. Widoczna na 
foto szopka znalazła 
się na … śmietniku. 
Poczułem się nie-
swojo… LMM
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obwodnica nowogardu

Oferty jeszcze 
zamknięte 

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę obwodnicy Nowogardu przedłu-
żone o tydzień.

Dlaczego? Otwarcie ofert firm 
chętnych do realizacji budowy ob-
wodnicy w przyszłym tygodniu. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad odłożyła decyzję do 25 
stycznia. 

- Powodem przełożenia otwarcia 
jest duża liczba pytań, które napły-
nęły od potencjalnych wykonawców. 
Dostaliśmy ich aż 171. Dotyczą głów-
nie merytorycznej dokumentacji i 
kosztorysu. Firmy te dopytują o tech-
nologie i materiały, które zastosowa-
ne będą przy budowie obwodnicy – 
mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik 
prasowy GDDKiA w Szczecinie.

To właśnie 25 stycznia zostanie 
wybrana firma, która złożyła najbar-
dziej przekonującą ofertę budowy. 

- Przewidujemy, że umowę z wyko-
nawcą powinniśmy podpisać pod ko-
niec lutego. Przed jej podpisaniem bę-
dziemy musieli sprawdzić ofertę pod 
względem formalnym i merytorycz-
nym. Nie może być niedociągnięć, 
bo inwestycja będzie kontrolowana 
przez Urząd Zamówień Publicznych 
– twierdzi Grzeszczuk.

Do rywalizacji o budowę obwod-
nicy stanęło 13 firm. Jest wśród nich 
nowogardzkie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych.

85 proc. inwestycji zostanie zreali-
zowana ze środków unijnych. 

- Miejmy nadzieję, że więcej prze-
dłużeń nie będzie – mówi Grzesz-
czuk. 

Marcin Nieradka

Czas wytężonej 
pracy…

Na uroczystym spotkaniu noworocznym w NDK burmistrz przemawiając 
do mieszkańców, którzy zaproszenie przyjęli powiedział między innymi: 
Praktycznie pozostało nam tylko 11 miesięcy nowego 2010 roku, a zadań do 
wykonania mnóstwo. Kończy się czas świętowania na przełomie roku…

Dzień po spotkaniu wróciła codzienność. Miasto straciło świąteczny wy-
strój – znak, że pora brać się do pracy.  Wierzmy, że będzie to praca owocna 
i przyniesie zarówno korzyści jak i zadowolenie.

LMM

Może by tak i u nas?
Po świętach obdzieramy z szatek strojną choinkę i na śmietnik! 
Nikogo właściwie nie interesuje jej dalszy los. Kłopot spada na służby po-

rządkowe, a praktycznie na ZUK. Czy można inaczej?
Według informacji prasowej można. W pobliskich Policach mieszkańcy 

postanowili uczcić odchodzące do historii święta stosem palących się wy-
rzucanych choinek. Jest piękne ognisko, okazja upieczenia kiełbaski i tak po 
sąsiedzku podsumować świąteczne przeżycia.. Jednym słowem pożyteczna 
zabawa integracyjna. Czy można by u nas na osiedlach coś takiego zrobić?

LMM

duże unijne pieniądze

Skoro jest tak dobrze, 
to dlaczego źle?

Gdyby podzielić wszystkie fundusze unijne, które przez pięć lat dostali-
śmy z Unii przez liczbę Polaków, okazałoby się, że każdy z nas dostał 3,7 
tysiąca złotych. 

Za te pieniądze Polska: kupuje wagony kolejowe dla Intercity, buduje 
oczyszczanie ścieków w całej Polsce, obwodnice jak te w Szczecinie czy Ży-
rardowie, autostrady: m.in A2 między Koninem a Łodzią czy trasę A4 mię-
dzy Legnicą a Wrocławiem, kładzie sieć internetową. Wsparcie z UE idzie 
też na naukę, kulturę i szkolnictwo. 

Ale UE wspiera też i tak z pozoru ekstrawaganckie przedsięwzięcia jak bu-
dowa wybiegu dla małp w Świerkocinie czy grodu średniowiecznych wojów 
w województwie opolskim. Bruksela dała też np. na rozbudowę miasteczka 
kowbojskiego Western City Mrongoville w Mrągowie i tworzenie gry sie-
ciowej w internecie Racing Beast. Pieniędzy jest coraz więcej. Od 2004 roku 
Polska dostała od Unii równowartość 140 miliardów złotych, a wpłaciła 60. 
Do tego doliczyć trzeba jeszcze 5,5 mld zł pomocy w postaci programów 
przedakcesyjnych. 

Wyliczenia Money.pl na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. 
Opr. LMM
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Więzień nie przestaje być rodzicem

Koziołek Matołek  
w Zakładzie Karnym

Z inicjatywy Ks. Roberta Kosa i wychowawcy Zakładu Karnego w No-
wogardzie por. Krzysztofa Żylaka w dniu 16 stycznia br. w czasie widzeń 
dla osadzanych i ich rodzin został przedstawiony spektakl teatralny pt. 
„Przygody Koziołka Matołka” w wykonaniu grupy teatralnej osadzonych 
Aresztu Śledczego ze Szczecina.

uprzedniej próby, niejako na gorąco 
zagrać  przed publicznością i oka-
zało się, że efekt był znakomity. Nie 
zdążyli złapać tremy, grali żywioło-
wo, a Adam Dzieciniak poprowadził 
spektakl do końca bez wpadek.

Ks. Robert Kos pytany o moty-
wacje do podjęcia działań w zakre-
sie pracy nad więziennym teatrem 
stwierdził, że nie przecenia swojej 
roki w tym zakresie. Przyznał, że 
inicjatywa tak naprawdę była od-
dolna i to sami skazani zgłosili się 
do niego z pomysłem na stworzenie 
trupy teatralnej i prośba o pomoc 
w załatwieniu formalności związa-
nych z organizacja przedsięwzięcia. 
Z jego strony naturalnym odruchem 
było podjęcie ich inicjatywy nawią-
zanie kontaktu z wychowawcą ds. 
k-o szczecińskiego aresztu, który 
ze swojej strony zaraził pomysłem 
Adama Dzieciniaka.

Istotnym jest, że występ trupy te-
atralnej szczecińskiego aresztu za-
inicjował nowy sezon w zakładzie 
karnym w Nowogardzie, który zna-

ny jest z organizacji tego typu im-
prez zarówno dla skazanych jak też 
ich rodzin, już od wielu lat. Konse-
kwentna polityka otwartości na śro-
dowiska wolnościowe - zarówno 
media jak i środowiska twórcze kon-
tynuowana jest konsekwentnie po-
mimo faktu, że polskie więziennic-
two przeżywało na przestrzeni ubie-
głego roku trudny medialnie okres. 
O więzieniu w Nowogardzie pisa-
ło się i pisze dobrze jako o jednost-
ce, w której jest dużo dobrej muzy-
ki, teatru i dobrej jak na zakład kar-
ny atmosfery. Należy dodać, że kilka 
dni temu nastąpiły istotne zmiany w 
kierownictwie jednostki. Stanowi-
sko dyrektora objął ppłk. Jerzy Du-
dzik -dotychczasowy z-ca dyrektora 
ZK w Goleniowie. Obejmując sta-
nowisko przyjął za jeden z prioryte-
tów utrzymanie dotychczasowych - 
bardzo dobrych stosunków jednost-
ki ze środowiskami zewnętrznymi.

Inf.własna

Pomysł przedstawienia narodził 
się w kaplicy aresztu podczas kolej-
nego spotkania grupy bractwa trzeź-
wości i modlitwy „Arka” m.in. dzia-
łającej na terenie Aresztu Śledczego 
w Szczecinie. Sami osadzeni wyszli 
z inicjatywą, że można by dla dzieci 
przygotować przedstawienie. Byłaby 
to niepowtarzalna okazja, aby ojco-
wie mogli coś wyjątkowego zrobić 
dla swoich dzieci, którym doskwie-
ra brak codziennej obecności oboj-
ga rodziców. Z pomocą kapelana 
Aresztu Śledczego w Szczecinie ks. 
Roberta Kosa rozpoczęły się formal-
ne przygotowania, aby sam pomysł 
został doprowadzony do końca.

Sam pomysł to jednak za mało. 
Potrzebny był także fachowiec. I 
taki też się pojawił! Z wielkim entu-
zjazmem pomysł podchwycił Adam 
Dzieciniak, który wcześniej wiele 
razy występował już w areszcie. Jest 
to znany aktor Teatru Polskiego w 
Szczecinie, wielokrotny zdobywca 
prestiżowej, (bo przyznawanej przez 
publiczność) nagrody Bursztynowe-
go Pierścienia. To jest też i reżyser w 
Piwnicy przy Krypcie i Teatru Kryp-
ta. Jest podporą Czarnego Kota Ru-
dego - kabaretowej rewelacji Szcze-
cina. Znany jest także z filmów Ryś 
(rola wicepremiera) oraz Ławeczka. 

Odtwórcami ról zaprezentowa-
nych w  spektaklu byli Adam Dzie-
ciniak i czterej skazani odbywający 
aktualnie karę w Areszcie Śledczym 

w Szczecinie. Na widowni gościli 
skazani przebywający w nowogardz-
kim więzieniu i odbywający w cza-
sie spektaklu widzenia oraz ich ro-
dziny. Ponieważ spektakl adresowa-
ny był głównie do dzieci osadzonych 
to one były w centrum zaintereso-
wania zarówno artystów jak i orga-
nizatorów. Z ich reakcji było widać, 
że bawią się znakomicie. Żywiołowo 
reagowały na kuplety i żarty akto-
rów i chętnie uczestniczyły w spek-
taklów w momentach gdy Adam 
Dzieciniak nawoływał je do okrzy-
ków, oklasków czy śpiewu. Należy 
przyznać, że również dorośli zgro-
madzeni na sali z przyjemnością ob-
serwowali spektakl i aktorów bawią-
cych się dziećmi.

Po przedstawieniu aktorzy -skaza-
ni stwierdzili, że inicjatywa ks. Ro-
berta Kosa jest dla niech niepowta-
rzalną okazją zrobienia czegoś no-
wego i wyjątkowego w okresie od-
bywania kary. Przyznali, że skład 
ich zespołu zmienia się bardzo szyb-
ko z uwagi na zwolnienia czy prze-
transportowania do innych jedno-
stek. Jednak wiele prób wokalnych, 
nauka tekstu, zasad recytacji, ruchu 
scenicznego były dla nich wyjątko-
wymi warsztatami przysposabiają-
cymi do nowej życiowej roli-prawie 
profesjonalnego aktora i zupełnie 
nowym przeżyciem. Cieszy ich to, że 
nie są biernymi odbiorcami, konsu-
mentami tego co przygotuje im ad-
ministracja w zakresie szeroko ro-
zumianych zajęć kulturalno -oświa-
towych lecz mogą dać coś z siebie 
no i oczywiście sprawdzić się w do-
syć egzotycznej dla nich dziedzinie. 
Co do samego spektaklu to przyzna-
li, ze został opracowany bardzo nie-
dawno. Tak naprawdę grali w sali 
widzeń w zakładzie w Nowogardzie 
inscenizację do której tak napraw-
dę było zaledwie kilka prób. Sądzi-
li, że po przetransportowaniu ich ze 
Szczecina (oczywiście uzbrojonym 
konwojem Służby Więziennej) będą 
mieli czas na próbę generalną. W 
praktyce okazało się, że musieli bez 
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SP 2
„Hula na króla”

W dniu 22 grudnia nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie przygotowali szopkę świąteczną pt. „Hula na króla”. Tema-
tem szopki był oczywiście remont szkoły. Przedstawienie pełne humoru,   
wywołało wielki entuzjazm wśród publiczności. Nie obyło się bez bisu.

Obsada: - G. Górczewski, Ewa Kuczyńska,  J. Jesionka, Klaudia Dobro-
wolska,  J. Sroczyński, 

Gościnnie:  A. Grzelak, J. Barczak

my, inni lub tacy sami 

Niewinne uzależnienia 
Myślę, że wszyscy wiemy, jak bardzo 

jest ciężko człowiekowi, gdy boryka 
się z chorobą czy też uzależnieniami. 
Uzależnienia te w początkowym sta-
dium zaczynają się bardzo niewinnie. 
Tak zwyczajnie od jednego kielisz-
ka, który ma przynieść ulgę w odre-
agowaniu codziennego stresu. Dopie-
ro po pewnym czasie uświadamiamy 
sobie, że ten jeden kieliszek przeradza 
się w codzienność, z której nie jeste-
śmy w stanie zrezygnować. Podobne 
odniesienie jest w kierunku narkoty-
ków, które tak jak alkoholizm destruk-
cyjne działają na organizm rujnując 
organizm i tożsamość człowieka. By 
ograniczyć lub pomóc wyjść z takich 
uzależnień człowiek zdrowy szukał 
rożnych metod, które ograniczyłyby 
i dały ulgę w cierpieniu. Obecne me-
tody wobec uzależnionych są nie do 
końca skuteczne, co powoduje czasa-
mi częściowy lub całkowity powrót do 
nałogu. Alternatywą są grupy wspar-
cia i kluby AA, których głównym prze-
słaniem jest pomoc i wyjście z nałogu. 

W Nowogardzie już istnieją takie 
grupy, która reprezentowana jest przez 
klub „HANIA”. Działalność klubu po-
maga i wspiera uzależnionych. Celem 
takich spotkań jest pokazanie kierun-

ku, którego drogą jest abstynencja. 
Inną sprawą jest narkomania, która w 
naszym mieście na pewno ma swoje 
niechlubne oblicze. Takie miejsca jak 
np. dyskoteki lub puby nie prowadzą 
monitoringu czy kontroli osób, którzy 
mogliby posiadać narkotyk. Hipoki-
netyczna dystrybucja jest w konspira-
cji, co jest ciężkie do ujawnienia. Bio-
rąc pod uwagę działania Policji, która 
dysponując odpowiednim wywiadem 
i skutecznie ogranicza likwidując han-
del. 

Dziś temat, który poruszyłem jest 
tylko „wierzchołkiem góry lodowej”. 
To, kim jesteśmy i jak realizujemy 
swoje plany życiowe zależy w dużej 
mierze od nas samych. Każda prewen-
cyjna forma działalności wobec zagro-
żeń niesie tylko dobry skutek i daje 
perspektywy na zdrowsze życie. W 
myśl tego kierujmy się racjonalnym 
postępowaniem, którego forma i spo-
sób będzie pożyteczna dla nas samych 
i innych. Zima to okres zbliżających 
się ferii, dlatego poświęćmy parę chwil 
na rozmowę z dziećmi a wówczas bę-
dziemy spokojniejsi. 

jarosław Bzowy 
jarek.bzowy@domjudy.pl

Trudy zimy  
Wszyscy wiemy jak bardo waż-

ną cechą jest pomoc w sytuacjach, 
gdzie najmniej byśmy się spodziewa-
li. Świetnym przykładem jest np. wy-
ładowany akumulator w wózku inwa-
lidzkim lub samochodzie, gdzie bez 
pomocy drugich jesteśmy bezradni. 
Zima to okres szczególnie trudny dla 
osób starszych lub niepełnospraw-
nych, gdzie każda czynność lub zaku-
py w sklepie stają się problemem. Dla-
tego starajmy się dostrzegać takie oso-
by i w miarę możliwości okazujmy po-
moc, jeżeli jest potrzebna. 

Świetnym przykładem jest moja 
skromna osoba, która stała się ofiarą 
mrozu a właściwie mój „bolid”, który 
zatrzymał się i odmówił dalszej współ-
pracy. Wówczas pomogli mi zupełnie 
nieznani mi młodzi mężczyźni, którzy 
zaproponowali odeskortowanie pod 
same drzwi garażu. Próbujmy dostrze-
gać innych w ten trudny okres pozwoli 
to na uniknięcie nieszczęśliwych zda-
rzeń.

jarek.bzowy@domjudy.pl
jarosław Bzowy

Państwo Jadwiga i Tadeusz Kozioł 
przeżyli w szczęśliwym 

związku małżeńskim 55 lat.
Kulminacją rocznicy była uroczyście celebrowana 

Msza Święta 
i odnowienie Sakramentu Małżeństwa.

Przyjmijcie Drodzy Jubilaci najserdeczniejsze życze-
nia jeszcze wielu wspaniałych lat  w zdrowiu i har-

monii małżeńskiej, a każdy dzień niech Wam niesie 
powody do radości i uśmiechu.

     Lesław M. Marek
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OGŁO SZE NIA drOb NE
nIerUCHomoŚCI

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
ul. Wiejska po remoncie. mile wi-
dziana firma. 693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

•	 okazja! Sprzedam, wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, po re-
moncie. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
46 m kw, I piętro. Tel. 505 063 713 – 
wieczorem.

• Wynajmę mieszkanie bezczynszo-
we dwupokojowe. 669  973  818, 
605 402 134.

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, 66 m kw, wspólnota. Tel. 
609 776 335.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw, bezczynszowe, ogrze-
wanie co gaz, ocieplone, ul. Leśna, 
125 tys., częściowo z meblami. Tel. 
603 423 179.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 518 483 194.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na Zamkowej. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67 m kw. Tel. 88 568 87 71.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 
147 m kw na os. Bema w Nowogar-
dzie, atrakcyjna cena, do uzgodnie-
nia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw + 
działka 5,5 ara z garażem, Dębice, 
cena 140 tys. za całość. 604 189 118.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we. Tel. 664 726 394, 91 39 23 400.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

•	 Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budo-
wę (wykonane fundamenty). Tel. 
66 77 88 125.

• Wynajmę lokal razem z wyposaże-
niem na działalność handlową przy 
ul. 3 Maja 44G od dnia 1.02.2010 r. 
Tel. 091 39 23 689, 517 357 653.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 78 m 
kw, 3 pokoje z kuchnią, 2 garaże. Tel. 
91 39 20 353, 697 516 145.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie, 
ok. 40 arów. Tel. 601 508 082.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 poko-
je, I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 
zł, ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 
20 676.

• Do wynajęcia garaż murowany na ul. 
Zamkowej. Tel. 603 920 901.

•	 Wynajmiemy pomieszczenia biu-
rowe ul. Wojska Polskiego 3. Tel 
091 39 20 891.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PCV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie sprzedam, słoneczne, centrum 
ale spokojna lokalizacja, pomoc w 
uzyskaniu kredytu. Tel. 604 264 803, 
606 291 791.

• Kupię kawalerkę bezczynszową na 
mieście do kwoty 60 tys. Płatne go-
tówką. 608 665 419.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe na 2 pokojowe z dopła-
tą. 603 55 55 32.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
okolicy ul. 700 Lecia 4. 669 632 020.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
(42 m kw) parter, centrum, na Star-
gard Szczeciński (na większe lub ta-
kie same). Tel. 669 632 020.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 506 99 99 32.

• Do wynajęcia mieszkanie, 840 zł + 
prąd (co miesiąc) i jednorazowa kau-
cja zwrotna 1000 zł. Tel. 697 665 791.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe o pow. 42 m kw w cen-
trum Nowogardu. Tel. 609 093 100.

• Pokoje do wynajęcia. 502 11 77 23.

• Sprzedam mieszkanie ładne o pod-
wyższonym standardzie, 3 pokoje, 
pow. 70 m kw, III piętro, cena 2700 
zł/ m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe. tel. 691 399 023.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• Pilnie poszukuję pokoju do wynaję-
cia. Mogę też zająć się pracami do-
mowymi. 504 580 453.

moTorYZaCja

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, 
w bardzo dobrym stanie, z ważnym 
przeglądem i OC. Tel. 782 399 037.

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam Citroena C5 kombi, au-
tomat, po przebiegu 35 tys. km. Tel. 
697 516 145, 91 39 22 329.

• Sprzedam Citroen Jumpy, do-

stawczy, 2007 r., 2l, 4D, 16 V. Tel. 
886 260 058.

• Sprzedam Citroen Berlingo 2003 r., 
1,6, 16V, benzyna, przebieg 93 tys. 
km, kupiony w salonie, I właściciel, 
stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 374 013.

• Sprzedam alternator i rozrusznik 
do Hondy Civic (r. prod. 1992), poj. 
1,5, typ silnika D15 B2 oraz radio na 
kasety do Audi A-4 – A-6. Tel. 91 39 
25 191.

rolnICTWo

•	 Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam słomę żytnią w małych 
belkach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik Ursus C-385. Tel. 603 839 782.

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-
licach do 10 km. Tel. 91 39  106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam przyczepę rolniczą 3,5 t. – 
wywrotka, stan bdb; śrutownik „Bąk”, 
7,5 kW – stan bdb, Dąbrowa. Tel. 091 
39 26 189.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 662 031 629.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 316.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• józef durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• dYWanoPranIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simlo-
ki. Tel 788 150 357.

•	 odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

•	 dUr – daCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 daCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

•	 HYdraUlICY. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 
17 12 12.

• Usługi budowlane, docieplenia 
– elewacje, kompleksowe wykoń-
czenia wnętrz, glazura – terakota, 
szpachle i struktury ozdobne. Tel. 
605 168 658.

• Usługi ogólnobudowlane. Konku-
rencyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi: docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi. 600 626 268.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 Instalacje elektryczne. Tanio. Solid-
nie. 606 490 456.

•	 korepetycje z języka angielskie-
go. 668 229 063.

•	 Podejmę naukę gry na gitarze, tel. 
503 045 960.

•	 remonty mieszkań. Tanio. Solidnie. 
606 490 456.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

•	 meble na wymiar, naprawa, prze-
budowa i wykonanie nowych. Tel. 
793 256 618.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. Tel. 
697 311 324, 663 564 446.

• Usługi ogólnobudowlane, malowa-
nie, szpachlowanie, kładzenie pły-
tek, itd. 693 021 097.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

kUPIĘ dreWno 
na PaleTY

Tel. 500 149 905

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

reklama

Kredyty, pożyczki 
hipoteczne. 

Oferta 10 banków. Oferta z dopłatami, program 
„Rodzina na swoim”. Okres spłaty do 45 lat. Brak 
wymogu przedstawiania wyceny nieruchomości, 

aktualnego odpisu z KW! Wystarczy akt notarialny. 
Sprawdź, zadzwoń 

- 513 164 203, 91 39 272 68.

Podsumowanie projektu pt. „Interaktywny 
przedszkolak w gminie Nowogard”

Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie zakończyło realizację projektu Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Interaktywny przedszkolak w gminie 
Nowogard”. Projekt realizowany był w okresie od marca 2009r do grudnia 2009r. 
Inicjatorami działań byli rodzice i nauczycielki przedszkola, a wniosek o dofinan-
sowanie realizacji projektu przygotowała i koordynowała firma Jovela. Wspar-
ciem objętych zostało 138 dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod kątem zajęć języko-
wych i komputerowych. Dzieci podzielone były na grupy ze względu na wiek tj. 
w zadaniu: Angielski w nauce i zabawie pracowały cztery grupy: 3,4,5,6- latków 
podzielone na dwie podgrupy każda i w zadaniu: Komputer mój pomocnik w 
nauce również cztery grupy : 3,4,5,6- latków również podzielone na podgrupy.

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się raz w tygodniu po 30 min dla każdej 
podgrupy liczącej od 15 do 18 dzieci, łącznie 30 godzin przez 30 tygodni.

Na zajęciach komputerowych dzieci podzielone były na podgrupy 15-19 osobo-
we, a zajęcia odbywały się co dwa tygodnie po 30 minut co dało łącznie 15 godzin 
przez 30 tygodni.       Dla każdego dziecka zakupione zostały podręczniki i ćwi-
czenia językowe oraz informatyczne dostosowane do wieku . Uczestnicy projektu 
otrzymali również promocyjne koszulki i worki na kapcie z logotypami, gadżety, 
długopisy. Korzystali ze sprzętu komputerowego, który zapewniła firma Jovela 
oraz klawiatur COMFY. Celem powyższych zajęć było zapewnienie równego 
startu szkolnego dzieciom poprzez wprowadzenie do wychowania przedszkolne-
go elementów wiedzy informacyjnej  i techniki komputerowej oraz wprowadze-
nie podstaw języka angielskiego poprzez zabawę . Podsumowanie projektu odby-
ło się 18.XII. 2009r podczas Konferencji Podsumowującej Projekt „ Interaktywny 
przedszkolak w gminie Nowogard” , na którą to zaproszeni zostali przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych,  nauczyciele 
i rodzice . Konferencję uświetnił wspaniały występ przedszkolaków przygotowa-
ny pod kierunkiem pań:  Anny Kasprzyk, Beaty Berneckiej i Anny Wołosewicz. 
Dzieci pokazały również próbkę nabytych umiejętności w piosence świątecznej 
wykonanej w języku angielskim. Korzyści i rezultaty płynące z realizacji projektu 
przedstawiła  Pani Dyrektor Ewa Wróbel a o możliwościach realizacji kolejnych 
projektów i korzystaniu ze środków unijnych można było porozmawiać w miłej 
atmosferze przy smacznym przedświątecznym poczęstunku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, raba-
ty. 604 189 118.

• Zatrudnię pracownika do ochrony 
na umowę o pracę, preferowana II 
grupa inwalidzka. Tel. 600 074 361.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego, 
ul. Kościuszki, Nowogard, praca na 
2 zmiany. 602 474 266, 91 39 20 091.

• Zatrudnimy pracowników (małżeń-
stwo), zapewniamy dobre warun-
ki płacowe i mieszkaniowe. Tel. 91 
39 103 15.

Inne

•	 SPrZedam PIaSek, ŻWIr, CZar-
noZIem, PoSPÓŁkĘ Z doWoZem 
do klIenTa. ŻWIroWnIa dŁU-
GoŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z niemiec, mało uży-
wany, cena 150 zł, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o. gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z 
niemiec, typ 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

•	 Sprzedam szczeniaki York Teze 
mini, z niemieckimi papierami, 
cena 1000 zł. Tel. 724 350 576.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Oddam bezpłatnie młode pieski (do 
8 tyg.). 91 39 22 329, 91 39 20 353, 
697 516 145.

• Szukam  świadków kolizji (uczest-
niczyło m.in. srebrne Audi) z dnia 
23.12.2009 r. ok. godz. 18.30 – 18.45 
w miejscowości Olchowo na dro-
dze krajowej Szczecin – Nowogard. 
Świadków proszę o kontakt. Tel. 
791 188 052.

• Sprzedam Yorki. Tel. 698 882 056.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: no wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ oSÓB - ro man BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarna lInIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
Nowogard 17.12.2009r.

OFERTY	PRACY	
PUP	GOLENIÓW,	FILIA	NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFERTY	PRACY	Z	REJONU
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy	Usługowo-Handlowej	Adam	Fedeńczak	
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGenda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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Bartosz i Seastian jemilianowicz 

laury Cisowe dla sportowców
Henryk Sawicki 

(sport) to społeczny działacz sportowy. Jego pasją jest kolarstwo. W latach 
70-tych jako zawodnik w barwach Pomorzanina Nowogard zdobył 3 medale 
Mistrzostw Polski. Od 13 lat jest prezesem Kolarskiego Klubu Chrabąszcze 
Nowogard. Pod jego przewodnictwem zawodnicy wygrali ponad 200 wyści-
gów w kraju i za granicą. Zdobyli medale Olimpiad Młodzieży i Mistrzostw 
Polski. W 2008 roku, jego wychowanek, Artur Komisarek reprezentował nasz 
kraj w Szosowych i Torowych Mistrzostwach Europy Juniorów. Za wkład 
pracy i rozwój kolarstwa pan Henryk w 2009r. otrzymał wyróżnienie Prezesa 
Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego i Vice Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. Został również uhonorowany odznaką „Zasłużonego 
Działacza LZS”.

(sport) to wzorowi, sumienni i odpowiedzialni młodzi ludzie oraz wybitni 
sportowcy. Ich hobby to sport, a szczególnie tenis stołowy. Są zwycięzcami 
wielu turniejów w tenisie stołowym na szczeblu wojewódzkim i krajowym. 
Wielokrotnie zdobyli Mistrzostwo Województwa, są zwycięzcami Wojewódz-
kiej Edycji Memoriału Andrzeja Grubby, zdobyli wielokrotne, indywidualne 
zwycięstwa i wyróżnienia dla najlepszych zawodników w turniejach młodzi-
ków, kadetów, juniorów i seniorów. Są czołowymi zawodnikami w kraju w 
swoich kategoriach wiekowych, członkami Kadry Regionu oraz zawodnikami 
objętymi limitami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Grand Prix Wybrzeża 
Paweł Taberski  
zajął 5 miejsce

W pięknym Pałacu w Maciejewie koło Goleniowa został rozegrany 17 
stycznia 2010 r. turniej finałowy Grand Prix Wybrzeża. Zawody wygrał Bar-
tosz Grabowski ze świnoujskiego klubu szachowego Magok, przed Kacprem 
Karwowskim (UKS Gryfice) oraz Janem Tymrakiewiczem (Magok Świnouj-
ście). W finale wystąpiło dwóch szachistów z Nowogardu: Paweł Taberski zajął 
5 miejsce oraz Krystian Sachryń - 10 miejsce.

Zawody  odbyły się w  bardzo do-
brej atmosferze dzięki Pałacowi w 
Maciejewie, który  poza stworze-
niem znakomitych warunków do 
gry w szachy postarali się również 
o poczęstunek i napoje dla zawod-
ników.

Podsumowując Grand Prix Wy-
brzeża 2009 - w całym cyklu roze-
granych zostało 9 turniejów, udział 
wzięło prawie 200 szachistów z 
trzech krajów w przedziale wieko-
wym od 6 do 77 lat.

Głównym celem imprezy jest po-
pularyzacja szachów w rejonie oraz 
stworzenie przestrzeni dla szkolenia 
dzieci i młodzieży.

Kolejny cykl  Grand Prix Wy-
brzeża rozpocznie się już 28 lutego 
turniejem w Gryficach.

Inf. własna
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Tel.  913 922 165
reklama

reklamareklama

25.01.2010 r. godz. 16.30
Polbruk	•	Roboty	ziemne

Wynajem sprzętu:
- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

Rozpoczęcie kursu 25 stycznia br. godz. 16.00

W obiektywie  jana korneluka   - Spotkanie opłatkowe 
                                                w Civitas Christiana
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Czytaj s. 4

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

P.H. HURTPOL  
zatrudni 

magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie średnie, 
- minimum 2 letnie 
doświadczenie na stanowisku 
magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

tel. 91 579 29 18

reklamareklamareklama

Już dziś:

Sylwetki 
laureatów 

Dzień Babci i Dziadka

 fot. Jan Korneluk

s. 2 i 9



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 M - Nr 6 (1842)

Gmina sfinansuje 
montaż dzwonu na wie-
ży kościelnej św. Łucji w 
Czermnicy. Na środowej 
sesji Rady Miasta zapa-
dła decyzja o przezna-
czeniu na ten cel 3 tys. 
zł. Dotację otrzyma pa-
rafia pw. św. Sylwestra w 
Strzelewie, której świą-
tynia w Czermnicy jest 
kościołem filialnym. 

man

KALENDARIUM 
DZIENNIKA

PIąTek 22 STYCZNIa 
- imieniny: Anastazy, Dobromysł, Dominik, Dorian, Gau-

dencjusz, Gaudenty, Jutrogost, Kasandra, Laura, Mateusz, 
Sulisław, Uriel i Wincenty. 

- Dzień Dziadka  
Wydarzenia w Polsce
- 1978 - katastrofa autobusu koło Osiecznicy: 15 osób 

zginęło, a 14 zostało rannych w zderzeniu autobusu rejso-
wego PKS z radziecką ciężarówką wojskową. 

- 1999 - Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji nie-
jawnych. 

Wydarzenia na świecie 
- 1980 - Andriej Sacharow został aresztowany i skazany 

na wewnętrzne wygnanie do miasta  
- 1984 - Apple zaprezentowała pierwszy komputer Ma-

cintosh. 

SObOTa 23 STYCZeń
imieniny: Agatangel, Akwila, Anicet, Aniceta, Bartłomiej, 

Bernard, Daniel, Emerencja, Filip, Henryk, Ildefons, Jan, Kle-
mens, Konstanty, Łukasz, Maksym, Maria, 

Onufry, Rajmund, Rajmunda, Sewerian, Uniemir, Win-
centy i Wrocsława 

Wydarzenia w Polsce. 
- 1953 - Telewizja Polska zaczęła regularnie nadawać pro-

gram. 
- 2002 - Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł ujaw-

niający aferę „łowców skór” w łódzkim pogotowiu ratun-
kowym. 

- 2008 - katastrofa wojskowego samolotu CASA C-295 
pod Mirosławcem. Wszystkie osoby będące na pokładzie 
zginęły.

Wydarzenia na świecie 
- 2005 - Wiktor Juszczenko został zaprzysiężony na pre-

zydenta Ukrainy. 

NIeDZIela 24 STYCZeń
imieniny: Babilas, Chwalibog, Felicjan, Franciszek Salezy, 

Ksenia, Milena, Mirogniew, Rafał, Urban, Teodor, Tymoteusz 
i Wera. 

Wydarzenia w Polsce 
- 1925 - Rada Ministrów Rzeczypospolitej uchwaliła 

wzniesienia w Warszawie Grobu Nieznanego Żołnierza. 
- 2001 - W hali Olivia w Gdańsku miała miejsce manife-

stacja poparcia dla powstającej nowej partii politycznej - 
Platformy Obywatelskiej RP. Datę tą przyjmuje się za datę 
założenia Platformy Obywatelskiej.

Wydarzenia na świecie 
- 1946 - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

opowiedziało się za utworzeniem Komisji do spraw Ener-
gii Atomowej. 

- 1984 - Apple wprowadził pierwszy komputer z serii Ma-
cintosh. 

- 2009 - Papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czte-
rech biskupów, wyświęconych w 1988 roku przez arcybi-
skupa Marcela Lefebvre’a.ęta [edytuj]

PONIeDZIałek 25 STYCZeń
imieniny: Ananiasz, Apollon, Artemia, Barcław, Emanu-

el, Emanuela, Juwentyn, Maksym, Miłobor, Miłosz, Miłowit, 
Paweł, Pęcisława i Tacjana (Tatiana). 

Wydarzenia w Polsce 
- 1967 – Leonid Teliga wypłynał z Casablanki w rejs do-

okoła świata jachtem “Opty”. 
- 1971 – Edward Gierek podczas przemówienia w Gdań-

sku zadał słynne pytanie “Pomożecie?”. 
Wydarzenia na świecie 
- 1858 – Na ślubie córki królowej Wiktorii po raz pierwszy 

zabrzmiał “Marsz weselny” Mendelssohna. 
- 2004 – Micheil Saakaszwili objął urząd prezydenta Gru-

zji. 
opr. Jarosław Bzowy

Gmina wyemituje obligacje
Rada Miejska wydała pozwo-

lenie na emisję obligacji gmin-
nych w wysokości 4,5 mln. zł. 

- Obligacje zostaną wyemito-
wane wtedy, gdy zaistnieje taka 
konieczność. Z ich sprzedaży 
pokryte zostaną wydatki, które 
nie mają pokrycia w dochodach – 
tłumaczy skarbnik gminy Marcin 
Marchewka.

Wydanie obligacji planowane 
jest w sześciu seriach. Pierwsze 
trzy po 500 tys., a kolejne po mi-
lionie. Decyzja o emisji obligacji 
spotkała się z krytyką radnych 
opozycji. 

- Pierwsze potrzeby powinny 
zaspokoić środki własne gminy. 
Burmistrz nie powinien podej-
mować pochopnych decyzji o 
zadłużaniu gminy – mówił radny 
Antoni Bielida.

Radni zadawali też pytania, 
czy nie przekroczymy progów 
dopuszczalnych progów praw-
nych, jeśli chodzi o zadłużenie. 
Od skarbnika gminy otrzymali 
jednak zapewnienie, że tak się 
nie stanie.

- Teoretycznie gminę można 
zadłużyć jeszcze na 19 mln. zł. 
Nie myślimy jednak o takich 
kwotach. Pozwolenie na emisję 

Będzie dzwon  
w Czermnicy

reklama

obligacji, nie wiąże się jeszcze 
z ich wyemitowaniem. Taka 
uchwała Rady już dziś pozwala 
badać rynek i szukać rozwiązań. 
Wskaźnik zadłużenia, co raku 
spada. Przypominam, że w 2007 
r. wynosił on 40 proc. – twierdzi 
Marchewka. 

- Obligacje to najłatwiejsza for-
ma zdobywania pieniędzy. Tylko, 
kto będzie spłacał zaciągnięty 
dług? Kryzysu jeszcze nie do-
świadczyliśmy, ale on do nas do-

piero przyjdzie. Zobaczymy, czy 
środki z emisji obligacji zostaną 
przeznaczone na inwestycje, czy 
na konsumpcje – skomentował 
radny Krzysztof Kosiński. 

W minionym roku gmina 
wyemitowała obligacje warte 6 
mln. zł. Z środków uzyskanych 
dzięki emisji obligacji gmina pla-
nuje sfinansować dokończenie 
budowy nowej części szpitala i 
jego modernizację. 

Marcin Nieradka

Służą swoim czasem, doświadczeniem i cierpliwością. 
Zaraz po rodzicach są najważniejszymi osobami w życiu każdego dziecka. 

Dzień Babci i Dziadka. 
To wyjątkowa okazja, żeby Im podziękować za to Kim są dla wnucząt. 

A za co dzieci kochają babcie i dziadków? – 
„Bawią się z nami, robią wszystko dla nas co jest najlepsze”. 

Dlatego dziś składamy dla nich życzenia okraszone 
serdecznym uśmiechem
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Będą  
przydomowe 
oczyszczalnie

Gmina dofinansuje powstanie 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. 

Tak zadecydowali radni na środo-
wej sesji Rady Miasta. W tym roku 
przeznaczono na ten cel 50 tys. zł.

- Dofinansujemy przede wszystkim 
właścicieli tych zabudowań, które od-
dalone są od ciągów kanalizacyjnych. 
Dotację w pierwszej kolejności do-
staną właściciele domów w pobliżu, 
których budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie i ekonomicznie nie-
uzasadniona – mówi zastępca bur-
mistrza Jerzy Kaczmarski, pomysło-
dawca projektu i współautor uchwa-
ły.

W tej chwili opracowywana jest 
koncepcja rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej w naszej gminie. Powinna 
zostać ukończona do marca.

- Ktoś, kto będzie chciał się dowie-
dzieć, czy jego domostwo znajduje się 
w zasięgu sieci kanalizacyjnej będzie 
mógł przyjść do gminy i otrzymać 
taką informacje. Na tej podstawie bę-
dzie można ubiegać się o dofinanso-
wanie. Gmina nie będzie podejmo-
wać pochopnych decyzji o dofinanso-
waniu – mówi Kaczmarski.

W pierwszym roku gmina dofi-
nansuje każdą oczyszczalnie w kwo-
cie 4,5 tys. zł. 

- Podjęliśmy decyzję o dofinanso-
waniu tych inwestycji w skali 75 proc. 
Pierwsze środki otrzymają oczywiście 
ci, którzy najpierw wybudują oczysz-
czalnie i później zwrócą się o dofi-
nansowanie – informuje zastępca 
burmistrza. 

Marcin Nieradka

kiedy zakład 
w Słajsinie?

Kiedy powstanie zakład gospodarowania odpadami komunalnymi w 
Słajsinie? – Do finalizacji projektu zostało ju  niedużo – mówi Grzegorz 
Wawrzyniak, z Celowego Związku Gmin R XXI.

Wysypisko w Słajsinie zostało za-
mknięte 1 lutego 2009 r. Wydany 
przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony środowiska zakaz składo-
wania na nim śmieci był  brakiem 
wymaganego przez unijne normy 
systemu odprowadzającego ścieki. 
Władze zarządzające wysypiskiem 
R XXI nie chciały inwestować  w bu-
dowę  systemu. Uważały, że wcale się 
on nie sprawdzi, a składowisko i tak 
zostanie zamknięte. Od tamtej pory 
śmieci z naszej gminy trafiają do le-
żącego w pobliżu Reska Komorowa. 
Tamtejsze wysypisko ma jednak zo-
stać  zamknięte za niecały rok.

Na początku roku władze R XXI 
podjęły decyzję  o budowie nowo-
czesnego zakładu gospodarowania 
odpadami w Słajsinie. Ma on po-
siadać  m.in. maszyny do segrega-
cji śmieci i kompostownie. R XXI 
wystąpiło o pozyskanie środków z 
Unii Europejskiej - Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i środowi-
sko. By zakład powstał  Unia musia-
łaby sfinansować  jego budowę  w 85 
proc. Na jakim etapie dzisiaj  znaj-
duje się  wniosek o dofinansowanie?

- Jest to już  etap końcowy. Według 
naszych kosztorysów budowa zakła-

du kosztować  będzie około 110 mln. 
zł. Złożna przez nas dokumentacja 
przeszła pozytywnie weryfikację  II 
stopnia – informuje Robert Waw-
rzyniak, prezes Celowego Związku 
Gmin R XXI. 

Kolejnym krokiem będzie podpi-
sanie umowy na dofinansowanie z 
Ministerstwem Środowiska. Kiedy?

- Dokładnej daty nie mogę  podać. 
Do finalizacji projektu zostało już 
niedużo – twierdzi Wawrzyniak.

Kiedy możemy spodziewać się  
pierwszych prac w Słajsinie?

- Dużo zależy od tego, w jakim try-
bie rozstrzygną  się  przetargi. Więcej 
będziemy mogli powiedzieć  już  po 
podpisaniu umowy – mówi prezes R 
XXI.

Jeżeli Unia sfinansuje projekt w 85 
proc. to skąd RXXI zdobędzie resz-
tę  środków?

- Najprawdopodobniej Związek 
zaciągnie kredyt – odpowiada Waw-
rzyniak.

W zakładzie utylizowano by 
śmieci z 28 gmin (w sumie 270 tys. 
mieszkańców), współpracujących w 
Celowym Związku Gmin.

Marcin Nieradka 

ZNaleZIONY 
kOlCZYk 
Dnia 19 stycznia został znaleziony złoty 
kolczyk, który posiada motyw kwiatowy. 
Znaleziony został w okolicy sklepu 
mięsnego „GRABOWSKI” na ul.700 
Lecia. Informacje pod nr 698 396-272
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Laury Cisowe  
w godnych rękach...

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu „DN” w czasie noworocz-
nego spotkania w dniu 15 stycznia wręczono prestiżowe nagrody miasta 
Nowogard czyli Laury Cisowe. Dzisiaj prezentujemy sylwetki laureatów.

- Dr Marek Kowalczyk (Specjalny Laur Ci-
sowy) mieszka w Szczecinie, pracuje w Nowo-
gardzie jako ordynator Oddziału Chirurgiczne-
go oraz jako zastępca dyrektora ds. medycznych 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejono-
wym. Pan Marek specjalizuje się w zakresie chi-
rurgii ogólnej i badań endoskopowych. Przepro-
wadził wiele skomplikowanych zabiegów opera-
cyjnych, w tym o dużym zagrożeniu życia. Jest 
człowiekiem zaangażowanym w pracy na rzecz 
szpitala. Wprowadza nowoczesne techniki lecze-
nia m.in. zabiegi laparoskopowe i endoskopowe, 

prowadzi nadzór nad szkoleniem specjalizujących się lekarzy oraz doradz-
two medyczne, w tym również w zakresie projektowania modernizacji no-
wej części szpitala

- II Liceum Ogólnokształcące (oświata), któ-
rego dyrektorem jest Leszek Becela od lat osiąga 
wysokie wyniki nauczania oraz odnosi sukcesy w 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych za-
równo na szczeblu rejonowym i wojewódzkim jak 
i ogólnopolskim i za granicą. Od początków swoje-
go istnienia wyróżnia się jakością kształcenia, po-
siada Certyfikat „Zachodniopomorskiej Szkoły Ja-
kości”. Osiągnięcia uczniów oraz olimpijczyków 
nie sposób wymienić. Przez 17 lat swego istnie-
nia szkoła doczekała  się 22 olimpijczyków. Jeden 
z nich w 2006 został uznany za Najlepszego Mów-

cę Znakomitego w Polsce. W 2009 roku w Ogólno-
polskim Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych jedna z uczennic by 
najlepsza w Polsce, uczniowie odnieśli sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Literatury i Języka Polskiego, w Olimpiadzie Filozoficznej, w Festiwa-
lu Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Ogólnopolskim Konkursie Miniprzedsię-
biorstw, w Olimpiadzie Teologii Katolickiej i Misyjnej. W konkursie „Zło-
te Pióro Głosu” wśród „złotej dziesiątki” znalazło się 4 uczniów tej szkoły. 
Kreatywni nauczyciele, ambitni uczniowie, różnorodność działań uczniów 
przynosi wysokie wyniki nauczania  - to wyróżniki tej szkoły. (Nagrodę ode-
brał dyrektor szkoły Leszek Becela).

Lidia Bogus (opieka zdrowotna i społeczna) 
jest z zawodu pielęgniarką,  inicjatorką powoła-
nia Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onko-
logicznymi „Lila Róż”. Dzięki jej zaangażowaniu 
powstało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Nowogard. 

Pełni funkcję prezesa Samorządowej Fundacji 
„ZDROWIE”. Współracuje z instytucjami samo-
rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 
mediami lokalnymi. Zwiększa dostęp społeczeń-
stwa do opieki medycznej, propaguje zdrowy styl 
życia i przyczynia się do integracji społeczności lo-
kalnej. Zajmuje się propagowaniem i wdrażaniem 

zasad udzielania pierwszej pomocy, prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży 
oraz dla zakładów pracy. W 2009r. realizowała program profilaktyczny doty-
czący raka piersi, organizowała wyjazdy na badania mammograficzne, festy-
ny zdrowotne, zorganizowała konferencję na temat: Stres-Agresja-Depresja  

Edward Paszkiewicz (działalność społecz-
na) Był inspektorem Ligi Ochrony Przyrody 
i członkiem Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Obecnie jest prezesem Zarządu Miejsko-
Gminnego Polskiego Związku Wędkarskiego, a 
także  skarbnikiem Zarządu Okręgowego PZW 
w Szczecinie. Jest inicjatorem szeregu działań na 
rzecz ochrony przyrody, a szczególnie wód. Ak-
tywnie kieruje Związkiem Wędkarskim, a swo-
imi działaniami przyczynia się do propagowa-
nia idei wypoczynku i relaksu na łonie natury. 
Co roku członkowie Koła Miejskiego PZW pod 

jego przewodnictwem biorą udział w oczyszczaniu jeziora Nowogardzkiego, 
jeziora w Glicku i Karsku, członkowie związku sprawują opiekę nad ptactwem 
i zwierzętami wodnymi. Za swoją działalność pan Edward został odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką LZS oraz Złotą Odznaką PZW. 

Zenon Zieleśkiewicz (dzialność społecz-
na) Był zaangażowany w sposób szczególny w 
dzieło  odbudowy, zniszczonego wskutek poża-
ru, zabytkowego kościoła pw. WNMP. Aktyw-
nie zaangażował się w zbiórkę środków finan-
sowych, był inicjatorem wielu przedsięwzięć i 
akcji m.in. festynów parafialnych, loterii fan-
towych przeprowadzanych na terenie parafii. 
Zajmował się dystrybucją kilku serii „cegiełek”, 
z  których przychód ze sprzedaży zasilał kon-
to odbudowy kościoła. Dzięki jego inicjatywom 
fundusz odbudowy został powiększony o kilka-

dziesiąt tysięcy złotych. Wspierał komitet odbudowy kościoła, swoją wie-
dzą, doświadczeniem i kontaktami przy realizacji konkretnych zadań. Pan 
Zenon jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nowogardzkiej, Pol-
skiego Związku Łowieckiego oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia 
Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

Dariusz Szulejko (gospodarka) prowadzi 
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Nowo-
gardzie. Działalność gospodarczą prowadzi od 
1989 roku. Pan Dariusz jest znanym i uznanym 
przedsiębiorcą w branży elektrycznej. Od 1994 
aktywnie działa w Cechu Rzemiosł Różnych i 
Przedsiębiorców, obecnie jest Starszym Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowo-
gardzie. W 2005r otrzymał Odznakę Zasłużo-
ny Rzemieślnik Ziemi Szczecińskiej, a w 2007r 
Odznakę Honorową Rzemiosła. Jest delegatem 

do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W 
trakcie swojej działalności prowadził praktyczną naukę zawodu umożliwia-
jąc młodym, ludziom w ten sposób zdobycie zawodu elektryka. W 2009 zo-
stał powołany przez Starostę Goleniowskiego do składu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia.

Dariusz Olejnik (gospodarka) prowadzi wraz 
z żoną rodzinne gospodarstwo o łącznej po-
wierzchni 92 ha. Uprawia głównie zboże, osią-
gając bardzo wysokie plony. Gospodarstwo spe-
cjalizuje się również w produkcji mleka - posia-
da 45 sztuk bydła.

Jego gospodarstwo jest wyposażone w najno-
wocześniejszy sprzęt rolniczy. Pan Dariusz ko-
rzysta z programów unijnych wpierających roz-
wój rolnictwa. Aktywnie działa społecznie. Peł-
ni funkcję sołtysa wsi Ostrzyca już III kadencję. 
Jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć społecz-

nych na wsi. Był pomysłodawcą i organizatorem Gminnych Dożynek, któ-
re odbyły się w sierpniu 2009r. Dzięki jego zaangażowaniu wyremontowano 
klub, świetlicę i remizę oraz utworzono plac zabaw. Zajmuje się także agro-
turystyką.

Redakcyjne opracowanie i foto LMM
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
III Niedziela Zwykła (Łk 1,1-4; 4,14-21)      

Dobra Nowina
Jezus przyszedł na ziemię, aby:
- ubogim głosić dobrą nowinę - a nie bogatym możliwość większych ob-

rotów i większych bezprawnych zysków,
- więźniom głosić wolność - a nie prześladowcom możliwość bestialskie-

go znęcania się i samowolę,
- niewidomym głosić przejrzenie - a nie wszystkowiedzącym pychę i sa-

mozadowolenie,
- uciśnionym głosić wyswobodzenie - a nie ciemiężcom większą swobodę 

i bezkarność w wyzyskiwaniu,
- chorym głosić uzdrowienie - a nie zdrowym i dobrze się mającym prze-

pych i jeszcze większy dostatek, 
- skruszonym w sercu głosić przebaczenie - a nie zadufanym w sobie i 

pełnym pychy wolność w popełnianiu najwymyślniejszych grzechów,
- aby obwoływać rok łaski od Pana - a nie odwołanie wszystkich praw, 

nakazów moralnych i etycznych,
Syn Boży przyszedł na ziemię, aby leczyć wszystko co pokaleczone i 

podnosić wszystkich tych, którzy zdolni są rozpoznać i uznać swoją sła-
bość. Przyszedł właśnie do słabych, a nie do dobrze się mających, do pogar-
dzanych i odrzuconych, a nie do pyszałkowatych i zarozumiałych ... i nie 
do tych, co sami umieją się urządzić. I ci drudzy nigdy Go nie rozpoznają, 
ani nie zrozumieją. Dla nich Ewangelia będzie zawsze odstręczająca i nie 
do przyjęcia.

Do której grupy ja należę ... ?
Czy aby nie pogardzam tymi – według mnie - słabymi ?
Czy aby nie wynoszę się ponad tych – według mnie - obrzydliwych 

grzeszników ?
Czy aby sam siebie nie stawiam ponad innymi a tym samym poza zba-

wieniem ?
Warto być może jeszcze raz przypomnieć słowa jednego z Ojców Kościo-

ła z IV wieku: „Wina jest bardziej opłacalna niż niewinność. Niewinność 
może uczynić mnie aroganckim, poczucie winy zaś uczy mnie pokory.”

Zdaniem ks. prof. Michała Hellera, pokora nie polega na pomniejszaniu 
swoich zasług, lecz na umiejętności i odwadze spojrzenia prawdzie w oczy. 
Człowiek pokorny nie chodzi z pochyloną głową i nie zaniża sztucznie swej 
wartości. To ktoś, kto realnie i w prawdzie spogląda na świat, drugiego 
człowieka i swoje możliwości.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Kolęda na najbliższy tydzień w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego:
W najbliższym tygodniu odwiedzimy domy i rodziny naszej parafii znaj-

dujące się na ul. Bohaterów Warszawy. Szczegóły podane będą na Niedziel-
nych Mszach św. Serdecznie zapraszamy.

Niedzielna zbiórka Caritas do puszek na pomoc dla Haiti
W odpowiedzi na apel Benedykta XVI Caritas Polska wzywa do 

pomocy dla ofiar najsilniejszego od 200 lat trzęsienia ziemi na Haiti. 
Wskutek kataklizmu mogło zginąć nawet 100 tys. ludzi. Pomoc zaofiaro-
wało Haitańczykom już wiele państw i organizacji charytatywnych. Caritas 
Polska pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Caritas Interna-
tionalis, którzy udali się na miejsce tragedii w celu koordynacji pomocy. 
- Brakuje wody, żywności, schronienia. Mieszkańcy Haiti nadal są w szoku. 

Wyjazdy na ferie dla młodzieży...
Tradycyjnie, każdego roku w czasie ferii zimowych i innych dni są or-

ganizowane przez Kościół, różne wspólnoty kościelne, zakonne, wyjazdy 
dla młodzieży. Wśród wielu propozycji ogólnopolskich zapraszamy na kil-
ka wybranych przez nas. 

Nasza Archidiecezja organizuje rekolekcje dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych w okresie ferii zimowych (1.02 - 13.02.2010 r.). Rekolekcje 
są przeważnie darmowe (jedynie koszty przejazdu). Koszty pobytu pokry-
wają parafie. Tematyka zimowych spotkań rekolekcyjnych skupia się wo-
kół sugestii ogólnopolskiego programu duszpasterskiego: Bądźmy świad-
kami miłości, które odbędą się w następujących terminach i ośrodkach:

I turnus: 31.01 - 3.02.2010 (od niedzieli g. 17.00 do środy g. 14.00) Świno-
ujście młodzież żeńska - S. Maryi Niepokalanej - ul. Szopena 7; II turnus: 
31.01 - 3.02.2010 (od niedzieli g. 17.00 do środy g. 14.00): Trzęsacz mło-
dzież żeńska - Młodzieżowy Ośrodek; III turnus: 3.02 - 6.02 (od środy g. 
17.00 do soboty g. 14.00): Świnoujście młodzież żeńska - S. Maryi Niepo-
kalanej - ul. Szopena 7; IV turnus: 3.02 - 6.02 (od środy g. 17.00 do soboty 
g. 14.00): Trzęsacz młodzież służby liturgicznej - Młodzieżowy Ośrodek; 
V turnus: .31.01 - 3.02 (od niedzieli g. 17.00 do środy g. 14.00): Myślibórz - 
młodzież męska; VI turnus: 1.02-4.02 (od poniedziałku g. 12.00 do czwart-
ku g. 14.00): Szczecin AWSD - młodzież męska; VI turnus: 7.02 - 10.02 
(od niedzieli g. 17.00 do środy g. 14.00):Trzęsacz - młodzież męska.

Przyjazd i odjazd uczestników wg godziny wskazanej przy poszczegól-
nych turnusach. Każdy uczestnik zabiera ze sobą śpiwór, Pismo Św., notat-
nik, ciepłą odzież i dobry humor.

Szukają swoich bliskich w gruzach gołymi rękami – donosi Karel Zelenka 
z regionalnego biura Caritas USA na Haiti. – „Uruchomiliśmy specjalny 
numer konta, na który można dokonywać wpłat. Zebrane środki zostaną 
przekazane do Caritas Haiti na zakup lekarstw, żywności i środków opa-
trunkowych” - poinformował ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora 
Caritas Polska.

Premier Haiti Jean-Max Bellerive w wywiadzie dla amerykańskiej tele-
wizji powiedział, że liczba zabitych może przekroczyć nawet 100 tys. osób. 
Obszar katastrofy obejmuje powierzchnię, którą zamieszkiwało ok. 3 mln 
ludzi.

W niedzielę 24 stycznia w naszych kościołach zostanie przeprowadzo-
na zbiórka do puszek.

x.TT
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Inne rekolekcje dla młodzieży 
w czasie ferii:

Rekolekcje Powołaniowe
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zapraszają młodzież gimnazjalną i 

licealną na rekolekcje powołaniowe do klasztoru na Świętym Krzyżu. Odbę-
dą się one podczas ferii zimowych w dniach 1-6 lutego 2010 r. oraz w Bodza-
nowie k. Głuchołaz (8-13 lutego). Młodzi uczestnicy tych spotkań duchowych 
poznają odpowiedzi na pytania, m.in. w jaki sposób zostać bratem i księdzem 
oraz dostać się i uczyć się w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ob-
latów. Wszelkie koszty związane z pobytem na Świętym Krzyżu pokryją oblaci. 

Franciszkanie zapraszają młodzież męską na tzw. Weekendy Powołaniowe. 
Najbliższe spotkanie w dniach 5-7.02.2010 r. w Elblągu. Przyjedź, pogadamy, 
mamy dla Ciebie czas… Zgłoszenia i informacje: O.Michał Nowak Ofm Conv, 
kom. 660 421 200; GG: 8688482; e-mail: powolania@franciszkanie.gdansk.pl 

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla zapraszają młodzież żeńską do Mora-
ska na skupienie i ferie zimowe w pięknej atmosferze w dniach 9-11 luty 2010. 
Miejsce spotkania:  POZNAŃ (Morasko), ul. Sióstr Misjonarek 10. Informacje: 
s. Małgorzata; E-mail: referatpowolan@wp.pl ; Tel. 723160309; www.mchr.pl

   
Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie zaprasza mło-

dzież męską w dniach 1.02-4.02 (od poniedziałku g. 12.00 do czwartku g. 14.00) 
na rekolekcje powołaniowe. 

Rekolekcje zimowe dla dziewcząt oraz rekolekcje dla maturzystek 
Zrób sobie przerwę i koniecznie przyjedź na zimowe rekolekcje, by odpocząć 

przy Jezusie i naładować swoje siły na dalszy czas nauki! Udział w rekolekcjach 
jest także okazją do zawiązania wspólnoty z dziewczętami, które tak jak ty, pra-
gną poznawać Jezusa i żyć Jego nauką oraz rozwiązywać swoje kłopoty i trudno-
ści. Oprócz Eucharystii i adoracji, będą też spotkania, śpiew oraz kilka wyjść w 
teren. Wybierz termin, który ci najbardziej odpowiada, zgłoś swój udział w re-
kolekcjach i przyjeżdżaj. 

Terminy i miejsca turnusów rekolekcji zimowych
  1–6 luty – Zakopane 
  8–13 luty – Korytowo k. Choszczna w woj. Zachodniopomorskim 
Rekolekcje są adresowane do dziewcząt uczących się w szkole średniej (tak-

że do tych, które przygotowują się do egzaminów maturalnych), studentek 
oraz do dziewcząt uczących się w gimnazjum. Przyjeżdżając, trzeba wziąć ze 
sobą śpiwór lub bieliznę pościelową, coś na wspólne śniadania i kolacje (np. 
dżem, pasztet itp.), bardzo ciepłe ubranie. Jeśli grasz na instrumencie, przywieź 
go ze sobą, weź też Pismo Święte. Udział w rekolekcjach należy zgłaszać do Sio-
stry Karmeli: e-mail: duszpowo@dominikanki.pl; nr tel. 0694480671 (uprze-
dzam, że nie udzielam informacji przez smsy). Zgłoszenia prosimy dokonywać 
najpóźniej na tydzień przed rozpoczynającym się turnusem. Koszt rekolekcji w 
Korytowie: minimum 35 zł., w Zakopanem 150 zł plus ok. 50 zł trzeba mieć na 
przejazdy i wejścia na trasy. 

Kontakt w sprawie wyjazdów na rekolekcje i innych duchowych propozycji 
na ferie:

Ks. Tomasz Tylutki, Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego, GG: 2404046; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl 

Dla babci Janiny 
i dziadka Włodka 

z okazji dnia 
babci i Dziadka 

moc najserdeczniejszych 
życzenia wielu lat życia 

w zdrowiu i radości oraz 
pogodnych uśmiechów 

na co dzień 
składa Marcel Skibiński 

z rodzicami

Serdeczne 
podziękowania 

za wspaniałą 
opiekę nad 

Hieronimem 
Sulej 

dla pani doktor 
Marzeny 

Drobińskiej 
składa rodzina

PODZIękOWaNIa ŻYCZeNIa

SkOk im. Feliksa Stefczyka
Otwarto nowy punkt 
usług finansowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych członków 
SKOK Stefczyka i dla ich wygody otwarty został nowy oddział w Nowogar-
dzie. Placówka mieści się przy ulicy 700-lecia 17.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościo-
wo Kredytowa im.F. Stefczyka już od 
17 lat zajmuje się kompleksową ob-
sługą swoich klientów oferując im 
pełen wachlarz usług finansowych 
począwszy od kont osobistych, po-
życzek poprzez lokaty na ubezpie-
czeniach kończąc. W ofercie są rów-
nież bardzo atrakcyjne konta dla 
młodych ludzi. Skoki to pierwsze 
w Polsce instytucje niebędące ban-
kami, które oferują swoim człon-
kom karty płatnicze a czyniąc swo-
je usługi jeszcze atrakcyjniejszymi 
proponują również bezpłatną obsłu-
gę przez Internet i dostęp do banko-
matów. W szerokiej ofercie każdy z 
klientów bez względu na wiek, płeć 
czy status majątkowy znajdzie pro-
dukt dla siebie. SKOK Stefczyka jest, 
bowiem instytucją finansową z wy-
łącznie polskim kapitałem, działają-
cą w myśl zasady non profit, a jego 
misją jest propagowanie oszczędno-
ści i gospodarności.

W dniu 20 stycznia nastąpiło 
uroczyste otwarcie oddziału, pod-
czas którego pracownicy częstowa-
li pysznym tortem klientów odwie-
dzających w tym dniu placówkę oraz 

przybyłych gości. Swoją obecnością 
uświetnili ten dzień przedstawicie-
le władz oraz instytucji nowogardz-
kich m.in. burmistrz pan Kazimierz 
Ziemba, dyrektor NDK pani Miro-
sława Przybyłek, proboszcz Para-
fii WNMP ksiądz Grzegorz Zaklika 
oraz klient oddziału radny pan Jerzy 
Majewski wraz z małżonką. SKOK 
Stefczyka natomiast reprezentowa-
li dyrektor Paweł Barbusiński oraz 
kierownik regionalny Alicja Janiak i 
pracownicy oddziału. 

Obecność znakomitych gości to 
dowód na to, że nowej placówce za-
leży na wszechstronnej wspoólpracy 
z nowogardzkim samorządem i spo-
łeczeństwem.

Kierownik, pani Edyta Jagodziń-
ska zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych do odwiedzenia nowo-
otwartej placówki lub kontakt pod 
numerem telefonu 0-91 392 25 86 w 
godzinach od 9:00 do 17:00. Facho-
wy personel odpowie na Panstwa 
wszystkie pytania i zaoferuje najlep-
sze dla Państwa rozwiązania finan-
sowe.

foto Lesław M. Marek
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O kotach inaczej...
(Dotyczy: Łamania obowiązującego prawa o ochronie środowiska. Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku-  Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, 
poz.627 z późniejszymi zmianami).

Kot domowy(Felis silvestris ca-
tus) lub Felis(silvestris)domesti-
cus), udomowiony gatunek ssaka z 
rzędu drapieżnych z rodziny koto-
watych. 

W Europie krzyżował się ze żbi-
kiem

Dlaczego niechciany przez mat-
kę naturę myśliwy? Co on takiego 
strasznego zrobił i robi, skoro jest 
niechciany? Na wpół udomowiony, 
na wpół dziki? 

Kot trzymany w domu i wy-
puszczany na spacery w czasie 
dnia nie objawia znamion dzi-
kości i jego zachowanie nie stoi 
w sprzeczności z łańcuchem po-
karmowym w przyrodzie, ponie-

waż jego potrzeby są na bieżąco  
realizowane, a izolacja od warun-
ków naturalnych niweluje skłon-
ności do łowiectwa. A co dzieje się 
kiedy tego kota przeniesiemy na 
działkę ogrodową i będziemy go re-
gularnie dokarmiać, a gdy już nam 
się to znudzi to już nie regularnie ? 
Okazuje się, że przebywając w wa-
runkach naturalnych, szybko odra-
dza mu się instynkt myśliwego! W 
okresie zimowym od czasu do cza-
su upoluje mysz lub innego gryzo-
nia. Resztę pokarmu przyniesie z 
domu jego właściciel. Nadchodzi 
wiosna, rozpoczyna się okres godo-
wy ptaków, a w konsekwencji pierw-
sze wylęgi. Piski i wszelkie szmery 

zwracają jego uwagę, zaczyna go to 
interesować. Z początku jest pro-
blem z lokalizacją obiektów. Młode 
ptaki zanim wylecą z gniazda, mu-
szą najpierw na tym gnieździe po-
ćwiczyć latanie a kot jest wrażliwy 
na trzepotanie. W dodatku  oka-
zuje się, że mięso ptaka w momen-
cie nauki fruwania jest dla kota naj-
smaczniejsze! Kot który raz spró-
buje takiego polowania, będzie się  
bez końca doskonalić. Badania wy-
kazują że obsada 20 do 30 kotów 
trzymanych na dziko, na 30 ha ogro-
dów działkowych powodują straty w 
wylęgach dochodzące do 50 %. Jaką 
karę ponosi człowiek za udowodnie-
nie mu uśmiercenia ptaka będące-
go pod ścisłą ochroną gatunkową ? 
A jaką karę otrzymuje kot na wpół 
zdziczały, trzymany na działkach 
ogrodowych, który uśmierci ptaka 
będącego pod całkowitą ochroną ? 
Na działkach pomiędzy ulicami 15-
go Lutego a Ks.J.Poniatowskiego na-
liczyłem 39 kotów. Prawo w Polskim 
Związku Działkowców (stan na 1 
lutego 2007r.) w zakresie Ochro-
ny Środowiska, oparte na ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
mówi o tym wyraźnie. 

Dział I §6, na stronie 12 - Ochro-
na Przyrody : 

“Rodzinny ogród działkowy, bę-
dący urządzeniem użyteczności pu-
blicznej, spełnia pozytywną rolę w 
urbanistyce i ekosystemie miast i 
osiedli, tworzeniu warunków życia 
społeczności lokalnych i działkowych 
rodzin. Szczególnie znaczenie ogro-
du działkowego polega na kształto-

waniu środowiska, ochronie i zacho-
waniu składników przyrody, prowa-
dzeniu i propagowaniu działalności 
ekologicznej, prowadzeniu szerokiej 
działalności na rzecz społeczności lo-
kalnej”.

Rozdział XII § 133 pkt 10 : 
“Członkowi PZD zabrania się wpro-
wadzania i trzymania na terenie 
ogrodu psów bez smyczy i kagańca 
oraz stałego utrzymywania kotów i 
psów na działce”.

Zarząd Polskiego Związku Dział-
kowców w Nowogardzie zakupił po 
jednym egzemplarzu zbioru prze-
pisów i regulaminów dla każdego 
członka związku. Problem jest w 
tym że członkowie PZD w Nowo-
gardzie, oczywiście niektórzy wolą 
łamać prawo niż czytać regulaminy 
i instrukcje, dotyczące m.in. ochro-
ny środowiska. Książeczki te leżą do 
dziś w Zarządzie PZD w Nowogar-
dzie nie odebrane. Ponieważ prawo 
jest łamane na terenie Gminy No-
wogard a w państwie demokratycz-
nym jest to nie do pomyślenia, ape-
luję do Burmistrza Nowogardu o za-
jęcie w tej sprawie stosownego sta-
nowiska, oraz zwracam się z prośbą 
do prasy lokalnej „Dziennik Nowo-
gardzki” o nagłośnienie tej sprawy 
w celu zaprzestania niestosownych 
praktyk.

Z wyrazami szacunku 
Piotr Wierzbicki

List Pana Piotra publikujemy w 
całości. Co na to Czytelnicy? Co o 
tym sądzą członkowie Towarzystwa 
Ornitologicznego? Czy problem jest 
aż tak wielki?

Podczas ferii zimowych MBP w Nowogardzie 
zaprasza wszystkie dzieci do spędzenie miłych 
chwil z książką przy wspólnej zabawie. Z tej oka-
zji przygotowaliśmy wiele propozycji imprez czy-
telniczych. Celem działań Biblioteki jest zagospo-
darowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzie-
ciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń z 
uczestnictwa z zajęciach czytelniczych

Ferie pod hasłem: książki to najwięksi przyja-
ciele - nie zdradzą, nie wyśmieją a nauczą wiele.

I tydzień
1.II - Kto lubi wycieczki i dobrą zabawę niech 

z nami wyrusza dziś zwiedzić Warszawę - zajęcia 
poznawcze m.in. w pogoni za Bazyliszkiem, waż-
ne miejsca w Warszawie oraz prezentacja książki 
Pawła Beręsewicza „Warszawa - spacery z Cium-
kami“

2.II - 1. W magicznym świecie baśni: Małgo-
rzata Strzałkowska „Leśny Krasnoludek“- głośne 
czytanie, zabawa: prawda czy fałsz.

2. Zajęcia plastyczne - wspólne wyklejanie ba-

śniowego lasu.
3.II - Konkurs rysunkowy - „Sowy mądre gło-

wy“ oraz zmagania z wierszami Agnieszki Frą-
czak z książki „Kelner Kornel“

4. II - 1. Film dvd - bajka dla dzieci młodszych; 
film przygodowy dla nastolatków;

- 2. Zajęcia z książką Virginii Woolf „Niebieska 
zasłona“ oraz prace manualne - Egzotyczne zwie-
rzęta.

5.II  -  1. Przyroda naszej gminy - spotkanie z 
panią Joanną Krępą z Lokalnej Agendy 21.

2. Zajęcia bajkoterapeutyczne z książką „Kró-
lewna“ Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel

3. Spotkanie z uczestnikami warsztatów terapii 
zajęciowej

II tydzień
8.II  - „O dwóch mieczach spod Grunwaldu“ - 

zajęcia czytelnicze z okazji 600- lecia bitwy pod 
Grunwaldem oraz łamigłówki rycerskie

9.II  - 1. W magicznym świecie baśni: Wilhelm 
i Jakub Grimm „Stoliczki nakryj się!“

2.  Dlaczego warzywa i owoce są dobre - wspól-
ne sporządzanie sałatki owocowej 

10. II - Konkurs rysunkowy: „Jesteśmy z pol-
skich książek“ oraz prezentacja książki Rafała 
Witka „Julka Kulka, Fioletka i ja“.

11.II - Film dvd - bajka dla dzieci młodszych: 
film przygodowy dla nastolatków oraz dru-
gie spotkanie z panią Joanną Krępą pod hasłe-
m“Przyroda naszej gminy“

12.II - Wkrótce Walentynki - 1. Zjęcia czytel-
nicze z książką Rebecci Dautremer „Zakochani“ 
i Grzegorza Kasdepke „Kocha, lubi, szanuje czyli 
jeszcze o uczuciach“

2. Przygotowanie kartek walentynkowych.
3. potknie z uczestnikami warsztatów terapii 

zajęciowej.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, początek zajęć 
godz. 11:00

Czas ferii ubarwi dzieciom głos pani Barba-
ry Puścian- absolwentki Studium Aktorskiego w 
Krakowie 

opr.red. Jarosław Bzowy

Ferie zimowe 2010 w miejskiej bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie
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W obiektywie  Jana korneluka   - Dzień babci i Dziadka

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Stasiu syn Anny 
Wolańczyk 
ur. 14.01.10 
z Poznania

Ksawery syn Anity 
Trościanko 
ur. 19.01.10 z Kikorzy

Mateusz syn Anny 
Winnickiej ur. 21.01.10 
ze Szczecina

Kacper syn Anny Mi-
klas ur. 17.01.10 
z Nowogardu

Martyna córka 
Justyny Świerzbińskiej 
ur. 14.01.10 z Dobrej

Adam syn Magdalena 
Pytlik ur. 18.01.10 
z Jarchlina

Sebastian syn Doroty 
Eweliny ur. 20.01.10 
z Siędlic

Weronika córka 
Barbary Nowak-Filter 
ur. 15.01.10 z Dębic

Rozwiązania i nagrody:
Rozwiązania krzyżówki nr 8.01 - STYCZEŃ 

- nadesłali: Józef Dobrowolski, Roman Kaczma-
rek, Sylwia Feliksiak, Pelagia Feliksiak, Halina 
Stefańska, Regina Czarnowska, Danuta Borowik, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Bogumiła Urt-
nowska, Iwona Ignaczak, Andrzej Leszczyński, 
Tadeusz Kozioł

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Barbara Bartosik z Nowogardu,
- Józef Górzyński z Nowogardu,
- Józef Dobrowolski z Dąbrowy.

Gratulujemy!

Rozwiązania krzyżówki nr 14.01 - IGNO-
RANT MA SKRZYDŁA ORŁA I WZROK 
SOWY - nadesłali: Regina Czarnowska, Bogdan 
Krystkiewicz, Józef Górzyński, Andrzej Leszczyń-
ski, Konrad Słomski, Jerzy Siedlecki, Barbara Bar-
tosik, Danuta Borowik, Sylwia Feliksiak, Teresa 
Czarnecka, Tadeusz Kozioł, Agnieszka Skowroń-
ska, Krystyna Furmańczyk, Stanisława Pokorska.

Prenumeraty „DN” na lutywylosowano dla:
- Stanisława Pokorska z Nowogardu.
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Konrad Słomski z Lestkowa.

Gratulujemy!
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Nowy album  
o Nowogardzie 

W grudniu ubiegłego roku został wydany album o Nowogardzie pt. 
„Przeszłość rodzi przyszłość”. Redaktorem publikacji jest pani Krystyna 
Dwornik, inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy w Nowo-
gardzie. Publikacja została dofinansowana przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej (FWPN) w Warszawie. 

DN - Jak zrodził się pomysł wy-
dania albumu?

K.D. - Pomysł zrodził się dawno, 
ok. 1,5 roku temu, podczas rozpo-
częcia przygotowań do uroczysto-
ści jubileuszu 700 – lecia nadania 
praw miejskich. To był listopad 
2008 r. Jubileusz stał się okazją, 
by powrócić do lat młodości, po-
znać lub przypomnieć sobie histo-
rię Nowogardu. Poza tym,  w lip-
cu 2008r. w Heide w Niemczech, 
naszym mieście partnerskim, pani 
Margrit Schlegel, przewodniczą-
ca Związku Byłych Nowogardzian 
„Heimatverein”, bezpłatnie przeka-
zała nam ok. 70 szt. fotografii No-
wogardu sprzed 1945r. formatu 
A2. Fotografie prezentowane były 
na wystawie podczas obchodów 
jubileuszu w Bibliotece Miejskiej w 
Nowogardzie. Pomyślałam, iż war-
to byłoby przenieść zdjęcia do pa-
mięci komputera oraz by zdjęcia te 
obejrzeli mieszkańcy i byli miesz-
kańcy Nowogardu. Zdecydowa-
łam, że będzie to album, w którym 
zamieszczone będą zarówno stare 
fotografie jak i zdjęcia współcze-
sne.

DN Dlaczego wcześniej nie było 
promocyjnego albumowego wyda-
nia naszego miasta? O ile wiem, 
Goleniów wydał już kilka. Czy nie 
warto promować naszego miasta? 

K.D Oczywiście uważam, że No-
wogard warto promować. Jest wiele 
miejsc godnych zobaczenia w No-
wogardzie i okolicy. Przybyłam do 
Nowogardu 22 lat temu i nie będę 
odkrywcza, gdy powiem, że urzekł 
mnie widok jeziora w centrum 
miasta oraz okolice Nowogardu. 
Ze względu na ograniczone środki 
finansowe dotychczas wydaliśmy 
foldery turystyczne polsko-nie-
mieckie oraz polsko-angielskie fol-
dery gospodarcze. Wspomnę też 
o widokówkach, mapach, kalen-
darzach i gadżetach itp., które za-
mawialiśmy na potrzeby promocji. 
Rzeczywiście album „Przeszłość 
rodzi przyszłość” jest pierwszym 
albumowym wydaniem opubliko-
wanym przez Urząd Miejski. 

DN  - Tym razem „znalazły się” 
pieniądze na publikację?

K.D. - Publikację w 60 % dofi-
nansowała Fundacja Współpracy 

„Przeszłość rodzi przyszłość” Polsko-Niemieckiej w Warszawie 
w ramach przygotowanego przez 
mnie projektu. Pomysł publikacji 
spodobał się i przyznano nam do-
finansowanie. Bez tych pieniędzy 
ciężko byłoby wydać album.

DN - Czy może nam Pani w 
skrócie opowiedzieć co zawiera al-
bum?

K.D. - Album, jak już wspomnia-
łam, zawiera ok. 170 fotografii No-
wogardu sprzed 1945 r. i zdjęć  
współczesnego Nowogardu. Po-
nadto zawarto w nim rys historycz-
ny, legendy i informacje na temat 
reprezentatywnych miejsc, czy-
li m.in. o jeziorze Nowogardzkim, 
zabytkowym kościele,  murach 
obronnych, nowogardzkich cisach, 
Sarnim Lesie czy wzgórzu „Smo-
czak” oraz kalendarium.  Warto 
poznać historyczne dzieje naszego 
miasta, jego zabytki i zmieniającą 
się rzeczywistość. Chętnie powra-
camy do lat dzieciństwa i młodo-
ści, chcemy wiedzieć, gdzie miesz-
kali nasi rodzice i krewni. Album z 
pewnością umożliwi nam „ podróż 
sentymentalną”.  

DN - Czy napotkała Pani trud-
ności podczas opracowania publi-
kacji?

K.D. - Podczas przygotowania 
projektu  myślałam, że skoro mamy 
zdjęcia stare i współczesne, mamy 
dostęp do legend, znamy historię 
Nowogardu, to samo opracowanie 
nie przysporzy kłopotów. Okaza-
ło się jednak, że jest inaczej. Było 
dużo pracy. Ale album powstał i 
to jest najważniejsze, a doświad-
czenie pozostaje. Odbiór albumu 
jest pozytywny. Jednak słyszałem 
od fotografików, iż zamieszczone 

zdjęcia powinny być lepszej jako-
ści. Korzystaliśmy w większości z 
naszego zbioru zdjęć. Tylko zdjęcia 
lotnicze były wykonane przez ze-
wnętrzna firmę i ich jakość rzeczy-
wiście jest wysoka. Niestety nigdy 
nie zatrudnialiśmy specjalnie foto-
grafików, by wykonali nam kilka-
dziesiąt zdjęć albumowych na zle-
cenie. Po prostu nie mamy na to 
funduszy.

DN - Jakie są możliwości otrzy-
mania bądź zakupienia albumu?

K.D. - Album adresowany jest 
głównie do byłych mieszkańców 
Nowogardu, mieszkających w róż-
nych częściach Polski i poza jej gra-
nicami, byłych niemieckich miesz-
kańców Nowogardu (stąd też dofi-
nansowanie z FWPN) oraz do go-
ści i delegacji odwiedzających No-
wogard. Dodam, iż zawarty tekst w 
albumie został przetłumaczony na 
język niemiecki i angielski. Chce-
my również wyposażyć w album 
Miejską Bibliotekę Publiczną, bi-
blioteki szkolne, instytucje oraz 
stowarzyszenia.  

DN - A jeżeli chciałbym zakupić 
publikację?  

K.D. - W tej chwili rozważamy 
możliwość sprzedaży albumu, lecz 
czy to okaże się realne,  zobaczymy.   
Korzystając z okazji chciałabym 
podziękować za wsparcie finanso-
we Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej oraz wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do powstania 
albumu a media i Dziennik Nowo-
gardzki zachęcić do dalszej współ-
pracy w zakresie promocji naszego 
miasta.

Dziękuję za rozmowę  
Jarosław Bzowy

liczą samochody
Wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła 

w całej Polsce pomiary natężenia ruchu. 

Pomiar odbywa się także w Nowo-
gardzie. GDDKiA wyznaczyła jeden 
punkt, w którym zaliczane będą 
przemieszczające się pojazdy. 

- Pomiary odbędą się na drogach 
krajowych nr. 6 i 3. Nie trwają one 
jednocześnie. Mamy wyznaczone 
terminy, w których liczymy pojazdy 
na jednej i drugiej drodze. Jakie będą 
wyniki? Teraz ciężko stwierdzić, 
ale przez 24 godz. krajową szóstką 
przejeżdża na pewno kilka tysięcy 
pojazdów – mówi Jan Czarkowski, 
kierownik Nowogardzkiego rejonu.

Pomiary odbywają się do pięć lat, 
od 1965 r. Ich wyniki pozwalają na 

właściwe planowanie przebiegu no-
wych tras oraz ustalanie priorytetów 
w remontach i przebudowach dróg. 
W naszym województwie liczenie 
odbędzie się w 98 punktach. Czy po-
ziom ruchu radykalnie się zwiększa?

- Niestety tak. Z badań, które prze-
prowadzaliśmy w ubiegłych latach 
wynika, że wzrasta on średnio o koło 
20 proc. – informuje Czarkowski.

Natężenie ruchu będzie mierzone 
w wybranych dniach stycznia, mar-
ca, maja, lipca, sierpnia, września i 
grudnia.

Marcin Nieradka 
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reklama

Organizuje 
ferie zimowe 

w dniach 8 – 12 luty 2010r. 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 

pod hasłem „ Śpiewaj, tańcz i bądź kreatywny”
W programie:
zajęcia wokalne, taniec akrobatyczny, nauka stepowania, streching, gim-
nastyka jazzowa, improwizacja i kompozycja tańca, improwizacja z przed-
miotem oraz  „bibułkowych kwiatów czar”- zabawa z bibułą i papierem
Zajęcia odbywać się będą od godz. 9.00 – 15.15
W koszty wliczone są obiady. Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr. 
508053507 lub 605548737 do 31.01.2010r.

Zapraszamy również na stałe formy ruchu:
•	Pilates dla dorosłych - gr. początkująca (poniedziałki 19.00-20.00)
•	ćwiczenia na stepie dla dorosłych (środa 19.00-20.00)
•	solo dance dla dorosłych( wtorki i czwartki (18.00-19.00
•	zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci z mamą
•	zajęcia utaneczniające dla dzieci 5-6 lat (poniedziałki i czwartki 15.30 – 16.15)
•	nauka indywidualna dla par oraz przygotowanie pierwszego tańca dla par 

przedmałżeńskich
•	W związku z z ograniczoną ilością miejsc w poszczególnych grupach,
•	proszę o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie 
•	kontakt: Regina Mąkowska 508053507 oraz Ewa Paś 605548737

Osiągnięcia 
Publicznego 
Gimnazjum nr 3 

Od września do grudnia 2009 r. odnieśliśmy wiele sukcesów w różnego 
rodzaju dziedzinach i dyscyplinach.

Największym sukcesem mogą pochwalić się nasze dziewczęta, które za-
jęły pierwsze miejsce w gminie w piłce ręcznej, drugie miejsce w piłce noż-
nej oraz drugie miejsce w tenisie stołowym. Zdobyliśmy również trzecie i 
czwarte miejsce w wojewódzkim turnieju piłki ręcznej szkół średnich.

Nie tylko sportsmenki stają na podium. Chłopcy zdobyli drugie miej-
sce piłce ręcznej oraz drugie w tenisie stołowym. Uzyskaliśmy tym samym 
awans zespołu piłki ręcznej do finału powiatowego.

Bardzo dobrze wypadł przeprowadzony pod koniec października Multi-
test. Uczennica klasy pierwszej naszego gimnazjum Katarzyna Zawadzka 
zdobyła czwarte miejsce w ogólnopolskim konkursie z geografii oraz wy-
różnienie z biologii.

Sukcesami mogą się również pochwalić koledzy Kasi - Damian Rosiak, 
Patryk Bicz oraz Cezary Niziński. Chłopcy zajęli wysokie miejsca w tym sa-
mym konkursie ogólnopolskim.

Nie zabrakło także nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych. Jo-
anna Mielewczyk, uczennica drugiej klasy, zdobyła drugie miejsce w wo-
jewódzkim konkursie „Dziewięć miesięcy bez alkoholu” oraz wyróżnie-
nie w ogólnopolskim konkursie „Barwy lasu”. Wypadałoby wspomnieć, że 
Asia jest stypendystką uniwersyteckiej szkoły kształcenia indywidualnego, 
a w poprzednim roku szkolnym zajęła dziewiąte miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie z Chemii dla klas pierwszych.

Pozostaje pogratulować tym młodym ludziom i życzyć dalszych sukcesów.
Michalina Krywan

Od lewej: Cezary Niziński (kl. Ia), Patryk Bicz (kl. Ib), Joanna Mielew-
czyk (kl. IIb), Damian Rosiak (Ib), Katarzyna Zawadzka (kl. Ia)

Zaczadzony  
poszukiwany!

42-letni mieszkaniec Goleniowa  z objawami silnego zatrucia tlenkiem 
węgla  został przewieziony do szpitala. Okazało się , że jest poszukiwany do 
odbycia kary więzienia.

Do zdarzenia doszło poniedziałek 
o godzinie 21. w Goleniowie przy 
ul. Kołłątaja. Oficer dyżurny gole-
niowskiej policji został powiado-
miony  o próbie podpalenia jednej 
z ogrodowych altan. Na miejscu pa-
trol ujawnił mocno zadymione wnę-
trze altanki, a także  leżącego na łóż-
ku , przykrytego kocem mężczyznę 
z którym nie było można nawiązać 
kontaktu. Natychmiast wezwano 
pogotowie ratunkowe. Przybył na 
miejsce lekarz stwierdził, że męż-
czyzna doznał zaczadzenia i wyma-
ga pomocy lekarskiej. Przewieziono 
go do szpitala. Mężczyzna prawdo-

podobnie podtruł się dymem wy-
dobywającym się, że stojącego w al-
tance piecyka typu „koza”  w któ-
rym palono przedmiotami z gumy. 
W trakcie interwencji po sprawdze-
niach w policyjnej bazie kompute-
rowej okazał się że mężczyzna któ-
ry trafił do szpitala jest poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Goleniowie 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności. Po udzieleniu mu pomocy 
medycznej poszukiwany został osa-
dzony w Zakładzie Karnym w Go-
leniowie gdzie czeka go 4-miesięzna 
‚odsiadka’.

Nadkom. Wiesłw Ziemba

„Jazda figurowa” 
pod bankomatami i nie tylko!

  W tym roku na brak śniegu i zimowej aury nie możemy narzeka.. Naj-
bardziej zadowolone są  oczywiście dzieci, które ciesz  si  urokami zimy. 
Jednak pora ta ma tez niestety bardzo niekorzystny wpływ na poruszanie 
się. Przykładem tego jest podejście pod BANKOMAT  na Placu Wolności, 
którego dojście może skoczyć  się wizytą  u chirurga. Apelujemy do admini-
stratorów budynków, by uczynili te miejsca bezpiecznymi dla użytkowników. 
Szczególnie w obrąbie  bankomatu, który znajduje si  na Placu Wolności przy 
Domu Kultury. Idąc w ślad rozwiania problemu sugeruję  posypanie solą  lub 
piaskiem a przed sklepami lub innymi miejscami publicznymi  wyłożenie 
„mat” z kartonów, które zabezpieczają  przed upadkiem.

Jarek Bzowy, jarek.bzowy.@domjudy.pl 
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa łaZIeNek
PaNele  PODłOGOWe
DeSka  barlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Polbruk • Roboty ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, 

zwraca się z prośbą 
do osób, które mają do 

oddania używany sprzęt 
gospodarstwa domowego

 tj. kuchenkę gazową, meble 
kuchenne, zlewozmywak, 

baterie łazienkową i kuchenną 
oraz kabinę prysznicową  

celem przekazania dla osób 
potrzebujących. 
Informacje pod 

nr tel. 501 140 517. 

Sprzedaż 
drewna 
kominkowego, 

opałowego. 
Transport. 

Tel. 509 930 161

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165
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• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
ul. Wiejska po remoncie. mile wi-
dziana firma. 693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
46 m kw, I piętro. Tel. 505 063 713 – 
wieczorem.

• Wynajmę mieszkanie bezczynszo-
we dwupokojowe. 669  973  818, 
605 402 134.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 518 483 194.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na Zamkowej. 880 34 17 34.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 
147 m kw na os. Bema w Nowogar-
dzie, atrakcyjna cena, do uzgodnie-
nia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw + 
działka 5,5 ara z garażem, Dębice, 
cena 140 tys. za całość. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we. Tel. 664 726 394, 91 39 23 400.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). Tel. 66 
77 88 125.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 78 m 
kw, 3 pokoje z kuchnią, 2 garaże. Tel. 
91 39 20 353, 697 516 145.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie, 
ok. 40 arów. Tel. 601 508 082.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Do wynajęcia garaż murowany na ul. 
Zamkowej. Tel. 603 920 901.

• Wynajmiemy pomieszczenia biu-
rowe ul. Wojska Polskiego 3. Tel 
091 39 20 891.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PCV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie sprzedam, słoneczne, centrum 
ale spokojna lokalizacja, pomoc w 
uzyskaniu kredytu. Tel. 604 264 803, 
606 291 791.

• Kupię kawalerkę bezczynszową na 
mieście do kwoty 60 tys. Płatne go-
tówką. 608 665 419.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe na 2 pokojowe z dopła-
tą. 603 55 55 32.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 506 99 99 32.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe o pow. 42 m kw w cen-
trum Nowogardu. Tel. 609 093 100.

• Pokoje do wynajęcia. 502 11 77 23.

• Sprzedam mieszkanie ładne o pod-
wyższonym standardzie, 3 pokoje, 
pow. 70 m kw, III piętro, cena 2700 zł/ 
m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe. tel. 691 399 023.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, w 
rozliczeniu może być kawalerka. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV pię-
tro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Do wynajęcia M-3 w centrum Nowo-
gardu. 508 301 854 lub 91 39 22 513.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 40 m kw z garażem 35 m kw lub 
bez. 0506 486 202 wieczorem.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerki 
lub 2 pokojowe mieszkanie w roz-
sądnej cenie. 508 607 457.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 m 
kw, Wyszyńskiego. Wiadomość w 
sklepie „Czaruś” lub Tel. 508 105 332.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Wynajmę sklep spożywczy w No-
wogardzie przy ul. Wojska Polskiego 
(róg Traugutta) z pełnym wyposaże-
niem. Tel. kontaktowy po godz. 15.00 
- 91 39 20 334.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 42 
m kw, cena 120 tys. Tel. 603 423 179.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 73 m kw, 3 pokojowe w 
nowym bloku + miejsce na garaż. 
Cena 310.000 + umeblowanie. Tel. 
607 669 877, 91 35 03 108.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Okazja! Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe. Tel. 602 630 016.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, 
w bardzo dobrym stanie, z ważnym 
przeglądem i OC. Tel. 782 399 037.

• Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam Citroena C5 kombi, au-
tomat, po przebiegu 35 tys. km. Tel. 
697 516 145, 91 39 22 329.

• Sprzedam Citroen Jumpy, do-
stawczy, 2007 r., 2l, 4D, 16 V. Tel. 
886 260 058.

• Sprzedam Citroen Berlingo 2003 r., 
1,6, 16V, benzyna, przebieg 93 tys. 
km, kupiony w salonie, I właściciel, 
stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 374 013.

• Sprzedam alternator i rozrusznik 
do Hondy Civic (r. prod. 1992), poj. 
1,5, typ silnika D15 B2 oraz radio na 
kasety do Audi A-4 – A-6. Tel. 91 39 
25 191.

• Sprzedam Opel Astra sedan poj. 1,4 
+ gaz, rok prod. XII 1992 r., stan bar-
dzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 
888 105 603.

• Sprzedam części do sam. Fiat UNO 
1992 r., poj. 1,0. 663 118 268.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik Ursus C-385. Tel. 603 839 782.

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-
licach do 10 km. Tel. 91 39  106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam przyczepę rolniczą 3,5 t. – 
wywrotka, stan bdb; śrutownik „Bąk”, 
7,5 kW – stan bdb, Dąbrowa. Tel. 091 
39 26 189.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 316.

• Tucznika sprzedam. Tel. 502 853 573.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

• Transport – bUS MAX. 604 963 120.

• ZakłaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simloki. 
Tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, 
śmierć najbliższych, uszczer-
bek na zdrowiu, kolizja drogowa. 
503 617 739.

• DUr – DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

• HYDraUlICY. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 
17 12 12.

• Usługi budowlane, docieplenia – ele-
wacje, kompleksowe wykończenia 
wnętrz, glazura – terakota, szpachle 
i struktury ozdobne. Tel. 605 168 658.

• Usługi ogólnobudowlane. Konku-
rencyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi: docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi. 600 626 268.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Instalacje elektryczne. Tanio. Solid-
nie. 606 490 456.

• korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• remonty mieszkań. Tanio. Solidnie. 
606 490 456.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• meble na wymiar, naprawa, prze-
budowa i wykonanie nowych. Tel. 
793 256 618.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. Tel. 
697 311 324, 663 564 446.

• Usługi ogólnobudowlane, malowa-
nie, szpachlowanie, kładzenie płytek, 
itd. 693 021 097.

• Dachy, podbitki i remonty mieszkań. 
669 320 592.

• Transport bus wywrotka 2,5 t; 1,50 zł 
za kilometr. Tel. 514 740 538.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

POMAGAMY 
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
Zadzwoń Tel. 0501 307 666, 0502 103 432

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła

Szybka sprzedaż

reSkO- 4 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                    cena: 109 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o pow. 42 m2, parter                                                          cena: 130 000 zł

    mIeSZkaNIa 1- 2 POkOJOWe

PłOTY- kawalerka o pow. 30 m2, parter                                                                  cena:   65 000 zł
NOWOGarD- kawalerka o pow. 27 m2, II piętro                                                     cena:   95 000 zł
NOWOGarD- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena: 105 000 zł
reSkO- 2 pokoje o pow. 40 m2, II piętro                                                                 cena: 110 000 zł 
maSZeWO-  2 pokoje, parter, powierzchnia 37 m2,                                                 cena: 112 000 zł
maSZeWO/ okolica 2 pokoje, parter, powierzchnia  39 m2                                     cena:  115 000 zł
NOWOGarD- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena: 117 000 zł
PłOTY-  2 pokoje o pow 46 m2, parter / bezczynszowe                                          cena: 120 000 zł                         
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena: 140 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena: 141 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 48 m2, I piętro                                             cena: 150 000 zł
GOlCZeWO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                                    cena: 160 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena: 161 000 zł
NOWOGarD- NOWE 2pokoje o pow. 52 m2, II piętro                                             cena: 178 000 zł
NOWOGarD- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, I piętro                                             cena: 180 000 zł 
NOWOGarD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena: 200 000 zł
PłOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2             cena: 341 600 zł                          

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

NOWOGarD-  3 pokoje o pow. 58 m2, IV p                                                              cena: 150 000 zł    
NOWOGarD-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                              cena: 165 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 70 m2, III p                                                               cena: 192 000 zł 
łObeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena: 200 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                       cena: 208 000 zł
NOWOGarD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże             cena: 210 000 zł
NOWOGarD- bezczynszowe 3 pok o pow. 80 m2, I piętro                                      cena: 240 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o pow. 100 m2, III piętro                                                      cena: 250 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

PłOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena: 125 000 zł
raDOWO małe – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                                    cena: 125 000 zł
reSkO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena: 130 000 zł
NOWOGarD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena: 167 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o pow. 68 m2, IV piętro                                                      cena:  180 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena: 207 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena: 230 000zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena: 240 000 zł

UbeZPIeCZeNIa HDI aSekUraCJa
kreDYTY mIeSZkaNIOWe I POŻYCZkI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KERDYTU-OFERTA 17 BANKÓW)
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA: www.extra-dom.com.pl

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, raba-
ty. 604 189 118.

• Zatrudnię pracownika do ochrony 
na umowę o pracę, preferowana II 
grupa inwalidzka. Tel. 600 074 361.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego, 
ul. Kościuszki, Nowogard, praca na 
2 zmiany. 602 474 266, 91 39 20 091.

• Zatrudnimy pracowników (małżeń-
stwo), zapewniamy dobre warun-
ki płacowe i mieszkaniowe. Tel. 91 
39 103 15.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 886 
339 035.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓłkę Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DłUGO-
łęka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z Niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 

+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 150 zł, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. gazo-
wym lub węglowym, firmy Vaillant 
z Niemiec, typ 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam szczeniaki York Teze 
mini, z niemieckimi papierami, 
cena 1000 zł. Tel. 724 350 576.

• Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Oddam bezpłatnie młode pieski (do 
8 tyg.). 91 39 22  329, 91 39 20  353, 
697 516 145.

• Sprzedam Yorki. Tel. 698 882 056.

• Pianino sprzedam. 0506 486 202.

• Podejmę naukę gry na gitarze, tel. 
503 045 960.

• Przyjmę nieodpłatnie szafy, me-
blościanki, szafki, dywany. Tel. 
668 289 708.

• Sprzedam Yorki. Tel. 79 060 7530.

• Sprzedam drewno na opał oflisy tar-
taczne 300 zł za przyczepę pocięte-
go w klocki, 200 zł za przyczepę w 
całości. Tel. 514 740 538.
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Febrisan  saszetki
Febrisan  tabletki

7,90 zł
9,60 zł

14,25 zł
13,16 zł

Septolete Plus  30 tabl.

14,66 zł

12,49 zł

11,95 zł
9,95 zł

CONTrOLOC  Control

biliobil Forte  60 kaps.

Vitamina C   50 tabl

18,95 zł
38,20 zł

10,70 zł
14,36 zł

3,50 zł
5,10 zł

Naklofen żel

12,48 zł
8,50 zł

Uwalnia od zgagi

Septolete  smakowe

25.01.br. g. 16.00

Rozpoczęcie kursu 25 stycznia br. godz. 16.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 22.01

eliminatka
Odgadnąć znaczenia wyrazów i wpisać je do le-

wego i środkowego diagramu. Następnie z liter 
wyrazów dłuższych wykreślić słowa krótsze.

Z pozostałych czterech liter ułożyć wyrazy (rze-
czowniki posapolite) i wpisać je do diagramu pra-
wego. Litery uporzadkować od 1 do 16 i odczytać 
rozwiązania końcowe.

Znaczenia wyrazów (najpierw dłuższe):
1. stadium larwalne owadów; - browar nad Pili-

cą (rodzinne miasto Kazimierza Pułaskiego)

2. - wielkie łowy; imię żeńskie (książniczka 
Burgunda),

3. - własnoręczny podpis (skojarz z sygnowa-
niem), a także numer na dokumentach; - rodzaj 
deseru, najczęściej miód z orzechami i kakao ( po 
francusku fonetycznie brzmi: nu gat - nous gates - 
czyli nas rozpieszcza)

4. Odgazowuje węgiel i przerabia go na lepszy 
opał; - obraz w cerkwi (najcenniejsze to dzieła Ru-
blowa).

krzyżówka 
„Ukryte słowa”

Objaśnienia wyrazów podano w przy-
padkowej kolejności - niektore poparto 
obrazkami. Po prawidłowym wpisaniu 
wyrazów w diagram w polach przyciem-
nionych 

odczytamy 6 wyrazów - należy z nich 
ułożyć znane powiedzenie - rozwiązanie 
końcowe.

- ptak - na niego polowano na szla-
checkich dworach,

- też ptak - ale to on poluje i to dra-
pieżnie,

- teren blisko nas, tam chodzimy np. 
na spacer po niej.

- groźny wąż, naja (dobrze, że w Pol-
sce jej nie ma),

- miara papieru,
- ciastko z kremem (pani Kwaśniew-

ska uczy jak je spożywać!)
- imię męskie lub bardzo wysoki pre-

zenter TVN.
Miłej zabawy życzy Lesmar

Rozwiązania i nagrody na stronie 9.

rÓŻNICa mIęDZY kUlTUrą a CHałTUrą
Różnica ta jakimś cudem, 
W tym głównie tkwi-rzecz to znana-,
Że pierwszą krzewimy wciąż z trudem,
Gdy druga-pleni się sama.

WYTYCZNe
Gdzież są te czasy błogie i śliczne, 
Kiedy na wszystko były wytyczne?
Nim człowiek krok zrobił, postawił nogę,
To widział jasno przed sobą drogę.
Pismo z pieczątką brał w dłonie ufne,
/”Przed przeczytaniem spalić. Poufne”/
Z beztroską w sercu, pewny wyników
Szedł pod dyktando P.T czynników.
I mógł cichutko powtarzać sobie:
„Nie myślę, przeto jestem i robię, 
To, co wymyśli szczebel najwyższy-
„Przenoszę sprawnie na szczebel niższy.”
Myślał, wymyślał i zastanawiał,
Sam kombinował, sam decydował,
Niechaj od tego Bóg mnie zachowa.
Czy to ja ojca, matkę zabiłem,
Że muszę teraz myśleć na siłę...? 

UTaleNTOWaNY  VIP
Za każdym razem jest w stanie, 
Narobić niezłego bigosu – 
Nie będąc kucharzem ...
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓb - rO maN bIńCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO bU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.

liga 
Halowa lZS

runda 
play- off

Oldboys - LUKS 1:3
LZS Wojcieszyn - ZK 1:3
Po tych spotkaniach 
tabela przedstawia się 
nastepująco:
1. LZS Wojcieszyn 

pkt. 15, sety 16:4,
2.LUKS Nowogard 

- 13, 16:9,
3. Oldboys 

- 10, 12:9,
4. ZK 

10, 11:10.
Następne spotkania 23 
stycznia. O godzinie 15.00 
zagrają LZS Wojcieszyn z 
Oldboysami, a później  ZK z 
LUKS.

Organizatorzy.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1922-25.01.2010 r. 

Turniej o Puchar 
kuriera Szczecińskiego 

Pomorzanin nie wyszedł z grupy

Tegoroczny turniej o Puchar Ku-
riera Szczecińskiego zakończył się 
zwycięstwem trzecioligowego Pia-
sta Choszczno, który w finale po-
konał reprezentanta o szczebel niż-
szej ligi - Wybrzeże Rewalskie 6:4. 
W tym prestiżowym turnieju brała 
także udział nowogardzka druży-
na prowadzona przez trenera Gu-
miennego -Pomorzanin Nowogard. 
Występ naszej drużyny w meczach 
to kolejny krok w przygotowaniach 
zespołu do zbliżającej się rundy,Po-
morzanin w swojej grupie zmierzył 
się z takimi zespołami jak Wybrze-
że Rewalskie,GKS Mierzyn, Piast 
Choszczno i Sokół Pyrzyce.

Pomorzanin w swoim pierwszym 
spotkaniu pokonał pewnie Wybrze-
że Rewalskie które w tym turnieju 
zajęło wysokie 2 miejsce ustępując 
także “kolegom” z grupy Piastowi 
Choszczno. Niestety to było pierw-
sze i jedyne zwycięstwo w tym tur-
nieju.

Oto poszczególne wyniki :
Wybrzeże - Pomorzanin 1:3
GKS - Piast 2:5
Sokół - Wybrzeże 1:2
Pomorzanin - GKS 0:2
Piast - Sokół 6:1
Wybrzeże - GKS 2:0
Pomorzanin - Piast 0:3

GKS - Sokół 4:0
Piast - Wybrzeże 2:1
Sokół - Pomorzanin 5:0
Finały :
GKS - Kluczevia 1:4
Pogoń - Błękitni 1:6
Piast - Wybrzeże 6:4
Trener Gumienny: “Spodziewa-

łem się trochę lepszego miejsca choć 
to nie było na tyle istotne jak cele 
szkoleniowe które zostały zrealizowa-
ne,ponieważ potraktowaliśmy to jako 
jednostkę treningową oraz ogranie się 
młodych zawodników gdzie również 
mogli zobaczyć jak grają zespoły III i 
IV ligowe. Na pewno jakbyśmy zajęli 
5-6 miejsce to byłbym z tego zadowo-
lony ale taka jest piłka” Podopieczni 
trenera Gumiennego spotykają się 2 
razy w tygodniu na sali i dwa razy na 
świeżym powietrzu. To był pierw-
szy turniej w przygotowaniach Po-
morzanina - teraz czekają piłkarzy 
springi z Sarmatą Dobrą, Światowid 
Łobez,Stal Szczecin,Chemik II Poli-
ce,Sęp Brzesko, Masovia Maszewo-
,Polonia Płoty i Iskra Golczewo Me-
cze będą rozgrywane w sobotę lub 
niedziele. A w najbliższy weekend 
Pomorzanin rozegra sparing ze Stalą 
Szczecin na wyjeździe.

Karolina Kubicka

NalP finiszukje
Wyniki czternastej kolejki II ligi :
Nehuera – BTCH                               1 : 5 ( 0 : 0 )
Barecki T. – Gruszczyński D.-3, Górniacki W., Marszałek T.
Bosman – Jantar                                0 : 3 v.
Czarne Chmury – Mosty                   2 : 3 ( 1 : 1 )
Kolasa M., Mądrowski D. – Dzioba K.-2, Kijowski A.
Pampeluna – Sikorki                         2 : 2 ( 1 : 1 )
Szobel Ł., Pastusiak K. – Baranowski P., Guźniczak W.
Tabela II ligi po czternastej kolejce:
 mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/(faule)
1.   BTCH                           13        34    57 : 15      + 42     ( 29 ) - awans
Jantar                            12        23    38 : 30      +   8      ( 26 )
Pampeluna                    13        22    44 : 25      + 19     ( 23 )
Nehuera Osowo            13        22    40 : 39      +   1     ( 45 )
Sikorki                          13        19    42 : 39      +   3      ( 24 )
Czarne Chmury            12        16     28 : 32     -    4      ( 22 )
Old Punks                     12          9    32 : 39      -   7       ( 22 )
Mosty                            12         9    17 :  46      - 29       ( 38 )
Bosman                         12         6    21 :  54      - 33       ( 22 )
Klasyfikacja strzelców II ligi po 14 kolejce :
23   - Gruszczyński D. ( BTCH )
Pauzują w następnej kolejce : Barecki T. ( Nehuera ), Waiss D. ( Nehuera )
Wyniki czternastej kolejki I ligi :
Czarne Koszule – Parasol                               0 : 3 v.
Budowlani – Denver Miętno                          5 : 0 ( 1 : 0 )
Sosnowski K.-3, Sudomierski Z., Łuczak H. 
Seniorzy – Tubisie                                         3 : 2 ( 2 : 0 )
Winczewski K.-2, Borowik B. – Krystkiewicz Z., Orpel J.
Golputz – Herosi                                            3 : 3 ( 2 : 0 )
Podbiegło R.-2, Podbiegło P. – Rolik N., Grochowski A., Grochowski K.
Bad Boys – Probud Wyszomierz                   3 : 4 ( 1 : 2 )
Masłowski K., Mroczko Z., Wolny M. – Gołdyn M.-2, Pertkiewicz J., Pa-

celt K.
Tabela I ligi po czternastej kolejce: 
mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/(faule)
1. Budowlani                 14    37     47 : 16   + 31   ( 29 )
2. Seniorzy                    14    32     50 :  15  + 35   ( 32 )
3. Probud Wyszomierz  14    26     50 : 38  + 12    ( 22 )
4. Bad Boys Juniors      14    21     36 :  34  +   2   ( 29 )
5. Golputz                      14    21     32 : 32        0    ( 20 )
6. Parasol                       14    17      33 : 29  +  4    ( 29 )
7. Tubisie                       14    17     35 : 41   -   6    ( 38 )
8. Denver Miętno           14    17     38 : 45   -   7   ( 16 ) 
9. Herosi                        14     11     38 : 57   - 19   ( 18 )
10.Czarne Koszule          14       1     11 :  63  -  52   ( 16 )
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 14 kolejce :
21    - Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz )
20    - Stachowiak M. ( Denver Miętno )
Pauzują w następnej kolejce : Michalik T. ( Golputz )
Awans do I ligi zapewniła już sobie drużyna BTCH.
Po konsultacji z kapitanami drużyn, ostatnia kolejka ligi halowej prawdo-

podobnie zostanie przeniesiona z niedzieli na sobotę tj. 20. 02. 2010 r.
W 15 kolejce ( 24. 01. 2010 r. niedziela ) zagrają :
II liga :
14.00 Jantar – Czarne Chmury
14.30 Old Punks – Bosman
15.00 Sikorki – Nehuera
15.30 Mosty – Pampeluna
Pauza – BTCH
I liga : 
16.00 Tubisie – Golputz
16.30 Denver Miętno – Seniorzy
17.00 Parasol – Budowlani
17.30 Probud – Czarne Koszule
18.00 Herosi – Bad Boys Juniors
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Porachunki 
z użyciem  
siekiery

Samorządowa 
Fundacja 
„Zdrowie” - 
zgodnie  
z przepisami

Nowy  
komendant 
policji

Ekipy dwóch karetek pogotowia i śmigłowca ratow-
nictwa medycznego w piątek 22 bm przy ul. 15 Lutego 
przez blisko godzinę reanimowały 42-letniego Olgierda 
O. Pomimo intensywnej walki o życie mężczyzna zmarł. 
Przyczyną śmierci był zawał serca.

Dementujemy w ten sposób krążące w mieście pogło-
ski iż śmierć mężczyzny nastąpiła na skutek wychłodze-
nia organizmu, śmierci samobójczej (skok z okna czy 

dachu) zatrucia czadem czy tak absurdalne jak atak ter-
rorystyczny czy bomba w szkole.

Ekipa straży pożarnej brała udział przy zabezpiecze-
niu lądowania i startu śmigłowca na boisku Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

Pogrzeb Olgierda O. odbył się w poniedziałek 25 bm.
I. Karczyński    

Pomoc przyszła  
zbyt późno!

Nowa  
praca  
- trener  
środowiskowy!

Bariery
architek-
toniczne
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KALENDARIUM 
DZIENNIKA

Wtorek 26 stycznia 
imieniny: Andrzej, Ksenofont, Leon, Leona, 

Paula, Skarbimir, Teogenes, Tymoteusz, Tytus i 
Żligniew. 

Wydarzenia w Polsce 
- 1984 - Sejm uchwaliłustawęo prawie praso-

wym. 
- 1991 - powołnie przez RadęMinistrów RP pe-

łomocnika Rząu ds. Integracji Europejskiej oraz 
Pomocy Zagranicznej. 

Wydarzenia na świecie 
1956 - rozpoczęły się VII Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie w Cortina d’Ampezzo. 
1972 - 27 osób zginęło w katastrofie jugosł-

wiańskiego samolotu McDonnell Douglas DC-9

Środa 27 stycznia 
- imieniny: Adalruna, Alruna, Chryzostom, 

Dacjusz, Datyw, Elwira, Henryk, Jan, Jerzy, Ju-
lian, Leander, Lotar, Natalis, Ninomysł, Przemy-
sław, Przybysław, Przybyrad, Rozalia, Teodoryk i 
Witalian.  

Wydarzenia w Polsce 
- 1945 - II wojna światowa: wojska radzieckie 

zajęły Auschwitz-Birkenau, Katowice i Sosno-
wiec. 

- 1957 - Odbyło się pierwsze losowanie Toto-
Lotka. 

- 1990 - Na XI Zjeździe PZPR przyjęto uchwałę 
o zakończeniu działalności partii. 

Wydarzenia na świecie 
- 1888 - W USA założono National Geographic. 
-1926 - W Londynie John Logie Baird zapre-

zentował swój nowy wynalazek nazwany telewi-
zorem. 

Czwartek 28 stycznia 
Agnieszka, Blizbor, Flawian, Julian, Karol, Le-

onid, Manfreda, Olimpia, Radomir, Świedarg, 
Tyrs, Walery 

Wydarzenia w Polsce [edytuj]
1950 - na Krakowskim Przedmieściu w Warsza-

wie odsłonięto zrekonstruowany pomnik Adama 
Mickiewicza.

2003 - lawina śnieżna pod Rysami zasypała 
uczestników szkolnej wyprawy. Zginęło 8 osób.

2006 - katastrofa budowlana na Śląsku - zawa-
lił się dach hali Międzynarodowych Targów Kato-
wickich, zginęło 65 osób.

Wydarzenia na świecie [edytuj]
1918 - przemianowanie Gwardii Czerwonej na 

Armię Czerwoną.
1956 - Niemiecka Republika Demokratyczna 

została przyjęta do Układu Warszawskiego.
1986 - podczas startu eksplodował wahadło-

wiec Challenger. Zginęło 7 astronautów.
opr. Jarosław Bzowy

W minionym tygodniu policjanci z nowo-
gardzkiej komendy reagowali na następujące 
zdarzenia:

18 styczeń (poniedziałek)
- godz. 12.45 – Pracownik Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Gardno” powiadomił o włamaniu do 
pomieszczeń socjalnych i kotłowni przy ul. Gry-
fitów. Z miejsca dokonano kradzieży narzędzi o 
łącznej wartości 440 zł.

19 styczeń (wtorek)
- godz. 9.50 – Kierowca Fiata uszkodził zapar-

kowany przy ul. Warszawskiej samochód Ford 
Mondeo. Sprawcę ukarano mandatem. 

- godz. 16.40 – Dyrektor prywatnego przed-
szkola i szkoły podstawowej przy ul. Zielonej 
powiadomił o wybiciu czterech szyb w budynku. 

- godz. 18.15 – Mieszkaniec Karska zgłosił 
kradzież chłodnicy z samochodu ciężarowego 
marki Mercedes.

20 styczeń (środa)
- godz. 17.10 – Kolizja drogowa na drodze 

krajowej nr. 6 – rejon przejazdu kolejowego w 
Żabowie. Kierowca Opla Astra nie przewidział 
drogi hamowania i uderzył w tył Toyoty.

21 styczeń (czwartek)
- godz. 16.20 – Funkcjonariusze nowogardz-

kiej policji zatrzymali poszukiwanego listem 
gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie Artura S.

- godz. 17.35 – Ochrona marketu Netto po-
informowała o zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Zatrzymany Norbert K. próbował 
ukraść artykuły spożywcze. Sprawcę ukarano 
mandatem karnym. 

- godz. 18.55 – Ochrona marketu Lidl zatrzy-
mała Roberta D., który dokonał kradzieży piwa 
spożywając je na miejscu. Policja sporządziła 
wniosek do Sądu Rejonowego w Goleniowie o 
ukaranie. 

22 styczeń (piątek)
- godz. 9 – Ochrona marketu Biedronka, 

przy ul. Warszawskiej poinformowała o ujęciu 
Jadwigi Z. Sprawczyni dokonała kradzieży ar-
tykułów spożywczych o wartości 16 zł. Ta sama 
osoba próbowała także dokonać kradzieży dzień 
wcześniej. Jadwigę Z. ukarano mandatem w 
wysokości 100 zł.

- godz. 10.50 – Policjanci zatrzymali małoletnią 
Justynę B., poszukiwaną celem umieszczenia w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

- godz. 15.22 – Kolizja na ul. Bohaterów 
Warszawy. Kierowca ciężarówki Scania uderzył 
z zaparkowanego Jeepa i oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Po zidentyfikowaniu ukarano go 
mandatem w wysokości 100 zł. 

- godz. 20 – Funkcjonariusze policji zatrzymali 
Marka S., który był poszukiwany nakazem do-
prowadzenia do Sądu Rejonowego w Goleniowie.

- godz. 21.30 – Usiłowanie kradzieży roweru 
sportowego, w Wojcieszynie. Sprawca wyciągną 
rower w niezabezpieczonego garażu i przeniósł w 
inne miejsce. Został jednak spłoszony, oddalając 
się porzucił rower. 

23 styczeń (sobota)
- godz. 10.10 – Policjanci zatrzymali małoletnią 

Monikę K. Poszukiwaną przekazano matce.
- godz. 11.20 – Kradzież w Wojcieszynie. Z ze 

stodoły zniknął przewód elektryczny i ładowarka 
o łącznej wartości 17 tys. zł. 

24 styczeń (niedziela)
- godz. 9 – Zgłoszenie włamania do sklepu spo-

żywczego przy ul. 15 Lutego. Do wnętrza sklepu 
sprawca dostał się wyważając drzwi od zaplecza. 
Skradziono papierosy o łącznej wartości 3 tys. zł. 

Opr. man 

Nowy komendant!
Młodszy Inspektor Krzysztof Targoński zo-

stał mianowany na stanowisko Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowie. Zastąpił na tym 
stanowisku insp. Leszka Skotnickiego, który 12 
stycznia odszedł na emeryturę.

Uroczystość mianowania odbyła się w ponie-
działek, 25 stycznia o godz. 8.30 w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie. W uroczy-
stości uczestniczył między innymi Komendant 
Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Woj-
ciech  Olbryś, który wręczył  nowemu Komen-
dantowi akt mianowania. 

Obecni byli także przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu, służb mundurowych oraz in-
stytucji współpracujących z Policją.

Mł. insp. Krzysztof Targoński wcześniej, przez 
3 lata był Komendantem Powiatowym Policji w 
Kamieniu Pomorskim.

Nadkom. Wiesław Ziemba
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Porachunki  
z użyciem  
siekiery

Samorządowa Fundacja 
„Zdrowie” - zgodnie z przepisami

W pierwszych miesiącach 2009 roku na łamach prasy a także TV ukaza-
ły się informacje na temat  nieprawidłowości w działalności i funkcjono-
waniu Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”, zarzucano jej 
wręcz tzw. ‚wątek aferalny” poprzez niegospodarność i przekroczenie swo-
ich uprawnień wynikających z obowiązującego jej Statutu a także nieprawi-
dłowości związane z uzyskiwaniem przez nią środków finansowych w ra-
mach dotacji z Gminy Nowogard.

Wokół Fundacji „ Zdrowie” wytworzyła się atmosfera poderzliwości i 
podważono do niej zaufanie społeczne.

Na podstawie tej szerokiej dyskusji i pomówień Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Szczecinie w miesiącu marcu 2009 roku przeprowadziła szcze-
gółową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Nowogard w zakresie prze-
pływu środków publicznych z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie do Samo-
rządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie.

Wyniki tej kontroli zostały udostępnione Prokuraturze Rejonowej w Go-
leniowie.

Prokuratura po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów pismem 
z dnia 30.09.2009 r. postanowiła umorzyć śledztwo wobec braku znamion 
czynu zabronionego.

Pragnę nadmienić , że Samorządowa Fundacji Opieki Medycznej „Zdro-
wie” została utworzona 9 października 2003 roku jako pierwsza  Polsce na 
rynku usług medycznych, której celem jest wspieranie działań mających na 
celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do opieki medycznej, organizowa-
nia środków materialnych i finansowych na wspieranie lecznictwa i inicja-
tyw zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych a w szczególności Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, inicjowania przedsię-
wzięć i działań mających na celu poprawę zdrowotności mieszkańców gmi-
ny. Założycielami Fundacji „Zdrowie” są: Gmina Nowogard i Stowarzysze-
nie na Rzecz Szpitala.

W imieniu Fundatorów
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz  Ziemba

46-letni mieszkaniec Nowogardu 
został dotkliwie poraniony siekierą. 

Mężczyznę znaleziono w środę o 
godz. 11.50, w opuszczonym domu 
przy ul. Tadeusza Kościuszki, w po-
bliżu byłej winiarni.

- Człowiek posiadał bardzo roz-
ległe obrażenia głowy. Natychmiast 
zaalarmowano pogotowie ratunko-
we. Poszkodowanego przewieziono 
do szpitala w Gryficach. Obecnie 
znajduje się w śpiączce i nie ma z 
nim żadnego kontaktu – informuje 
Wiesław Ziemba, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej w Goleniowie.

Z informacji, jakie udało nam się 
uzyskać pacjent znajduje się w bar-

dzo ciężkim stanie. Dochodzenie w 
sprawie jego poranienia prowadzi 
prokuratura rejonowa w Goleniowie. 
W czwartkowy ranek, w okolicach 
rudery aż roiło się od funkcjonariu-
szy policji. Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, że 46-letni mężczyzna 
zostało poraniony siekierą.

- Nie chcę zbyt szeroko komentować 
sprawy, by nie utrudniać prowadzo-
nego śledztwa. Na miejscu zostały 
zabezpieczone narzędzia za pomocą, 
których mogło dojść do zadanych ob-
rażeń. Przeprowadzone dochodzenie 
wykaże, jak doszło do zdarzenia – 
mówi rzecznik goleniowskiej policji.

Marcin Nieradka

SZkOleNIe  
Dla PIelĘGNIarek

Samorządowa Fundacja Opieki  Medycznej”Zdrowie” organizuje szkole-
nie dla  pielęgniarek z terenu Nowogardu.Temat szkolenia „Edukacja w Cu-
krzycy”, 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone będzie Certyfikatem. 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji”Zdrowie” dnia 18-02-2010 

(czwartek)
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy na szkolenie u Lidii Bogus tel.505393636  po godz.14.00 
Zapraszam pielęgniarki do udziału w szkoleniu.

Prezes Fundacji „Zdrowie”
Lidia Bogus
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Stanisława 

Dobrowolskiego 
serdeczne 

podziękowania 
składa 

rodzina

PODZIĘkOWaNIa

Nowa praca  
- trener środowiskowy!

Na obwodnicę 
najtańszy  
Budimex 

Budowę obwodnicy Nowogardu wykona najprawdopodobniej warszaw-
ska firma Budimex.

Wczoraj w samo południe w szcze-
cińskiej siedzibie Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
otworzono oferty przetargowe firm 
zainteresowanych budową obwodni-
cy Nowogardu. I choć w procedurze 
wzięło udział 13 przedsiębiorstw, to 
konkretne ceny zaoferowało tylko 
siedem. 

- Część firm uznała widocznie, że 
nie jest zainteresowana wykonaniem 
tej inwestycji. Niektóre przedsiębior-
stwa rezygnują, bo kalendarz inwesty-
cyjny już zarezerwowany – tłumaczy 
Mateusz Grzeszczuk, rzecznik praso-
wy szczecińskiej GDDKiA.

Najtańszą ofertę złożyła warszaw-
ska firma Bidimex. Chce ona wy-
budować obwodnicę za 161,5 mln. 
zł. Najdroższą cenę zaproponował 
warszawski Mostostal – 278 mln. zł. 

- Teraz oferty zostaną sprawdzone 
pod względem formalnym. Mogą 
nastąpić jeszcze drobne korekty cen. 
Po wyborze wykonawcy reszta firm 
będzie miała 10 dni na zgłoszenie 
protestów, co do procedury przetargo-
wej - mówi Grzeszczuk.

Prawie pewnym jest, więc, że to 
Budimex wybuduje drogę. 

- W zeszłym roku nie mieliśmy do 
czynienia z protestami. Wątpię, by 
było tak przy budowie obwodnicy 
Nowogardu. Uważam też, że wartość 
oferty Bidimexu nie zmieni się, aż tak 
radykalnie by stała się ona drugą w ko-
lejności – twierdzi rzecznik GDDKiA.

Przed podpisaniem umowy pro-
cedurę przetargową skontroluje też 
Urząd Zamówień Publicznych.

- Umowa z wykonawcą zostanie 
podpisana najprawdopodobniej na 
początku marca. W tym miesiącu 
powinny też ruszyć pierwsze prace – 
uważa Grzeszczuk. 

W procedurze przetargowej brało 
też udział nowogardzkie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych POL-
DRÓG. Cena, jaką zaoferowało za 
budowę obwodnicy to 205 mln. 
zł. Prezes naszej firmy nie ukrywa 
rozżalenia, co do wyceny wykonania 
inwestycji. 

- Nikt w Polsce nie realizował 
jeszcze tak dużej budowy za około 40 
proc. kosztorysowej wartości. Jestem 
przekonana, że Budimex nie wybu-
duje obwodnicy. Zatrudni jedynie 
podwykonawców, którzy wykonają 
pracę. Firmy realizujące zlecenie Bu-
dimexu będą ciągle ścigane, a przez to 
narażone na odszkodowania. Niestety 
żyjemy w chorym kraju. Kraju, w 
którym przetargi wygrywają firmy, 
które nie mają warunków do realizacji 
inwestycji – twierdzi Krystyna Łazarz.

Prezes nowogardziego przedsię-
biorstwa podkreśliła, że nie jest zain-
teresowana podwykonawstwem przy 
budowie obwodnicy naszego miasta.

Obwodnica Nowogardu będzie 
miała parametry drogi ekspreso-
wej. Jej długość wynosić będzie 9,4 
kilometra. Na trasie obwodnicy po-
wstaną 3 węzły drogowe i 9 wiaduk-
tów.  Wykonawca inwestycji będzie 
miał 22 miesiące na wybudowanie 
obwodnicy.

marcin Nieradka 

Zespół Szkół Ogólnokształcących ogłosił konkurs na stanowisko 
trenera środowiskowego przy boisku “Orlik 2012”.

Praca na umowę zlecenie z wynagrodzeniem 2 000 zł. brutto.
Zatrudnienie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2010 roku. 

Trener zobowiązany jest prowadzić zajęcia od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 16.00 - 21.00, w soboty od 9.00 - 13.00 i od 15.00 
- 21.00, oraz w niedziele od 13.00 - 21.00.

Wymagania niezbędne, wymagania dodatkowe i zakres obowiąz-
ków podano na stronie internetowej Urzędu Miasta.

uwaga! SKŁADAJĄC DOKUMENTY NALEŻY TAKŻE DOŁĄCZYĆ 
OPRACOWANĄ PRZEZ KANDYDATA KONCEPCJĘ FUNKCJONO-
WANIA I WYKORZYSTANIA BOISKA ORLIK 2012.

Niezbędne dokumenty należy dostarczyć do dnia 9 lutego.
opr. LMM

Dowody osobiste 
za darmo...

Od nowego roku dowody osobiste wydawane są za darmo. I to 
chyba jedyna dobra wiadomość jak dotarła do obywateli. Wszyst-
ko inne zwyczajnie podrożeje. Najczęściej wymieniamy dowody przy 
zmianie adresu, zmianie stanu cywilnego lub zwyczajnego zagubie-
nia dokumentu. Przy wymianie płacić trzeba będzie jedynie za nowe 
zdjęcie. Dotychczasowa opłata 30 złotych już nas nie obowiązuje.

To dobra wiadomość, bo rząd planuje w roku przyszłym kolejną 
wymianę dowodów - będą „nafaszerowane” naszymi danymi odczy-
tywanymi tylko  przez upoważnione organy państwa.

LMM

robert Czapla  
kandydatem na burmistrza!

Zarząd Powiatowy SLD zatwierdził Roberta Czaplę na kandydata w wy-
borach burmistrza Nowogardu.

Jest więc już dwóch oficjalnych kandydatów - wcześniej decyzję o kandy-
dowaniu potwierdził urzędujący burmistrz Kazimierz Ziemba.

Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach, które odbywały się w 2006 
roku obaj kandydaci zmierzyli się w drugiej turze - Kazimierz Ziemba uzy-
skał wówczas poparcie 3 615 wyborców (co stanowiło 55,8% ważnie odda-
nych głosów), a Robert Czapla 2 864 głosy ( 44,2%).

Robert Czapla wygrał wówczas tylko w czterech obwodach głosowania 
(nr 5 NDK, nr 6 Przedszkole przy ul Kościuszki i w dwóch zamkniętych ob-
wodach Domu Pomocy Społecznej). Jak będzie w tym roku? W mojej oce-
nie układ sił zmienił się zasadniczo. Na czyją korzyść?

Widać to w Radzie Miasta...
Przy okazji przypominam pełne wyniki pierwszej tury wyborów;
Kazimierz Ziemba - 38%, Robert Czapla - 27,90%, Marek Krzywania - 

14,40%, Jerzy Kaczmarski - 9%, Sebastian Popowicz - 6,10%, Nikodem Sta-
sik - 4,40%.

LMM

PATRZ strona 6
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Karnawał w Wenecji
16.01.2010 w Domu Dziec-

ka w Mostach odbył się bal 
karnawałowy zorganizowany 
przez nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły. Młodzież przy-
gotowywała się do zabawy 
już znacznie wcześniej. Wy-
konano przepiękne maski 
karnawałowe, które zdobiły 
później twarze uczestników 
balu. Wiele osób przyniosło 
przepyszne ciasta, chętnie 
pałaszowane przez wycho-
wanków Domu Dziecka. Po 
przybyciu na miejsce wszy-
scy od razu zabrali się do 
pracy. Część osób zajęła się 
krojeniem i układaniem na 
talerzyki ciasta oraz przyrzą-
dzaniem deserów, pozostali 
pomagali dzieciom wyko-
nywać maski. Po emocjo-
nujących przygotowaniach 
przyszedł wreszcie czas na 
rozpoczęcie balu. Przyznano 
nagrody dla twórców naj-
lepszych masek karnawało-
wych. Dyplomy przygotowali uczniowie naszej szkoły. Sylwia Olejniczak 
wykonała ręcznie efektowny dyplom dla zdobywcy super -pierwszego 
miejsca, zaś Dawid Olejniczak przygotował dyplomy dla pozostałych 
miejsc. Ale to nie koniec emocji. W następnej konkurencji wychowanko-
wie rywalizowali o tytuł najlepiej przebranego uczestnika balu. Wszyscy 
doskonale bawili się na parkiecie przy dźwiękach skocznej muzyki ser-
wowanej po raz kolejny przez Łukasza Włodka. 

Nagrody w konkursach ufundowała Pani Bożena Bondarowicz sklep 
„Małgorzata”.

Materiały na maski i produkty do deserów zostały ufundowane przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Minęła studniówka…
W zeszły piątek nasi maturzyści bawili się tradycyjnym balu stud-
niówkowym. Fotorelację przedstawimy w następnym wydaniu 
„WBREW”. 

Z okazji zbliżających się ferii zimowych 
życzymy wszystkim udanego wypoczynku 

i ochoczego powrotu do szkoły ;)
Redakcja „WBREW”

Przygotowania do balu

Rozdanie nagród za najlepsze maski karnawałowe

Szaleństwa na parkiecie

Ostatni uczestnik uczty
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MY, INNI LUB 
TACY SAMI 

BARIEROWE MIASTO
„Nie wszystkie Miasta w Polsce czy też instytucje użyteczności społecznej są 

dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych Problem dotyka wielu lu-
dzi, zwłaszcza że pod pojęciem „niepełnosprawni” należy rozumieć nie tylko 
osoby poruszające się na wózkach, kulach,niesyczących, a także niewidomych- 
wystarczy złamana noga, by nie móc w stanie poruszać się samodzielnie bez 
kuli czy wózka gdy są stopnie schodów czy niewygodne podejścia do budynku“.

żródło: Murator
Bariera to słowo które najczęściej 

kojarzy się z ograniczeniem swobo-
dy lub ruchu. Dziś chciałbym zaini-
cjować problem, który ma status ‚Ta-
jemnicy Poliszynela”-Wszyscy wie-
dzą i widzą,ale nie wiele mówią a co 
najgorsze robią, by to zmienić. My-
ślę, że nie będę zbyt odkrywczy pi-
sząc,że osoba niepełnosprawna ru-
chowo to też człowiek, który oprócz 
codziennej walki z przeciwnościami 
losu musi jeszcze próbować funk-
cjonować nie tylko w 4 ścianach 
domu, ale urzędach czy innych in-
stytucjach prowadzących działal-
ność użyteczności społecznej. Nasze 
„strategiczne”budynki takie jak: Ra-
tusz, OPS czy też Bank PKO i Insty-
tucje, które się w tym budynku znaj-
dują są niechlubnym  tego przykła-
dem. Wiele się zmieniło w byłym 
hotelu, gdzie mieści się np. Urząd 
Pracy. Zostały tam zamontowane 
poręcze, które może nie spełniają 

do końca ścisłych  norm, które na-
kazują przepisy, ale są dużym uła-
twieniem dla wchodzących nawet 
już nie niepełnosprawnych, ale rów-
nież osób starszych, które wymagają 
asekuracji. Więc może czas na „in-
nych“?.Wizytówką każdego miasta 
jest Ratusz. Nasz jest wyremonto-
wany, pomalowany co możemy za-
uważyć i spełnia wszelkie normy wi-
zytowo-administracyjne. Jednak czy 
naprawdę wszystkie?. Myślę, że ru-
brykę tę powinni  przeczytać wło-
darze  naszego miasta i spróbować 
się zastanowić jak ten problem roz-
wiązać choćby w samym Ratuszu 
gdzie każdy obywatel również nie-
pełnosprawny musi czasami wejść 
i załatwić jakąś sprawę np. wymia-
nę dowodu osobistewgo lub zapła-
cić podatki, które nakłada gmina. 
Prawa ludzi niepełnosprawnych są 
ograniczane przez istniejące jeszcze 
uprzedzenia i związane z nią róż-

nego rodzaju bariery. Artykuł ten 
niech będzie jedynie skromną suge-
stią, na oddźwięk której czekają oso-
by, którym i tak jest w życiu ciężko!. 
Zachęcam do zmierzenia się z tym 
problem i zweryfikowania go z oso-
bami, które mogą coś wykonać w tej 
sprawie. Zbliżają się wybory to czas 

obietnic dla społeczeństwa, któ-
re można przekonać do głosu przez 
widoczne czyny a nie słowne obiet-
nice, które wcześniej zostały złożo-
ne na bilbordach czy folderach wy-
borczych. 

JAREK BZOWY
 jarek.bzowy@domjudy.pl  

CZY HISTOrIa  
kOŁem SIĘ TOCZY?

Pytanie o tyle istotne, że prześladujące mnie już od dość wczesnej młodości. Dziś 
także mam sporo wątpliwości, czy jest to na pewno koło, czy raczej spirala, albo (jak 
kto woli) linia śrubowa? No cóż, przez wiele ostatnich lat byłem niemal stuprocen-
towo pewien, że człowiek zdolny jest do wyciągania odpowiednich wniosków z do-
świadczeń historycznych -teraz ta moja pewność zaczęła się chwiać!

Jeszcze w szkole podstawowej zaimponował mi swymi dokonaniami wielki Euro-
pejczyk Napoleon Bonaparte, który (zgodnie ze słowami nauczyciela) tyle dobrego 
zrobił dla znie wolonej Polski. W tamtym czasie słyszałem też takie wtręty, że przy 
okazji zniewolił kilka nacji (również z naszą wydatną pomocą), jednak dość łatwo 
przychodziło mi zepchnąć je do podświadomości.

W kolejnych latach, kiedy owe wtręty zaczęły powracać, zmuszały mnie do poszu-
kiwania ocen postępowania człowieka w ekstremalnie zróżnicowanych okoliczno-
ściach. Ten proces trwa zresztą po dziś dzień, a obecne doświadczenie życiowe każe 
mi coraz częściej rewidować swoje poprzednie oceny!

Byłem uczniem nowogardzkiego liceum, gdy zginął John Kennedy - prezydent 
USA -jednak dla naszego pokolenia był ON niemalże Polakiem. Jakieś nieistotne (ze 
względów politycznych) koneksje rodzinne pozwalały nam mieć złudzenia, że jeste-
śmy „oczkiem w głowie” światowej polityki. No cóż...

Zaledwie kilka lat później do polskiego Szczecina zawitał Nikita Chruszczow i 
gruchnęła wieść, że Szczecin zostanie zwrócony Niemcom! Z dzisiejszego punktu 
widzenia mogę ocenić, że na szczęście polskie dziewczyny, ale także rozpoczynająca 
się dla mnie „kariera” zawodowa, interesowały mnie po wielokroć intensywniej niż 
bieżąca polityka.

Gdyby dołożyć do tego wcześniejsze mgliste wspomnienia po śmierci losifa Sta-
lina i już wyraźniejsze, po śmierci Bolesława Bieruta; a także późniejsze, po naro-
dzinach „Solidarności” -to patrząc „z góry” na ten okres kształtowania się mojej 
osobowości, można by doznać złudze nia, że historia zatoczyła pewne koło. Gdy-
by spojrzeć na to „z boku”, to można by dopatrzyć się pewnej różnicy poziomów. 
Czyżby spirala? Czy to jednak nie jest kolejne złudzenie?

Skąd te wątpliwości? Z uważnej (mam nadzieję) obserwacji współczesności. 
Przykłady? Proszę bardzo! We wczesnej i późnej młodości wiele nasłuchałem się o 
tym, że w „zgniłym kapitalizmie” lepiej dba się o godność człowieka. Teraz u nas 
(po dwudziestu latach od trans formacji ustrojowej) słyszę, oglądam, czytam o tym, 
jak to dba się o pasażerów pociągów niez dolnych do kontynuowania kursu, czy 
wielu rodaków od kilkunastu dni pozbawionych prądu.

Prawdą jest, że dawniej z pomocą przychodziła armia. Dziś armia jest między in-
nymi w Afga nistanie i nawet bierze udział w poczynaniach WOŚP. Tak sobie myślę, 
że polskie ambasady też powinny się do tej akcji włączyć, a wówczas należałoby od 
razu podać, że WOŚP funkcjonuje na całym świecie. 

Bardzo wielu Polaków naprawdę mocno pogubiło się we współczesnej rzeczy-
wistości, ale przecież tego nie uniknęła (i prawdopodobnie jeszcze długo nie unik-
nie) żadna kolejna epoka. Może właśnie takie „koła” (czyt.: ciekawe czasy) mieli na 
myśli Chińczycy, konstruując swoje słynne już przekleństwo? Jednego wszakże je-
stem pewien: na jakakolwiek krucjatę, choćby przeciw Hare Kriszna, się nie piszę!

I jeszcze jedna sprawa: zawieszenie krzyża w sali obrad nowogardzkiej Rady 
Miejskiej. Ostatnia w 2009r. Sesja RM określona została sesją pojednania. Jeśli 
tak się naprawdę stanie -a stać się może tylko wówczas, gdy krzyż będzie symbo-
lem określonych wartości, a nie zna kiem „ideologicznego narzędzia do wynajęcia” 
- to całkiem sporą porcję swoich obaw i wątpli wości odeślę do „zamkniętego koła 
historii”.

Lech Jurek
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Uczniowie klas humanistycznych 
I Liceum Ogólnokształcącego byli 
uczestnikami Warsztatów Dzien-
nikarskich. Miały one wytłuma-
czyć nam jak zostać dziennikarzem 
i na czym polega praca w redakcji. 
Warsztaty prowadzili: Pan Przemek 
Malicki i Pani Małgorzata Gwiaz-
da - Elmerych członkowie Fundacji 

Nowe Media. Warsztaty trwały dwa 
dni. Pierwszego dnia skupiliśmy się 
na poznaniu siebie i  teorii dzienni-
karskiej. Drugiego zaś przeszliśmy 
do zajęć praktycznych, tworzenia 
qmama.  

Pierwszego dnia zajęć każdy 
uczestnik otrzymał kartkę papie-
ru i musiał na niej narysować coś, 

klasa dziennikarska 
w TVP Szczecin

14. 01. 2010 r. uczniowie klasy dziennikarskiej I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie wraz z opiekunami: Panią Kornelią Sztengiert – Kowal-
czyk i Ks. Dominikiem Szczygielskim udali się do Telewizji Szczecin. 

WarSZTaTY  
DZIeNNIkarSkIe

Wędrówka po krainie telewizji 
rozpoczęła się od zapoznania się z 
pojęciem telewizji i mediów. Następ-
nie udaliśmy się wspólnie do studia 
informacyjnego, które zdziwiło nas 
swoim niewielkim rozmiarem. Do-
wiedzieliśmy się, że podczas nagra-
nia serwisu informacyjnego tempe-
ratura studia wynosi do + 35 stopni 
Celsjusza. Ciepło jest wynikiem bar-
dzo dobrego oświetlenia, pracą ok. 
60 lamp. Ogromnym zaskoczeniem 
dla nas była tajemnica prognozy po-
gody. Dowiedzieliśmy się, że prezen-
ter nie posiada mapy, a jedynie pre-
zentuje prognozę na tle niebieskie-
go płótna. Spogląda on jedynie ką-
tem oka na mały telewizorek z boku. 
Każdy z nas mógł zobaczyć z bliska 
profesjonalną kamerę telewizyjną. 
Pani przewodnik wyjaśniła nam, w 
jakiej pozycji prawdziwy prezenter 
powinien przekazywać informacje.    

Następnie przeszliśmy do studia 
Obrazu Dnia. Studio to jest najwięk-
szym w telewizji. To właśnie w nim 
nagrywano między innymi program 
„Śmiechu Warte”. Kolejnym punk-
tem naszych odwiedzin było po-
mieszczenie przeznaczone dla reży-
sera. W pomieszczeniu pełnym lu-
ster zasiedliśmy wygodnie na sofach 
i rozpoczęliśmy debatę na temat te-
lewizji, wolnych mediów i  komer-
cyjności w telewizji. Dowiedzieli-
śmy się, że  istnieje niepisana umo-
wa między pracownikami mówiąca 

o tym, że nie rozmawiają oni ze sobą 
podczas nagrań i montażu. Dzię-
ki Ks. Dominikowi mogliśmy rów-
nież zobaczyć montażownię, w któ-
rej Pan Mieczysław pokazał nam ja-
kich efektów można dokonać pod-
czas montażu. Dzięki wizycie w Te-
lewizji Szczecin mieliśmy okazję po-
znać fakty niedostępne przeciętnym 
odbiorcom.

Marta Damazer

co się z nim wiąże. 
Nie mogliśmy uży-
wać słów,  wszyst-
ko musieliśmy roz-
rysować. Następ-
nie każdy wycho-
dził na środek i 
opowiadał  o sobie. 
Po zapoznaniu się, 
wspólnie dyskuto-
waliśmy na temat, 
jaki powinien być  
dziennikarz i jakie 
są jego cechy. Pro-
wadzący wykłady 
wyjaśnili nam jak 
zrobić dobry wy-
wiad, pokazali nam 
strukturę redakcji i 
wyjaśnili, kto peł-
ni daną  funkcję w 
gazecie. Po wyja-
śnieniu nam cha-
rakteryzacji newsa 
i znaczenia leadu,  
nim przeszliśmy do 
ćwiczeń. Zadaniem było stworze-
nie własnego newsa wraz z leadem. 
Na koniec wykładów każdy miał za 
zadanie przeprowadzić wywiad ze  
sławną osobą. To zadanie było szcze-
gólnie zabawne i wszystkim najbar-
dziej się ono podobało. 

Następnego dnia naszych wykła-
dów spotkaliśmy się w szkolnej pra-
cowni komputerowej. Naszym zada-
niem było stworzenie qmama- ga-
zetki internetowej.  Redaktorem na-
czelnym została Magdalena Łuczak i 
to ona sprawowała pieczę nad stwo-
rzeniem gazetki. W związku z  tym, 

że na wykładach znajdowały się 
same dziewczyny, qmama nazwały-
śmy ,,Ladies’’. Każda z osób otrzy-
mała dane stanowisko w gazecie. 
Artykuły napisane przez nas, trafia-
ły do naszej pani redaktor naczelnej. 
Cały dzień minął nam pod hasłem 
bycia prawdziwym  dziennikarzem. 

Nasze dzieło można obejrzeć pod 
linkiem 

http://mam.media.pl 
a dokładniej   
http://mam.media.pl/ladies/ 

Marta Damazer



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 7 (1843)

OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
ul. Wiejska po remoncie. mile wi-
dziana firma. 693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 46 
m kw, I piętro. Tel. 505 063 713 – wie-
czorem.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 518 483 194.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Zamkowej. 880 34 17 34.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 
147 m kw na os. Bema w Nowogar-
dzie, atrakcyjna cena, do uzgodnie-
nia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw + 
działka 5,5 ara z garażem, Dębice, 
cena 140 tys. za całość. 604 189 118.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
Tel. 664 726 394, 91 39 23 400.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

•	 Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). Tel. 66 
77 88 125.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 78 m 
kw, 3 pokoje z kuchnią, 2 garaże. Tel. 
91 39 20 353, 697 516 145.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie, ok. 
40 arów. Tel. 601 508 082.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

•	 Wynajmiemy pomieszczenia biu-
rowe ul. Wojska Polskiego 3. Tel 
091 39 20 891.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PCV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie sprzedam, słoneczne, centrum 
ale spokojna lokalizacja, pomoc w 
uzyskaniu kredytu. Tel. 604  264  803, 
606 291 791.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe na 2 pokojowe z dopłatą. 
603 55 55 32.

• Sprzedam mieszkanie ładne o pod-
wyższonym standardzie, 3 pokoje, 
pow. 70 m kw, III piętro, cena 2700 zł/ 
m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe. tel. 691 399 023.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, w 
rozliczeniu może być kawalerka. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV pię-
tro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Do wynajęcia M-3 w centrum Nowo-
gardu. 508 301 854 lub 91 39 22 513.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• Pilnie sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 40 m kw z garażem 35 m kw lub 
bez. 0506 486 202 wieczorem.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerki 
lub 2 pokojowe mieszkanie w rozsąd-
nej cenie. 508 607 457.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 m 
kw, Wyszyńskiego. Wiadomość w 
sklepie „Czaruś” lub Tel. 508 105 332.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Wynajmę sklep spożywczy w No-
wogardzie przy ul. Wojska Polskiego 
(róg Traugutta) z pełnym wyposaże-
niem. Tel. kontaktowy po godz. 15.00 
- 91 39 20 334.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 42 
m kw, cena 120 tys. Tel. 603 423 179.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

•	 Okazja! Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 608 579 447.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynaję-
cia, Boh. Warszawy. Tel. 698 548 788.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, 
w bardzo dobrym stanie, z ważnym 
przeglądem i OC. Tel. 782 399 037.

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam Citroen Jumpy, dostawczy, 
2007 r., 2l, 4D, 16 V. Tel. 886 260 058.

• Sprzedam Citroen Berlingo 2003 r., 
1,6, 16V, benzyna, przebieg 93 tys. 
km, kupiony w salonie, I właściciel, 
stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 374 013.

• Sprzedam alternator i rozrusznik do 
Hondy Civic (r. prod. 1992), poj. 1,5, 
typ silnika D15 B2 oraz radio na kase-
ty do Audi A-4 – A-6. Tel. 91 39 25 191.

• Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,6, 
1995 r., przebieg 180 tys., elektrycz-
ne lusterka i szyby, szyberdach, cena 
5 600 do negocjacji. Tel. 607 083 893.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik Ursus C-385. Tel. 603 839 782.

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-
licach do 10 km. Tel. 91 39  106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 316.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simloki. 
Tel 788 150 357.

•	 Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

•	 DUr – DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 
17 12 12.

• Usługi budowlane, docieplenia – ele-
wacje, kompleksowe wykończenia 
wnętrz, glazura – terakota, szpachle 
i struktury ozdobne. Tel. 605 168 658.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 600 626 268.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 Instalacje elektryczne. Tanio. Solid-
nie. 606 490 456.

•	 korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

•	 remonty mieszkań. Tanio. Solidnie. 
606 490 456.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

•	 meble na wymiar, naprawa, prze-
budowa i wykonanie nowych. Tel. 
793 256 618.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. Tel. 
697 311 324, 663 564 446.

• Usługi ogólnobudowlane, malowa-
nie, szpachlowanie, kładzenie płytek, 
itd. 693 021 097.

• Dachy, podbitki i remonty mieszkań. 
669 320 592.

• Transport bus wywrotka 2,5 t; 1,50 zł 
za kilometr. Tel. 514 740 538.

• Zimowa promocja – tipsy 49 zł, od-
nowa 39 zł, manicure 10 zł. Tel. 91 39 
25 755, 602 630 016.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 91 39 20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Zatrudnię pracownika do ochrony na 
umowę o pracę, preferowana II grupa 
inwalidzka. Tel. 600 074 361.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 886 
339 035.

• Poszukujemy osoby do pracy na sta-
nowisku pracownik salonu gier. Zgło-
szenia proszę przysyłać na  e-mail: 
salon.nowogard@fortunagames.pl

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGO-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

reklama

Kredyty, pożyczki 
hipoteczne. 

Oferta 10 banków. Oferta z dopłatami, program 
„Rodzina na swoim”. Okres spłaty do 45 lat. Brak 
wymogu przedstawiania wyceny nieruchomości, 

aktualnego odpisu z KW! Wystarczy akt notarialny. 
Sprawdź, zadzwoń 

- 513 164 203, 91 39 272 68.

Sprzedaż 
drewna 
kominkowego, 

opałowego. 
Transport. 

Tel. 509 930 161

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Nowogardzie 

ogłasza aukcję 
na sprzedaż 

niżej wymienionych środków transportowych:
1. Furgon FSC Lublin Żak A-07, rok produkcji 1997 – prze-

bieg 176.000 km, cena wywoławcza 5.180,00 zł

2. Fiat Seicento 0,9, rok produkcji 1998 – przebieg 306.000 
km, cena wywoławcza 1.500,00 zł

3. Ciągnik rolniczy Ursus C-4011, rok produkcji 1967 – prze-
bieg 800 mg, cena wywoławcza 1.800,00 zł

Środki transportowe można oglądać w siedzibie Obwodu Drogo-
wego w Nowogardzie ulica Dąbrowszczaków 25, 72-200 Nowo-
gard w dni: wtorki, środy, czwartki w godz. 8.00 – 13.00.
Aukcja odbędzie się w siedzibie GDDKiA – Oddział w Szczecinie 
Rejon w Nowogardzie, ul. Górna 2/2 w dniu 25.02.2010 r.

a) Dnia 25.02.2010 o godz. 10.30 – na sprzedaż furgonu Lu-
blin

b) Dnia 25.02.2010 o godz. 11.30 – na sprzedaż samochodu 
fiat Seicento

c) Dnia 25.02.2010 o godz. 12.30 – na sprzedaż ciągnika rol-
niczego

Warunkiem uczestnictwa w aukcji na zakup danego środka trans-
portowego jest wniesienie wadium w wysokości:

1. Furgon Lublin – 350 zł
2. Fiat Seicento – 100 zł
3. Ciągnik rolniczy Ursus C-4011 – 130 zł

Wadia należy wpłacić w kasie Rejonu w Nowogardzie do godz. 
10.00 dnia 2.02.2010 r.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z Niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-

wany, cena 150 zł, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o. gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z 
Niemiec, typ 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. Trans-
port. Tel. 691 466 441.

• Pianino sprzedam. 0506 486 202.

•	 Podejmę naukę gry na gitarze, tel. 
503 045 960.

• Przyjmę nieodpłatnie szafy, me-
blościanki, szafki, dywany. Tel. 
668 289 708.

• Sprzedam Yorki. Tel. 79 060 7530.

• Sprzedam drewno na opał oflisy tar-
taczne 300 zł za przyczepę pociętego 
w klocki, 200 zł za przyczepę w cało-
ści. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam przyrząd do ćwiczeń 
w domu Atlas. Cena 300 zł. Tel. 
602 474 266.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.

Nieudane 
sparingi

Pomorzanin już po pierwszej 
grze kontrolnej. Olimpia poczeka 
jeszcze tydzień.

Piłkarze Pomorzanina w ramach 
przygotowań do rundy wiosennej 
rozegrali pierwszy mecz spa-
ringowy. Nasi V-ligowcy ulegli 
w Szczecinie miejscowej Stali 
(przedostatnia drużyna IV ligi) 8:1. 
Jedyną bramkę dla naszego zespołu 
zdobył Krystian Miklas.

Natomiast A-klasowa Olimpia 
miała zmierzyć się w sobotę z siód-
mą drużyną IV-ligi - Vinetą Wolin. 
Do zaplanowanego w Trzebiatowie 
meczu jednak nie doszło. Trenerzy 
obu zespołów zadecydowali, że 
zbyt niska temperatura może mieć 
zły wpływ na zdrowie piłkarzy. 
Najprawdopodobniej w najbliższy 
weekend Olimpia rozegra niepla-
nowany wcześniej mecz kontrolny 
z juniorami starszymi Pogoni 
Szczecin. Trenerem szczecińskie-
go zespołu jest był piłkarz m.in. 
Pogoni, Wisły Kraków Maciej 
Stolarczyk. 
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mistrzostwa Gminy  
w Piłce koszykowej
Gimnazja

W dniach 11 i 12 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 rozegrano mecze 
Mistrzostw Gminy Szkół Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej dziewcząt i 
chłopców. Do zawodów zgłosiły się wszystkie gimnazja naszej gminy. Mecze 
rozegrano systemem „każdy z każdym”

Oto wyniki zawodów:
DZIEWCZĘTA: 

Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2: 14 -:- 64 
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3: 22 -:- 34 
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum nr 3: 60 -:- 15 
I miejsce – Gimnazjum nr 2 – opiekun Joanna Dzikowska 
II miejsce – Gimnazjum nr 3 – opiekun Wiesław Buczyński 
III miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun Bartosz Zdanowicz 
Awans do Półinału Mistrzostw Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ko-
szykowej dziewcząt zdobyły Gimnazja nr 2 i nr 3. 

CHŁOPCY: 
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3: 17 -:- 85 
I miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun Bogdan Sobolewski 
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – opiekun Bartosz Zdanowicz 
Awans do Półfinału Mistrzostw Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ko-
szykowej chłopców zdobyły Gimnazja nr 3 i nr 1 

Zagrali i pomogli 
W minioną niedzielę, w Dobrej po raz drugi piłkarze zagrali dla Pau-

liny Skrzyniarz.

W zmaganiach wzięły udział dwie 
drużyny Sarmaty Dobra, Błękitni 
Stargard, Kluczevia Stargard, Sokół 
Pyrzyce, Światowid Łobez, Hutnik 
Szczecin, Ina Ińsko i Vineta Wolin. 

Podczas turnieju odbyła się licy-
tacja bardzo atrakcyjnych przed-
miotów. Zebrano 2130 zł. Pienią-
dze zostały przekazane na  rehabili-
tację Pauliny Skrzyniarz. 24-letnia 
mieszkanka Dobrej, w zeszłym roku 
zachorowała na skomplikowaną i 
rzadką chorobę – poprzeczne, poza-
palne zapalenie rdzenia kręgowego. 
Spowodowała ona całkowity paraliż 
ciała. Po długiej rehabilitacji poja-
wiają się pierwsze, małe symptomy 
poprawy. Przeczytać o nich można 
na osobistym blogu Pauliny - pau-
linaskrzyniarz.blog.onet.pl. Paulina 
związana jest także z Nowogardem. 

Właśnie w naszym mieście ukoń-
czyła II Liceum Ogólnokształcące.

Początek turnieju o godz. 11 w 
hali sportowej w Dobrej.

Ty także możesz pomóc Pauli-
nie. Przekaż 1 proc. podatku wpi-
sując w druk PIT: Polskie Towarzy-
stwo Walki z Kalectwem. Nr. KRS 
0000120774 z dopiskiem dla Pauli-
ny Skrzyniarz. Możesz też wpłacić 
pieniądze na konto: Paulina Skrzy-
niarz 77 9375 0002 0000 1247 3000 
0010.

W turnieju zwyciężyła drużyna 
Błękitnych Stargard pokonując w fi-
nale Hutnik Szczecin. Widowisko 
stało na bardzo dobrym poziomie 
sportowym i organizacyjnym. Or-
ganizatorem  zawodów był klub Sar-
mata i miasto Dobra. 

Marcin Nieradka 

Szkoły Podstawowe
W dniach 18 i 19 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących swoje 

spotkania w ramach Mistrzostw Gminy Szkół Podstawowych w Piłce Ko-
szykowej rozegrały drużyny dziewcząt i chłopców naszych szkół podstawo-
wych. 
Wyniki meczów przedstawiają się następująco:

DZIEWCZĘTA: 
mecz: SP 2 – SP 4 -:- 22 – 2 
mecz: SP 1 – SP 3 -:- 21 – 26 
mecz: SP 2 – SP 3 -:-17 – 24 
mecz: SP 1 – SP 4 -:- 25 – 10 
mecz: SP 1 – SP 2 -:- 26 – 12 
mecz: SP 3 – SP 4 -:- 23 - 12 
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – opiekun Jacek Cieślak  
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – opiekun Artur Danilew-
ski 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie – opiekun Jarosław Je-
sionka 
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie – opiekun Wiesław Bu-
czyński 

Awans do Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Koszykowej dziew-
cząt zdobyły Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 2. 
 
CHŁOPCY: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie – opiekun Wiesław Bu-
czyński 
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – opiekun Piotr Kazuba 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – opiekun Bogdan Waw-
ryczuk 
IV miejsce – Szkoł Podstawowa nr 2 w Nowogardzie – opiekun Grzegorz Gór-
czewski 
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzelewie – opiekun Justyna Barczak 
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Żabowie – opiekun Anna Kucharczyk 
Awans do Półinału Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Koszyko-
wej chłopców zdobyły Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 3. 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dal-
szych rozgrywkach.

opr.red. LMM 
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Tel.  913 922 165

reklama

1.02.2010 r. godz. 16.30
Polbruk	•	Roboty	ziemne

Wynajem sprzętu:
- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

W obiektywie  Jana korneluka   -Jezioro w karsku
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Czytaj s. 2

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklamareklamareklama

 fot. Jan Korneluk

Z Nowogardu 
płynie olej

Supermarket 
Intermarche.

kto zyska,  
kto traci...



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 M - Nr 8 (1844)

KALENDARIUM 
DZIENNIKA

reklama

29 StyCZNIa
imieniny: Aniela, Bolesława, Bona, Ewangelina, Gildas, 

Ismena, Józef, Konstancjusz, Maur, Papiasz, Sabrina, Sulpi-
cja, Sulpicjusz, Waleriusz, Wielisława, Zdziesław, Zdzisław i 
Żelisław.

Wydarzenia w Polsce
1829 – został utworzony Bank Polski Królestwa Polskie-

go.
1913 – w Warszawie został otwarty Teatr Polski.
Wydarzenia na świecie
 1849 – odbyły się pierwsze wybory powszechne w histo-

rii Państwa Kościelnego.
1919: Roman Dmowski – przewodniczący Polskiego Ko-

mitetu Narodowego – przedstawił na konferencji w Pary-
żu polskie postulaty odnośnie granicy polskiej po I wojnie 
światowej.

30 StyCZNIa
imieniny: Adalgunda, Adelajda, Aldegunda, Aleksander, 

Batylda, Bronisław, Cyntia, Dobiegniew, Dobrogniewa, Fe-
liks, Gerard, Gerarda, Hiacynta, Maciej, Marcin, Martyna, 
Sebastian i Teofil.

Wydarzenia w Polsce
1018 - Zawarto pokój w Budziszynie kończący serię wo-

jen polsko-niemieckich. Polska uzyskała Milsko i Łużyce.
1968 - Studenci przeprowadzili demonstrację pod po-

mnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie przeciwko 
zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady w reżyserii Kazi-
mierza Dejmka.

1984 - Odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa.
Wydarzenia na świecie
 1933 - Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec.
1945 - Został zatopiony na Bałtyku na północ od Łeby 

niemiecki statek „Wilhelm Gustloff” z 9000 ludzi na pokła-
dzie.

1946 - Proklamowano Republikę Węgierską.
2003 - W Belgii zalegalizowano małżeństwa par homo-

seksualnych.
2007 - Premiera nowego systemu firmy Microsoft - Win-

dows Vista.

31 StyCZNIa
imieniny: Cyrus, Emma, Euzebiusz, Franciszek Ksawe-

ry, Geminian, Jan, Ksawery, Ludwika, Marcela, Melaniusz, 
Piotr, Rościgniew, Smysława i Spycigniew.

Wydarzenia na świecie
1915 - Niemcy zastosowali broń chemiczną (chlor) prze-

ciwko Rosjanom.
1915 - W Niemczech wprowadzono racjonowanie sprze-

daży chleba i mąki.
1943 - Po klęsce pod Stalingradem Friedrich Paulus pod-

dał się dowódcy 64. Armii generałowi Szumiłowowi.
1990 - Otwarto pierwszą restaurację McDonald’s w Mo-

skwie.

1 lUteGO
imieniny: Andrzej, Brygida, Cecyliusz, Dziadumiła, Emil, 

Paweł, Pioniusz, Prosimir, Sewer, Siemirad, Weridiana, Wi-
nand, Winanda, Wirydiana, Zybart, Zybert, Zybracht, Zyg-
bert i Żegota

Wydarzenia w Polsce
1411 - Zawarto I pokój toruński kończący tzw. wielką 

wojnę pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim.
1925 - Doświadczalna stacja PTR (Polskie Towarzystwo 

Radiotechniczne) nadała pierwszą oficjalną audycję radio-
wą. Ten fakt uznaje się za początek publicznej radiofonii w 
Polsce.

1947 - Utworzono Politechnikę Szczecińską.
Wydarzenia na świecie 
1884 - Ukazała się pierwsza edycja Oxford English Dic-

tionary.
2003 - Podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej uległ 

awarii i zniszczeniu wahadłowiec Columbia. Zginęło 7 
astronautów.

2003 - Wszedł w życie traktat nicejski.

Supermarket Intermarche.

Kto zyska, kto traci...
Od kilku tygodni nic się 

nie dzieje na budowie marke-
tu obok dworca kolejowego w 
Nowogardzie. Nim zapewne w 
końcu ruszy tam handel czas na 
pewne refleksje. Codziennie pa-
trząc na to „cudo architektury”  
wyrosłe w centrum miasta za-
daję sobie pytanie - Kto na tym 
projekcie zarobił i kto jeszcze 
zarobi? Częściową odpowiedź 
znamy - wynika ona z informa-
cji jakie publikowaliśmy w DN 
w ubiegłym roku. Na pewno 
zarobił gryficki PKS, który już 
dwa lata temu sprzedał działkę 
czyli dworzec PKS firmie han-
dlowej z Poznania właścicielce 
sieci Inter Marche. Działkę tę 
przedtem PKS, na niejasnych do 
dzisiaj zasadach i za nieznaną 
na razie kwotę, nabył od Gmi-
ny Nowogard. Jedno jest pewne 
nabycie od gminy odbyło się za 
pieniądze znacznie mniejsze od 
tych które PKS uzyskał sprze-
dając dworzec. Skoro nie za-
robiliśmy jako miejscowa spo-
łeczność za nieruchomość to 
być może działalność handlo-
wa, prowadzona w markecie,  
przyniesie miastu istotne wpły-
wy podatkowe, może znacząco 
poprawi wskaźniki bezrobocia, 
może będzie z tego jakiś inny 
ważny pożytek Jeśli musimy 
znosić ten urbanistyczny bubel 
to przynajmniej niech będzie 
wiadomo, że jest za co. Nieste-
ty szacunki jakie dokonałem nie 
pozostawiają złudzeń - prawie 
żadne pieniądze nie przypły-
ną ale raczej na pewno poważ-
ne odpłyną. Z danych oficjal-
nych wynika że średnio w ska-
li kraju jeden sklep podobnych 
sieci Netto, Lidl czy Biedronka 
generuje podatek dochodowy w 
kwocie miesięcznie około 1500-
2000 zł - tyle średnio od jedne-
go marketu,  a nasze przecież 
należą do mniejszych obiek-
tów tych sieci.  Ale to nie ozna-
cza, że nawet takie bardzo nie-
wielkie jak widać kwoty wpłyną 
do kasy Gminy. Gmina bowiem 
partycypuje w podatku do-
chodowych zgodnie z ustawą z  
2003 r.  tylko w 6,71%. Ponadto 
nawet tych procent Gmina No-
wogard nie otrzymuje z nowo-
gardzkich marketów ponieważ 

wpływają one do tej gminy tej 
gdzie jest miejsce siedziby fir-
my- na ogół jest to jedno z du-
żych miasta polskich. Być może 
jakaś niewielka część pieniędzy 
trafi jednak do nowogardzkiej 
kasy w formie subwencji wy-
równawczej. Jest to ustawowa 
forma kompensacji i wyrówny-
wania dochodów gmin, w ten 
sposób gminy „bogatsze” dzie-
lą się swoimi dochodami z gmi-
nami „biedniejszymi”. Dla peł-
nej jasności -  podatek od pro-
wadzących działalność w for-
mie karty podatkowej w całości 
wpływa do właściwej gminy, jak 
wiadomo w ten sposób na ogół 
rozliczają się niewielkie punk-
ty handlowe najbardziej zagro-
żone i najczęściej eliminowane 
przez duże sieci. Badania krajo-

we pokazują też, że jedno miej-
sce pracy w markecie „kosztu-
je”  utratę prawie trzech miejsc 
pracy w handlu drobnym. Tutaj 
też nie zarobimy. Jaka więc lo-
gika kieruje włodarzami nie tyl-
ko w Nowogardzie, choć u nas  
szczególnie, że tak chętnie i tak 
bezkrytycznie ścielą możliwo-
ści dla nieopanowanego rozwo-
ju sieci handlowych? Być może 
u podłoża jest jakiś kompleks, 
jakieś irracjonalne przekona-
nie o wyższości czegoś tam, ja-
kaś prowincjonalna obawa od-
rzucenia... Szukamy już  moty-
wów psychologicznych bo zdro-
worozsądkowych nie można się 
dopatrzyć. Nie mamy zamia-
ru walczyć z wiatrakami ale do 
myślenia mimo to zachęcamy.     

Marek Słomski

Pomoc przyszła zbyt późno - wyjaśnienie
Z pewnym zaniepokojeniem przeczytałam w Dzienniku Nowo-

gardzkim informację zatytułowaną "Pomoc przyszła zbyt późno", 
a dotyczącą mojego syna Olgierda.

Dwuznaczność tytułu może sugerować,że na pomoc medyczną 
czekałam zbyt długo. Stwierdzam, że służby medyczne zostały nie-
zwłocznie powiadomione o zaistniałej sytuacji zagrożenia życia i 
w bardzo krótkim czasie przybyły na miejsce podejmując akcję re-
animacyjną. Zespół reanimacyjny z ogromnym poświęceniem to-
czył walkę o życie mojego syna.

Wanda Obrębska.
Od redakcji: Autorem publikacji był wprawdzie Ireneusz Kar-

czyński ale tytuł zasugerowałem ja osobiście ze względu na nie-
prawdopodobną ilość wersji tego tragicznego wydarzenia krążą-
cych wśród mieszkańców. Moim celem było przyciągnięcie uwagi 
Czytelników. Do działań służb medycznych nie mieliśmy żadnych 
uwag i w treści artykułu ich nie było. Lesław M. Marek
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Znaleziono szczeniaka  
w Nowogardzie 
w okolicach ulicy Bankowej, 

kundelek o czarnym umaszczeniu 
z brązowymi łapkami i pyszczkiem. 

Tel. 601 68 07 11

reklama

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁZginął złoty kolczyk 
na terenie Nowogardu. 

Znalazcę proszę o zwrot za nagrodą. 

Tel. 693 411 553

Własny śmietnik 
to nie grzech

Czy Zakład Usług Komunalnych podpisze umowy z mieszkańcami, 
którzy zrezygnują z jego śmietników i zakupią własne?

Na ostatniej sesji Rady Miasta w 
środę, 20 stycznia Mieczysław La-
skowski poinformował zgromadzo-
nych, że jest zaniepokojony działa-
niem Zakładu Usług Komunalnych.

- Grupa mieszkańców Olchowa 
chce zrezygnować z użytkowania po-
jemników na śmieci będących wła-
snością ZUK. Wolą oni zakupić wła-
sne i nie płacić firmie za wynajem 
koszy. Dowiedzieli się jednak, że jeśli 
tak postąpią, to ZUK nie podpisze z 
nimi umowy. Byłaby to polityka mo-
nopolistyczna – stwierdził radny z 
Olchowa.

Burmistrz Kazimierz Ziemba 
obiecał, że zorientuje się w sytuacji. 
My nie czekaliśmy. Co stanie się, je-
śli mieszkańcy gminy będą chcieli 
zakupić własne pojemniki na śmie-
ci? - zapytaliśmy prezesa ZUK. 

- ZUK nie ma zamiaru prowadzić 
monopolistycznej polityki. Posiada-
nie własnych śmietników jest jak naj-

bardziej możliwe. Osoby chcące za-
kupić pojemniki będą musiały speł-
nić jednak pewne warunki. Powinny 
posiadać fakturę zakupu śmietnika. 
Natomiast pojemnik musi być dosto-
sowany do naszego sprzętu wywożą-
cego śmieci, posiadać odpowiednią 
pojemność. Nie będziemy także odpo-
wiadać za jego ewentualne uszkodze-
nia – mówi Wiktor Smoliński.

Obecnie za miesięczną dzierża-
wę śmietnika od ZUK mieszkańcy 
płacą 2 zł. Pojemnik posiada 110 l. 
pojemności. Śmieci zabierane są z 
niego dwa razy w miesiącu. Nowy 
śmietnik kosztuje około 100 zł.

Czy czeka nas, zatem ekspansja 
prywatnych właścicieli śmietników?

- Nie obawiam się tego. Myślę, że 
nasi klienci są zadowoleni z moich 
usług. Do tej pory chęć kupna wła-
snego śmietnika otwarcie wyraziła 
tylko jedna osoba – mówi Smoliński.

Marcin Nieradka

Jak odśnieżać taniej?
Powiat swoje, gmina swoje. Chodzi o drogi i ich odśnieżanie.
W praktyce jest ...smutno. Oto droga powiatowa przez Osowo. Odśnieżo-

na w miarę szybko. Ale już droga do nikąd czyli do Bieniczek czeka na swoją
kolejkę Czy musi specjalnie do tej drogi jechać drugi pług? Przecież ten 

powiatowy załatwiłby sprawę w parę minut - to tylko 200 metrów! Może tak 
nawiązać jakieś porozumienie?

LMM
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Gabriela i Mariusz 
Księżuk

Z okazji 15 rocznicy ślubu 
życzenia wszystkiego 

najlepszego, niech każdy dzień 
dostarcza wielu radości 

i uśmiech zawsze w sercach 
gości, niech problemy 

Was omijają, a wszyscy bardzo
Was kochają oraz 

przeżycia w szczęściu 
i radości kolejnych rocznic 

życzą rodzice i Kamil

Dla Danuty 
Skowron 

z okazji 
okrągłych urodzin 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, dużo zdrowia, 
szczęścia, radości oraz 
uśmiechu na co dzień  

- kochanej mamusi  
– życzą 

synowie z rodzinami

Serdeczne 
podziękowania 

za pozytywne 
załatwienie sprawy 

dla Andrzeja Wasiaka 
składa P.J.

Pani Ewie Esser 
i doktorowi 

Krzysztofowi 
Kosińskiemu 

najserdeczniejsze 
podziękowania 

za pozytywne załatwienie 
sprawy 

składa P.J.

POdZIękOWaNIa

POdZIękOWaNIa ŻyCZeNIa ŻyCZeNIa

abonament  
– telewizyjny haracz

Co kilkadziesiąt minut w telewi-
zji publicznej słychać jazgot den-
nej propagandy. Z małego okien-
ka wmawiają nam, że trzeba płacić 
abonament. Sensownych argumen-
tów w tej telewizyjnej agitacji jak 
na lekarstwo. Przecież nie na dar-
mo jeden ze specjalistów od pro-
pagandy powiedział, że ciemny na-
ród wszystko kupi. Oglądając jeden 
z genialnych programów rozgryw-
kowych to się nawet wystraszyłem, 
gdy pan wystukujący nutki na piani-
nie wystraszył przerwaniem go re-
klamą. Nie płacić za takie dobro to 
rzecz wprost niemoralna - pomy-
ślałem. Inny sposób propagandy, to 
kuszenie wygraną w Mercedesa. Do 
udziału w loterii od dawna nama-
wia już nawet proboszcz z „Plebani”. 
Sam konkurs trwa już tak długo, że 
auto chyba już zardzewiało. 

Boje się, że ciągłe straszenie, ban-
kructwem publicznej telewizji do-
piero się rozkręca. Jednak tego, że te-
lewizja bankrutem jest od dawna nie 
widzą chyba tylko jej władze i kraju. 
Jeśli misja publiczna to taniec na lo-
dzie, hit filmowy to setna emisja Sa-
mych Swoich, a wydarzenie sporto-
we transmisja meczów drugiej ligi 
to, za co płacić niespełna 60 zł. rocz-

nie. Wolałbym je wydać w wypoży-
czalni filmów DVD. Takie posunię-
cie gwarantuje mi przynajmniej, że 
raz na rok obejrzę więcej niż jeden 
dobry film. No chyba, że chodzi o 
pensje prezesów, producentów lub 
telewizyjnych gwiazd. Tomasz Lis za 
prowadzenie i produkowanie swoje-
go programu kasy TVP wyciąga po-
dobno 146 tys. zł. tygodniowo.

Publicznej TV i radiu życzę, więc 
bankructwa finansowego i w ogó-
le wszystkiego najgorszego. Może 
się kiedyś rozleci i nastąpi rozkwit 
mediów prywatnych. Gdyby rynek 
medialny w kraju był całkiem wol-
ny TVP rozpadła, by się już dawno. 
Póki, co nie jest, bo pewno a rada 
mędrców (Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji) uzurpuje sobie prawo 
do decydowania, kto, gdzie i kiedy 
może założyć własną TV lub rozgło-
śnie. Ciało w takiej formie, oprócz 
Polski nie istnieje nigdzie na świe-
cie. I m.in., dlatego w samym tylko 
Londynie działa więcej rozgłośni ra-
diowych niż w całym naszym kraju. 
U nas w dalszym ciągu misja uszczę-
śliwiania społeczeństwa na siłę zwy-
cięża nad zdrową logiką. 

Marcin Nieradka

echa sesyjnej dyskusji
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta w jednym z punktów porządku ob-

rad doszło do burzliwej dyskusji. Były także wątki odbiegające od meritum 
sprawy. Niektóre wypowiedzi radny Jerzy Majewski odebrał jako „poucze-
nia“, a jak wiadomo pouczeń nikt nie przyjmuje bezkrytycznie. Stąd poniż-
sza wypowiedź.

W odpowiedzi na „pouczenie"...

Ze zdziwieniem wysłuchałem wy-
powiedzi p. radnych p. Kłosowskiej 

i p. Szpilkowskiego. To, że obywa-
telowi Konstytucja gwarantuje wła-
ściwe prawa, to ja wiem i nie musi 
mnie p. radny Szpilkowski pouczać, 
bo raz, że jest na to za młody, a po 
drugie, jeżeli zabrałem głos to zna-
czy, że mam ku temu powody.

Tak się składa, że niewiele krócej 
jestem w życiu radnym niż p. Szpil-
kowski ma lat. Przyglądając się dzia-
łalności p. radnego nie znalazłem 
nic pozytywnego, co by Pan załatwił 
będąc w koalicji, czy poza nią, To, że 
dużo Pan mówi, to wcale nie znaczy, 
że merytorycznie.

Znam takich ludzi, co tak dużo 
mówili i już poszli w niepamięć. Nie 
jest moją intencją pouczać Pana, jak 
Pan to uczynił w stosunku do mnie, 
ale dam Panu radę: proszę uczyć się 
zachowania i szacunku od ludzi star-

szych i wyciągnąć wnioski na przy-
szłość dla siebie. Jest Pan młodym 
człowiekiem i jeszcze wiele przed 
Panem, ale takim zachowaniem ka-
riery politycznej Pan nie zrobi.

Był już taki moment, kiedy otrzy-
mał Pan reprymendę na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego od p. 
radnej K. Wysoszyńskiej, która to za 
Pańską niewłaściwą wypowiedź pod 
jej adresem domagała się przepro-
sin. Oczywiście ich nie otrzymała. 
Nie spodziewam się takowych i ja, 
jako że Pana na taki gest nie stać.

A co do krzyża, na sali obrad, to 
jestem dumny z tego, że po 20-tu la-
tach transformacji, w porozumieniu 
z Koalicyjnym Klubem Samorządo-
wym udało mi się go zawiesić. Jeżeli 
czuje się Pan urażony to serdecznie 
przepraszam i więcej z Panem nie 
będę polemizował

Z wyrazami szacunku 
Radny Jerzy Majewski

Z kopyta kulig rwie
16 stycznia w miejscowości 

Karsk po raz kolejny zorganizowa-
no kulig. W zabawie udział wzię-
ło około 20 mieszkańców, którzy 
przemierzyli trasę z Karska, przez 
Dąbrowę do Miętna. W drodze 
powrotnej zorganizowano rów-
nież ognisko, przy którym uczest-
nicy zabawy mogli się ogrzać i po-
silić pyszną kiełbaską. Inicjatorem 
i organizatorem spotkania po raz 
kolejny jest sołtys Karska.

- Dziękuje wszystkim, którzy 
przyczyniają się do organizacji ku-
ligu. Okazuje się, że mroźna zima 

może dawać wiele przyjemno-
ści. Cieszę się, że nasz kulig staje 
się coroczną tradycją. Już dziś za-
praszam za rok. A może jeszcze tej 
zimy zorganizujemy podobną im-
prezę?- mówi Jerzy Kubicki. 

man 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

DZIEŃ FATIMSKI 
w Nowogardzie – 6 luty (sobota)

Już 6 lutego 2009 r. ( w pierwszą sobo-
tę miesiąca) w parafii pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  
odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w ra-
mach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fa-
timskiej przygotowującej nas do 100 roczni-
cy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te świato-
we przygotowania. Mamy tylko dwie para-
fie pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w 
Nowogardzie i w Dębnie oraz jedno Sanktu-
arium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cy-
kliczną w naszym mieście i będzie odbywał 
się w każdą pierwszą sobotę danego mie-
siąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

IV Niedziela Zwykła ( Łk 4, 21-30)    

Nie masz proroka 
wśród swoich...

Jezus przychodzi do swojej ojczyzny. Przyjęcie z jakim spotkał się Je-
zus w Nazarecie, wydaje się być typowym dla środowisk ludzi małych, 
zazdrosnych i niedowiarków. Najtrudniej jest uwierzyć i zaufać komuś, 
kogo znamy i kto wydaje nam się „swojakiem”. A jeszcze trudniej jest 
słuchać, gdy ktoś taki „wygarnia nam” nasze grzechy, mówi o naszych 
słabościach i przywarach, o naszych błędach i nałogach. To nas gnie-
wa i drażni o wiele bardziej niż gdyby mówił nam to ktoś zupełnie obcy. 
Tak właśnie potraktowano Jezusa w Nazarecie Jego rodzinnym mieście, 
gdzie wszyscy Go znali. Oni jednak nie chcieli Jego pouczeń, ale cudów. 
Nie chcieli Go słuchać, a już szczególnie nie chcieli słuchać gdy mówił o 
zatwardziałości i uporze ich serc. Czyż nie jest tak i wśród nas ?

A szkoda, bo ci, których naprawdę znamy, znają i nas. I to właśnie 
oni wiedzą o nas najwięcej i jeśli zwracają nam uwagę z miłością - o ja-
kiej mówi św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu- to przecież może-
my być pewni, że jest to tylko i wyłącznie dla naszego pożytku i dobra. 
Chciałoby się nawet powiedzieć: „Nie słuchaj tych, którzy ci przyklasku-
ją i kadzą, bo to cię tylko wpędza w pychę i samozadowolenie. Słuchaj 
raczej tych, którzy cię krytykują, bo jeśli robią to z miłością, to przecież 
jest to jedynie dla twojego dobra.”

Niestety przeważają w nas jednak uczucia małe i przyziemne; pycha, za-
rozumiałość, zazdrość, fałszywy wstyd ... I dlatego też pewno tak trudno 
jest nam przyjąć uwagę ze strony naszych bliskich i chcielibyśmy im po-
wiedzieć: „Lekarzu ulecz samego siebie”, tak jak Jezusowi w Nazarecie ...  
         Czy jednak nie warto by było czasami posłuchać tych, którzy nas krytykują? 
Cesarz Marek Aureliusz modlił się podobno: „Panie, chroń mnie przed 
fałszywymi przyjaciółmi, bo z prawdziwymi wrogami sam sobie pora-
dzę”.

A może i mnie fałszywi przyjaciele wyrządzają większą szkodę (my-
dląc mi oczy) i schlebiając, niż ci, których uważam za wrogów, bo ośmie-
lają się mnie krytykować ... ?

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
W tym tygodniu w naszych parafiach zakończyliśmy wizytę duszpa-

sterską zwaną Kolędą. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przy-
jęli Kapłanów do swego domu, za te odwiedziny, wspólną modlitwę, poświę-
cenie, gościnę, rozmowę, ofiary składane na potrzeby Kościoła i Parafii.         

Kolęda to piękny zwyczaj w naszej tradycji chrześcijańskiej, gdzie Dusz-
pasterze mogą się chociaż na chwile spotkać ze swoimi parafianami przynaj-
mniej raz w ciągu całego roku. Chrystus też odwiedzał domy swoich przy-
jaciół i tych, którzy go zapraszali, nie odmawiał nigdy. Kolęda to błogosła-
wieństwo dla domu, rodziny w myśl zasady: „Gość w dom, Bóg w dom”. 

Jeżeli kogoś w tym czasie nie było w domu, a chciałby przyjąć Kolędę, 
wspólnie się pomodlić, poświęcić mieszkanie, to można to zgłosić w nie-
dzielę w zakrystii w naszych kościołach lub telefonicznie pod nr 091 39 
21 004 (Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego).

Niech Chrystus błogosławi Wam w tym Nowym Roku 2010 
(C+M+B+2010). Szczęść Boże. 

W przyszłym tygodniu przypada:
• We Wtorek 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej w naszej 
Polskiej tradycji Święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to także Świato-
wy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu myślimy i składamy naj-
lepsze życzenia wszystkim Osobom Zakonnym. Zapraszamy na Msze św. w 
naszych Kościołach. W parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego odprawimy 
Msze św. o godz. 9.00, 17.00 – dla dzieci i 18.00. Zabierzmy w tym dniu ze 
sobą do kościoła świece gromnice. 
• W środę 3 lutego przypada wspomnienie św. Błażeja biskupa i męczen-
nika. Jest to także dzień imienin naszego Biskupa Mariana Błażeja Kru-
szyłowicza. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dostojnym solenizancie. 
W tym dniu modlimy się przez wstawiennictwo św. Błażeja, aby Bóg zacho-
wał nas od chorób gardła i wszelkiego innego zła (kapłani udzielają specjal-
nego błogosławieństwa przez dotknięcie poświęconymi skrzyżowanymi 
świecami naszej szyi). Zapraszamy w tym dniu na Msze św.
•	 W przyszłym tygodniu 4 lutego przypada Pierwszy Czwartek, gdzie 
modlimy się w naszych kościołach o nowe, liczne i święte powołania ka-
płańskie, zakonne, misyjne, szczególnie z naszych parafii. 
• W pierwszy Piątek 5 lutego wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. Jest to także dzień wspomnienia św. Agaty, gdzie 
poświęcamy chleb i wodę.
• W pierwszą Sobotę 6 lutego oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fatim-
ski, gdzie w Parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 od-
będzie się Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapra-
szamy.
• W tym dniu odwiedzamy także chorych z terenu parafii pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego. W czasie kolędy wiele osób chorych, które nie mogą 
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., zgłosiło się do odwiedzin w pierwsze 
soboty miesiąca. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia 
Komunii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygo-
towanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświęt-
szy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 
9.00 do 12.00.

x.TT
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
naszego kochanego 

syna i brata 

Olgierda 
Obrębskiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
mama i brat z rodziną

POdZIękOWaNIa

SP Strzelewo

Pamiętali  
o Babciach i Dziadkach

Dni 21 i 22 stycznia, to jedne z najpiękniejszych dni w roku. Właśnie  wte-
dy obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Aby uczcić to piękne święto 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Strzelewie zaprosili do swo-
jej placówki wszystkie babcie i dziadków, których wnuki uczęszczają do tej 
szkoły.

Na początku dyrektor szkoły Agnieszka Forgiel przywitała serdecznie 
przybyłych gości miłym słowem i najserdeczniejszymi życzeniami. Następ-
nie uczniowie z klas 0-III oraz V zaprezentowali się w przygotowanej przez 
ich wychowawców części artystycznej. Po występie każda babcia i dziadek 
otrzymali kwiatki i zasiedli do słodkiego poczęstunki, przy którym mieli 
okazję porozmawiać, pośmiać się - po prostu miło spędzić czas.

mk

Przedszkole nr 3

Nasze kochane  
Babcie i Dziadkowie

Pod takim hasłem 20.21,22 stycznia odbyły się uroczystości z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka” . W przedszkolu Nr 3 Dzień Babci i Dziadka na 
stałe zagościł w kalendarzu imprez.

Babcie i Dziadkowie najbardziej 
lubią podziwiać swoje wnuczęta w 
solowych i zespołowych występach 
i tak też się stało w tym roku. Ten 
dzień rozpoczął się już w środę, kie-
dy to swój występ miały dzieci z gru-
py integracyjnej. Następnego dnia 
dzieci z grupy młodszej 4-5 latków, 
a w piątek grupa starszaków i malu-
chów. Babcia i Dziadek to takie ma-
giczne słowo, które dzieciom i doro-
słym kojarzy się z ciepłem, dobrocią 
i mądrością. To osoby, które potrafią 
wnuka zrozumieć, przytulic i pomóc 
w kłopotach. Przedszkolaki z nasze-

go przedszkola pod kierunkiem na-
uczycielek przygotowały program 
artystyczny składający się z wierszy, 
piosenek, i tańca.

Dziadkowie ciepło i mile przypa-
trzyli się występom swoich wnucząt 
nagradzając brawami. Na koniec 
montażu słowno-muzycznego dzieci 
wręczyły przygotowane własnoręcz-
nie prezenty i  zaprosiły   dostojnych 
gości na słodki poczęstunek, który 
przygotowali rodzice 

Nauczycielka grupy starszaków
Anna Kasprzyk 
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SUKCES W SP 4
9 grudnia 2009 r. odbył się Ogól-

nopolski Konkurs Alfik Humani-
styczny dla uczniów klas IV – VI.  W 
konkursie wzięło udział 15 uczniów z 
SP4,   w województwie zachodniopo-
morskim - 1770 uczniów – w Polsce 
17636.

Uczennica klasy V – Dominika 
Szynal, której Opiekunem jest Pani 
Renata Lisowska – zajęła IV miejsce 
w Województwie Zachodniopomor-
skim. Bardzo dobre miejsca zdoby-
li także: ucz. kl.IV Mariusz Biegajło ( 
12 miejsce w województwie), ucz. kl. 
VI Anna Przybyszewska (50 miejsce 
w województwie).

Gratulujemy zaszczytnego miejsca 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Dzieci – Dzieciom…
To piękne, wzruszające i takie proste popatrzeć w oczy dziecka i ujrzeć radość…

27 stycznia 2010r. w Szkole Podsta-
wowej nr 4 odbyło się spotkanie z Wy-
chowankami Domu Dziecka w Gryfi-
cach. Nad całością akcji od 2002 roku 
czuwa Renata Lisowska, która wspól-
nie ze wszystkimi nauczycielami od 
8 lat nie ustaje w podejmowanych 
działaniach na rzecz Dzieci z Domu 
Dziecka. Tak też było i tego dnia, gdy 
o godzinie 11:15 w szkole pojawili się 
wyjątkowi Goście: Dyrektor Domu 
Dziecka p. Aldona Byczkiewicz wraz 
ze swoimi pracownikami i najmłod-
szymi wychowankami: Norbertem, 
Patrykiem, Izą, Patrycją i Anią.

Płatki śniegu tańczyły za oknami, a 
w naszych sercach topniały lody…

Samorząd Szkolny pod kierunkiem 
p. Małgorzaty Osuchowskiej przygo-
tował upominki dla Dzieci i przekazał 
zebrane podczas świątecznego kier-
maszu pieniążki – 1206,16 zł – skru-
pulatnie przeliczone pod czujnym 
okiem p. Ingi Płosaj – Jurek.

Prawdziwe i szczere… Dzieci z 
Domu Dziecka miały dla naszych 
uczniów także upominki, pomoce na-
ukowe i słodkie lizaki…

Gdy śmieje się dziecko, wszyscy wo-
kół, choćby mieli tysiące trosk, odwza-
jemniają tę radość.

Uwidoczniło się to podczas utworu 
muzycznego „Zabiorę Cię…” w wy-
konaniu uczennicy - Ludwiki Drabik 
oraz występu najmłodszych uczniów 
p. Ewy Sawickiej.

Wspólny spacer po szkole, rozmo-
wy, zabawy w zerówce i pyszne cia-
steczka, które od 8 lat wypieka odda-
na tej akcji p. Marianna Malinowska. 
Wszystko to zbliżyło nas i naszych 
Gości.

Ten pachnący dzieciństwem i wspo-
mnieniami dzień mógł spokojnie 
przebiegać dzięki Pani Dyrektor – 
Magdalenie Zarębskiej – Kuleszy, któ-
ra wspólnie z nami przez te 8 lat, pa-
trzy w oczy dziecka i odkrywa praw-
dziwe piękno, to które czyni człowieka 
lepszym.

Dziękujemy Wszystkim, którzy 
włączają się do naszej akcji, a przede 
wszystkim dzielą się z innymi swoim 
sercem…

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie 
SP nr 4

Trudy zimy   
dla ptactwa wodnego 

Wszyscy dość boleśnie odczówamy skutki tegorocznej zimy. Jest ona rów-
nież niebezpieczna dla zwierząt i ptaków, które licznie występują na Nowo-
gardzkim Jeziorze. Idąc śladami naszych czytelników podpowiadamy jak 
należy dokarmiać ptaki o tej porze, by nie zrobić im krzywdy.A jednocze-
śnie apelujemy  na łamach gazety, by odpowiednie służby zajęły się ich lo-
sem. Podpowiedzią niech będzie np.wyłożenie snopków słomy lub siana na 
tafli jeziora lub wykłucie większych  przerębli.Oto niektóre wskazówki. 

Wskazówki dla dokarmiających 
Czym dokarmiać ptaki? Odpo-

wiedź brzmi: Tym, co im nie zaszko-
dzi. Dlatego trzeba podawać po-
karm jak najbardziej podobny do 
tego, który jedzą w naturze. 

Przede wszystkim nie może on 
zawierać soli, substancji konserwu-
jących i innych dodatków chemicz-
nych – ptasi organizm nie jest przy-
stosowany do ich wydalania, więc 
stają się dla niego truciznami. Naj-
lepiej wysypywać ziarna zbóż (mogą 
być też kasze i płatki owsiane ale bez 
żadnych dodatków), nasiona zawie-
rające dużo tłuszczu takie jak sło-
necznik i siemię lniane albo mie-
szanki dla ptaków oferowane przez 
sklepy zoologiczne. 

W karmnikach często wieszamy 
słoninę – powinna być świeża i suro-
wa, w żadnym wypadku solona lub 

wędzona. Oprócz słoniny może być 
łój albo wytopiony tłuszcz wymie-
szany z nasionami. 

Dla kosów, kwiczołów, rudzików 
i gili można wyłożyć suszone owoce 
jarzębiny, głogu, rokitnika, ligustru, 
także jabłka i rodzynki. Krzyżów-
kom i łabędziom w największe mro-
zy można dać ziarna zbóż i pokro-
jone warzywa – chleb jedzony przez 
dłuższy czas i w większych ilościach 
im szkodzi.

Produkty, którymi dokarmiamy 
nie mogą być stare, spleśniałe, skwa-
śniałe, zanieczyszczone. Powinno 
się je podawać w niewielkich ilo-
ściach, by się nie psuły leżąc dłuższy 
czas, albo nie zamarzały.

źródło:Tomasz Cofta 
Jarosław Bzowy, 

jarek.bzowy@domjudy.pl  
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W obiektywie  Jana korneluka   - Przyjdzie wiosna i... 
               posprząta

 Witamy wśród nas...
	Foto:	Janusz	Roguski	•	Zdjęcia	do	pobrania:	www.videoroguski.pl

Wiktor syn Joanny 
Wenta ur. 21.01.10 
ze Szczecina

Marcel syn Agnieszki 
i Sławomira 
ur. 26.01.10 
z Maszkowa

Michał syn Natali 
i Krzysztofa 
ur. 27.01.10 z Kartlewa

Zuzia córka Iwony 
i Mariusza Cepek 
ur. 27.01.10 
z Nowogardu

Łukasz syn Joanny 
Karpińskiej 
ur. 22.01.10 z Osowa

Zuzanna córka Marty 
i Jacka Kłosowskich 
ur. 24.01.10 z Anielina

Adam syn Pauliny 
Dudek ur. 21.01.10 
z Czachowa

Zuzanna córka Doroty 
i Konrada ur. 25.01.10 
z Boguszyc

Wiktoria córka Anny 
i Marcina Kamińskich 
ur. 26.01.10 z
 Dobrkowa

Syn Anny Piwońskiej 
ur. 27.01.10 
z Ostrowca 
Świętokrzyńskiego

Adam syn Anny 
i Dawida ur. 22.01.10 
z Orzechowa

Karolina córka Anity 
i Jacka Kowalczyk 
ur. 24.01.10 
z Nowogardu
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ul. 3 MAJA 26,  
72-200 NOWOGARD
ZAKŁAD BIOPALIW

Tel. 0913925990

OGŁASZA KONKURS N A STANOWISKO:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Opis stanowiska pracy:
•	prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym dekretowanie i księgowanie dokumen-
tów)
•	odpowiedzialność za całokształt spraw księgowych i podatkowych
•	rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych
•	sporządzanie sprawozdań finansowych
•	przygotowywanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej
•	kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
•	opracowywanie i nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych
Wymagania:
•	wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu rachunko-
wości
•	2-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub innym kierow-

niczym stanowisku w dziale księgowości
•	znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów spra-

wozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego
•	znajomość programów finansowo-księgowych (Optima, Symfonia, Sap)
•	znajomość pakietu MS Office
•	komunikatywność
•	zaangażowanie
•	samodzielna organizacja pracy
•	terminowość

Zainteresowane osoby prosimy do składania dokumentów(CV i list motywacyjny)
w sekre tariacie spółki lub przesłanie pocztą z dopiskiem: KONKURS NA GŁÓWNEGO 
KSIĘGOWEGO na adres spółki w terminie do 8 lutego 2010 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych{ Dz. U. NR 113, PÓZ. 883).

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji i informujemy, że skontaktujemy 
się jedynie z wybranymi osobami.

reklama

Firma produkuje i sprzedaje olej 
surowy i oczyszczony. Przy jego 
pozyskiwaniu pracuje ponad 30 
osób. Do tego dochodzi około 20 
osobowa grupa pracująca w admi-
nistracji. Kierownikiem produkcji 
jest Dariusz Koper. Nowogardzka 
instalacja wybudowana do potrzeb 
pozyskiwania oleju jest największą 
w województwie. W Polsce istnieją 
jedynie trzy, takiej wielkości. Linia 
technologiczna firmy opiera się na 
niemieckich rozwiązaniach i jest za-
kupiona od jednej z firm zza naszej 
zachodniej granicy. Budowa całej 
infrastruktury kosztowała około 
100 mln. zł. 

- Zachęcamy rolników do uprawy 
rzepaku. Dzięki naszej firmie mają 
pewność sprzedaży swoich plonów w 
bardzo dobrych cenach. Okolicznym 
rolnikom dajemy gwarancję sprzedaż 
uprawianego rzepaku. Będziemy 
chcieli zawierać z nimi umowy dłu-
goterminowe – mówi Antoni Bielida, 
główny specjalista ds. inwestycji w 
REM-ie. 

Ze skupem nie będzie problemów. 
Magazyny przedsiębiorstwa mogą 
pomieścić rzepak z całego woje-
wództwa. Firma jest już po pierw-
szym skupie. Silosy nie są jeszcze 
zapełnione, ale rzepaku powinno 
starczy do tegorocznych plonów. 

- Zainteresowanie było raczej duże. 
Spora część producentów sprzedała 
nam rzepak. Druga część, sprzeda-
jąca go innym odbiorcom nawiązała 
z nami kontakty i uzyskała infor-
macje dotyczące obsługi. Warunki 
proponowane przez nas są bardzo 
konkurencyjne. Myślę, że będziemy 
pozyskiwać coraz więcej klientów – 
twierdzi Bielida, który będąc kiedyś 
zastępcom burmistrza sprowadził 
do miasta inwestora. 

W nowogardzkim przedsiębior-
stwie nie produkuje się jeszcze 
czystych biopaliw. Tłoczony jest 
olej, który później trafia do rafinerii. 
Tam zostaje mieszany z paliwem, 
które trafia do baków naszych sa-
mochodów. 

- Na olej jest w naszym kraju 
dość duże zapotrzebowanie. Rynek 
czystych biopaliw w naszym kraju 
nie jest jeszcze dobrze uregulowa-
ny. Ustawy dotyczące biopaliw są 
chwiejne i mało konkretne. Nie się 
daje inwestorom dobrych przesłanek 
potrzebnych do wejścia i rozbudowy 

rynku paliwowych estrów – uważa 
specjalista ds. inwestycji.

Raczej mało prawdopodobne jest, 
by jeszcze w tym roku, w Nowo-
gardzie ruszyła produkcja paliwa 
pozyskanego w stu procentach z 
rzepaku. Instalacja przedsiębiorstwa 
przygotowana jest takie do produk-
cji oleju spożywczego.

REM wytwarza także makuch 
– resztki rzepakowego surowca 
pozostałe po wytworzeniu oleju. 
Część makuchu wykorzystywana 
jest jako ekologiczny opał. Dodaje 
się go także jako komponent do pasz 
treściwych. Z jednej tony rzepaku 
pozyskuje się 300 l. oleju i 600 kg. 
makuchu. REM chce produkować 
dziennie około 100 ton oleju i 200 
makuchu.

Nowogard niewątpliwe skorzystał 
na powstaniu przedsiębiorstwa pro-
dukującego olej. Z firmą współpra-
cuje i kooperuje kilka miejscowych 
przedsiębiorstw.

- Najwięcej jest chyba związanych 
z transportem. Ale współpracujemy 
także z przedsiębiorstwami hydrau-
licznymi, czy elektrycznymi. Wokół 
zakładu powstaje spora infrastruk-
tura działająca na jego rzecz, ale i 
korzystająca z jego istnienia – infor-
muje Bielida. 

Przy firmie REM działa też przed-
siębiorstwo J.W. AGRO. Właścicie-
lem obu firm jest Janusz Wojcie-
chowski. Drugie przedsiębiorstwo 
ma typowo rolniczy charakter i 
nastawione jest na produkcję rze-
paku. Spółka jest właścicielem 2,5 
tys. hektarów w naszej gminie. Na 
polach uprawia się głowinie rzepak.

- To zbyt mały areał, by zaspokoić 
zapotrzebowanie do produkcji oleju. 
Z jednego hektara jesteśmy w stanie 
pozyskać około 3 tony rzepaku. Na-
tomiast firma REM ma zapotrzebo-
wanie na 100 tys. ton. Jest to jedynie 
kropla w morzu naszych potrzeb 
– mówi Bielida.

W przyszłości REM planuje 
uruchomienie na terenie zakładu 
bocznicy kolejowej. Pozyskiwane 
w manufakturze komponenty będą 
transportowane z Nowogardu także 
koleją. 

W mediach pojawiają się in-
formacje, że produkcja czystych 
biopaliw jeszcze długo nie będzie 
w Polsce opłacalna. Nowogardzki 
radny pracujący w firmie nie zgada 

się z tym do końca: - Uważam, że 
jesteśmy skazani na biopaliwa. Po-
kłady ropy naftowej stopniowo ulegną 
wykończeniu. Będziemy zmuszeni 
do przestawienia się na produkcję 
tzw. energii odnawialnej. Polska jako 
kraj może tylko na tym skorzystać 
i uniezależnić się od dostawców 
ropy. mamy przecież świetny klimat, 
służący produkcji rzepaku. Sama 
produkcja daje wiele miejsc pracy i 
niej jest przede wszystkim szkodliwa 
dla środowiska.

Polska produkcji biopaliw odważ-
nie jednak nie wspiera. Przedsię-

biorstwa chcące wejść na rynek nie 
mogą np. uzyskać kredytów prefe-
rencyjnych. Większość produktów 
trafia na rynek zachodni. Krajowe 
przepisy mówią o tym, że na litr 
paliwa należy dodać jedynie 7 proc. 
biooleju. W ekologicznego paliwa 
kupić jeszcze nie można. 

Na istnieniu zakładu korzysta 
także gmina, do której kasy trafiają 
wpływy z podatków płaconych przez 
przedsiębiorstwo. Żadne umorzenia 
podatkowe nie miały miejsca. 

Marcin Nieradka

Z Nowogardu płynie olej
Siódmego stycznia rozpoczęła się produkcja oleju i makuchu rzepakowego 
w nowogardzkim przedsiębiorstwie REM.
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kUPIę dreWNO 
Na Palety

tel. 500 149 905

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

SalON GlaZUry  
I WyPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  POdŁOGOWe
deSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

ZWrOt Vat-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

Polbruk • Roboty ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

tel. 510 034 206

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, 

zwraca się z prośbą 
do osób, które mają do 

oddania używany sprzęt 
gospodarstwa domowego

 tj. kuchenkę gazową, meble 
kuchenne, zlewozmywak, 

baterie łazienkową i kuchenną 
oraz kabinę prysznicową  

celem przekazania dla osób 
potrzebujących. 
Informacje pod 

nr tel. 501 140 517. 

Sprzedaż 
drewna 
kominkowego, 

opałowego. 
Transport. 

Tel. 509 930 161

GaraŻe BlaSZaNe 
OCYNKOWANE - PRODUCENT 
TRANSPORT MONTAŻ GRATIS 

598334312, 798710329, 698230205 
F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. mile widziana 
firma. 693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 46 m 
kw, I piętro. Tel. 505 063 713 – wieczo-
rem.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
518 483 194.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Zamkowej. 880 34 17 34.

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 
147 m kw na os. Bema w Nowogardzie, 
atrakcyjna cena, do uzgodnienia. Tel. 
665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie 60 m kw + dział-
ka 5,5 ara z garażem, Dębice, cena 140 
tys. za całość. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
tel. 664 726 394, 91 39 23 400.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). tel. 66 77 
88 125.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 78 m kw, 
3 pokoje z kuchnią, 2 garaże. Tel. 91 39 
20 353, 697 516 145.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie, ok. 
40 arów. Tel. 601 508 082.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, I 
piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 700 
Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Wynajmiemy pomieszczenia biuro-
we ul. Wojska Polskiego 3. tel 091 39 
20 891.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, pane-
le podłogowe, nowe co w miedzi, ła-
zienka wysoki standard) w Wierzbię-
cinie. Cena 165 tys. do uzgodnienia. 
tel. 607 398 428.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie ładne o podwyż-
szonym standardzie, 3 pokoje, pow. 70 
m kw, III piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 
91 39 20 136.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe. tel. 691 399 023.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁU-
GOWY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 
14 (na przeciw byłej gorzelni), TEL. 
660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, w 

rozliczeniu może być kawalerka. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV piętro, 
ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Do wynajęcia M-3 w centrum Nowogar-
du. 508 301 854 lub 91 39 22 513.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• Wynajmę sklep spożywczy w Nowo-
gardzie przy ul. Wojska Polskiego (róg 
Traugutta) z pełnym wyposażeniem. 
Tel. kontaktowy po godz. 15.00 - 91 39 
20 334.

• Okazja! Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe. tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
608 579 447.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia, 
Boh. Warszawy. Tel. 698 548 788.

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
600 894 639.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe na 2 pokojowe z dopłatą. 603 
55 55 32.

• Kupie kawalerkę bezczynszową na mie-
ście do kwoty 60 tys., płatne gotówką. 
608 66 54 19.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Nadtorowej 
(200 zł). Tel. 796 77 41 92.

• Wynajmę pokoje. 91 350 31 38.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
Sprzedam mieszkanie na wsi 60 m kw. 
Tel. 663 987 722.

• Wynajmę część pomieszczenia na ga-
binet masażu przy ul. 700 Lecia. Tel. 
664 968 627.

mOtOryZaCJa

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, w 
bardzo dobrym stanie, z ważnym prze-
glądem i OC. Tel. 782 399 037.

• Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam Citroen Jumpy, dostawczy, 
2007 r., 2l, 4D, 16 V. Tel. 886 260 058.

• Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,6, 
1995 r., przebieg 180 tys., elektryczne 
lusterka i szyby, szyberdach, cena 5 600 
do negocjacji. Tel. 607 083 893.

• Sprzedam Renault 19, rocznik 1995, 
na części lub w całości, uszkodzona 
uszczelka pod głowicą. Tel. 793 980 174.

rOlNICtWO

• Kupię ziemię w Boguszycach i okolicach 
do 10 km. Tel. 91 39 106 54, 502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

• Sprzedam mieszankę. 506 77 37 87.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i ciągnik 
C-385. 603 839 782.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• dyWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tIr-y). tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. tel. 501 383 
380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

• transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁad rtV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rtV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. tel 788 
150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• dUr – daCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• daCHy. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

• HydraUlICy. 600 400 363, www. su-
perogrzewanie.nd.pl

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 17 
12 12.

• Usługi budowlane, docieplenia – elewa-
cje, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
glazura – terakota, szpachle i struktury 
ozdobne. Tel. 605 168 658.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 600 626 268.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Instalacje elektryczne. Tanio. Solidnie. 
606 490 456.

• korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• remonty mieszkań. Tanio. Solidnie. 
606 490 456.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• meble na wymiar, naprawa, prze-
budowa i wykonanie nowych. tel. 
793 256 618.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. Tel. 
697 311 324, 663 564 446.

• Usługi ogólnobudowlane, malowanie, 
szpachlowanie, kładzenie płytek, itd. 
693 021 097.

• Dachy, podbitki i remonty mieszkań. 
669 320 592.

• Tipsy - 49 zł, odnowa 39 zł. Tel. 91 39 
25 755.

• Sprzątanie mieszkań. Generalne po-
rządki zrobimy za Ciebie. Zaufaj. Za-
dzwoń. 603 864 987.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. 608 658 184.

• Usługi ładowarką teleskopową. 603 19 
77 98, 607 084 309.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisemne 
na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samocho-
dowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Zatrudnię pracownika do ochrony na 
umowę o pracę, preferowana II grupa 
inwalidzka. Tel. 600 074 361.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 886 
339 035.

• Poszukujemy osoby do pracy na stano-
wisku pracownik salonu gier. Zgłosze-
nia proszę przysyłać na  e-mail: salon.
nowogard@fortunagames.pl

• Praca dla fryzjera męskiego lub męsko – 
damskiego. 607 647 240.
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!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

Szybka sprzedaż

reSkO- 4 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                    cena:  109 000 zł
NOWOGard- 2 pokoje o pow. 42 m2, parter                                                          cena:  130 000 zł

mIeSZkaNIa 1- 2 POkOJOWe

PŁOty/ okolica 2 pokoje o powierzchni 67 m2, bezczynszowe                cena:    49 000 zł
PŁOty- kawalerka o pow. 30 m2, parter                                                                  cena:    65 000 zł
NOWOGard- kawalerka o pow. 27 m2, II piętro                                                     cena:    95 000 zł
ŁOBeZ-  2 pokoje o pow. 42 m2, I piętro  bezczynszowe                                        cena:   100 000 zł
NOWOGard- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena:  105 000 zł
reSkO- 2 pokoje o pow. 40 m2, II piętro                                                                 cena:  110 000 zł 
maSZeWO-  2 pokoje, parter, powierzchnia 37 m2,                                                 cena:  112 000 zł
maSZeWO/ okolica 2 pokoje, parter, powierzchnia  39 m2                             cena:   115 000 zł
NOWOGard- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena:  117 000 zł
PŁOty-  2 pokoje o pow 46 m2, parter / bezczynszowe                                          cena:  120 000 zł
NOWOGard- 2 pokoje o pow. 46 m2, I piętro                                                         cena:  140 000 zł                                                                                                
NOWOGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                cena:  140 000 zł
NOWOGard- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  141 000 zł
NOWOGard- 2 pokoje o powierzchni 48 m2, I piętro                                     cena:  150 000 zł
GOlCZeWO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                             cena:  160 000 zł
NOWOGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                     cena:  161 000 zł
NOWOGard- NOWE 2pokoje o pow. 52 m2, II piętro                                             cena:  178 000 zł
NOWOGard- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, I piętro                                             cena:  180 000 zł 
NOWOGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                cena:  200 000 zł
PŁOty – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2  cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

    NOWOGard-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                          cena:  165 000 zł
NOWOGard- 3 pokoje o pow. 70 m2, III p                                                               cena:  192 000 zł 
ŁOBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  200 000 zł
NOWOGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                  cena:  208 000 zł
NOWOGard-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże  cena:  210 000 zł
NOWOGard- bezczynszowe 3 pok o pow. 80 m2, I piętro          cena:  240 000 zł
NOWOGard- 2 pokoje o pow. 100 m2, III piętro                                                 cena:  250 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

PŁOty – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
radOWO maŁe – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                        cena:  125 000 zł
reSkO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                  cena:  130 000 zł
NOWOGard – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
NOWOGard- 4 pokoje o pow. 68 m2, IV piętro                                                      cena:   180 000 zł
NOWOGard- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena:  207 000 zł
NOWOGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                            cena:  240 000 zł

UBeZPIeCZeNIa HdI aSekUraCJa
kredyty mIeSZkaNIOWe I POŻyCZkI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KERDYTU-OFERTA 17 BANKÓW)
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA: www.extra-dom.com.pl

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokali mieszkalnych
Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2,, 
                     IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
         Cena wywoławcza: 113.500,- zł        Wadium:  11.400,- zł
Lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2,,
                    I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
         Cena wywoławcza: 139.500- zł        Wadium:  14.000,- zł
Składanie ofert do 04.02.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

04.02.2010 r. o godz.12.15
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Spółdzielni 

pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz 
potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na 
konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 
0202 2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub konty-
nuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 
091-3910010.

• Poszukujemy stażystki do pracy w biu-
rze. Wymagania: wykształcenie średnie, 
obsługa komputera. Tel. 665 800 245.

• Zaopiekuję się osobą starszą lub dziec-
kiem. 91 350 31 38.

INNe

• SPrZedam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z dOWOZem dO 
klIeNta. ŻWIrOWNIa dŁUGOŁęka. 
tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 
litrowy, z Niemiec firmy Vaillant do 
domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody, 
koszt 40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, tylko ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  miesz-
kanie, domek, gwarancja serwisowa. 
tel. 0691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, 

cena 150 zł, gwarancja serwisowa. 
tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem c.o. gazowym lub wę-
glowym, firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. tel. 
0691 686 772.

• Sprzedaż drewna opałowego. Trans-
port. Tel. 691 466 441.

• Podejmę naukę gry na gitarze, tel. 
503 045 960.

• Przyjmę nieodpłatnie szafy, meblo-
ścianki, szafki, dywany. Tel. 668 289 708.

• Sprzedam Yorki. Tel. 79 060 7530.

• Sprzedam przyrząd do ćwiczeń w domu 
Atlas. Cena 300 zł. Tel. 602 474 266.

• Sprzedam betoniarkę 150 l i skrzyn-
kę rozdzielczą elektryczną. Tel. 
692 763 683.

• Sprzedam bemar wodny z wyposaże-
niem 10 garnków ze stali nierdzewnej. 
608 658 184.

• Sprzedam futro nowe z całych no-
rek, brązowe, długie, rozm. 52-54. Tel. 
721 489 366.

• Ok. 2 tyg. temu w okolicach Warnko-
wa – ul. Kościuszki zaginął pies rasy 
owczarek niemiecki, suka, maści czarno 
– podpalany (2 lata, zaczipowany). Tel. 
600 045 151.
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Febrisan  saszetki
Febrisan  tabletki

7,90 zł
9,60 zł

14,25 zł
13,16 zł

Septolete Plus  30 tabl.

14,66 zł

12,49 zł

11,95 zł
9,95 zł

CONTrOLOC  Control

biliobil Forte  60 kaps.

Vitamina C   50 tabl

18,95 zł
38,20 zł

10,70 zł
14,36 zł

3,50 zł
5,10 zł

Naklofen żel

12,48 zł
8,50 zł

Uwalnia od zgagi

Septolete  smakowe

1.02.br. g. 16.00

akUmUlatOry
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

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

 www.domjudy.pl/dziennik

tel.  913 922 165

Sygnały Czytelników...

Woda na miejskim targowisku jest niezbęd-
na. Jak ją dostarczać gdy rura zakończona kra-
nem wychodzi wprost spod ziemi i  jest od-
kryta, a przy 20 stopniowym mrozie zamarza?

Są dwa sposoby - rurę ocieplić, tzn. obło-
żyć materiałem izolacyjnym nie dopuszczając 
do zamarzania. Ten sposób jest jednak praco-
chłonny. Korzysta się więc ze sposobu  proste-
go - wody się nie zakręca. Gdy cieknie to nie 
zamarza! Pytanie, które postawił nam Czytel-
nik brzmi - ile wody wycieknie przez długo-
trwałe mrozy i kto za nią zapłaci? LMM
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZyŻÓWka

kupon - 29.01

Ukryte hasło
Po rozwiązaniu krzyżówki w przyciemnionych kratkach znajdą się wyrazy, które czytane kolejno 
rzędami utworzą rozwiązanie - miejsce dalekich podróży z dziecięcej bajek. Miłych wspomnień!

Lesmar.

Wyrazy pionowe:
1 -  pocisk przeznaczony do łuku;
2 - pocisk kulowy przeznaczony do wystrzeliwania 
z broni śrutowej. Zapytaj myśliwego.
3 - miara pojemności ciał sypkich i cieczy, 
pochodzenia słowiańskiego; stanowił 1/32 korca 
i dzielił się na 4 kwarty
4 - Iskrownik, urządzenie elektromagnetyczne do 
generowania iskier (np. zapłon skutera),
5 – nuta w notacji muzycznej o czasie trwania 
równym połowie całej nuty, dwóch ćwierćnut, 
czterech ósemek itd.
6 - potocznie o drenach melioracyjnych.

Wyrazy poziome (określenia podano w 
kolejności przypadkowej):
- Dwa wyrazy - uzupełnij ostatni wers:
Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,  
Nie noszą ni srebra, ni złota,  
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta ....

- Wybitny uczony starożytnej Grecji.  Pochodził 
z greckiej kolonii położonej w Azji Mniejszej. 
Uważano go za jednego z „siedmiu mędrców”, 
za ojca greckiej filozofii i nauki .W starożytnych 
pismach mówi się o nim jako o pierwszym 
filozofie, fizyku, matematyku i astronomie 
To, co dzisiaj wszyscy znają to jego 
twierdzenie:  „Jeśli ramiona kąta przeciąć 
dwiema równoległymi, to długości odcinków 
wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu 
kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich 
odcinków na drugim ramieniu kąta”.

- Tytuł filmu - Fabularny debiut cenionego krytyka 
filmowego Francoisa Truffauta, inicjujący 
zjawisko filmowej Nowej Fali w 1959 roku.
Akcja obrazu rozgrywa się w Paryżu. Bohaterem 
filmu jest 13 letni Antoine Doinel (Jean Pierre 
Leud). Chłopiec niespecjalnie pasuje do 
otaczającej go rzeczywistości. Rzuca szkołę i 
ucieka z domu. Największym marzeniem chłopca 
jest podróż nad morze

kUrOrt
Stary księżyc – w nowej roli,
Wykorzystać się pozwala:
Na nim serce tak nie boli,
Gdyż-na ziemię patrzysz z dala.

NOCNI ŚPIeWaCy
Ciemna noc bez księżyca...
Ciemno już na ulicach.
Mrok gęsty miasto spowił...
I nagle... rzekł byś: słowik!
Skąd słowik o tej porze,
Gdy zima śniegiem bieli?
Więc co to?. Mój Boże...
A może chór anielic?
Nie anieli, to nie ptaszek,
To anonimowy...
Od opróżniania flaszek 
Z kumplami. Po ochlaju 
Wokaliści zajadli, 
Pieśń o góralu śpiewają, 
A niech ich wszyscy diabli...!
A rano?
Rano zadymka. Coraz mgliściej, 
Zziębnięci wokaliści 
Przycupnęli pod murem, 
W ręku ćwiartkę, ogórek.
No to cyk!. I tentego !
Ech, życie, panie, ech... 
Wypijesz za jednego,
Śpiewać musisz za trzech.
Bo my nie, jacy tacy,
My są nocni śpiewacy,
My jako te skowronki,
Jak ptaszkowie leśni,
My Moniuszki potomni,
Rodacy! Cześć pieśni,
I czy w końcu ktoś uwierzy,
Że nam Laur też się należy!.

PtaSIe PraWIdŁO
Kto otwiera szerzej dziób,
Temu wpada większy łup!. 

WSkaZÓWka
To wskazówka, a nie kpina:
Gdzie szakale, tam padlina.

Rozwiązania krzyżówek nr 22.01 - „OKO ZA 
OKO, ZĄB ZA ZĄB“  i „PROCES POSZLAKO-
WY“ nadesłali:

Pelagia Feliksiak, Bogdan Krystkiewicz, Iwo-
na Ignaczak, Tadeusz Kozioł, Roman Kaczmarek, 
Halina Stefańska, Wiesława Kaczmarek, Andrzej 
Leszczyński, Danuta Borowik, Halina Szwal, Bar-
bara Bartosik, Teresa Czarnecka.

Prenumeraty „DN“ na luty wylosowali:
- Iwona Ignaczak z Nowogardu,
- Tadeusz Kozioł z Nowogardu,
- Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy.
Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZyk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.

Piłka Siatkowa lZS

kolejna 
runda 
play-off

- Oldboys - LZS Wojcieszyn 
1:3, - ZK - LUKS 3:1.

Aktualna tabela rozgrywek:
1. LZS Wojcieszyn  - pkt 18, 

sety 19:6,
2. LUKS Nowogard - pkt. 13, 

sety 17:12,
3. ZK Nowogard     - pkt 13 

sety 14:11,
4. Oldboys pkt.10, sety 13:12.

Ostatnia runda zostanie roze-
grana w dniu 6 lutego. 

O godzinie 15.00 na parkiet 
wyjdą drużyny ZK Nowogard i 
Oldboys Nowogard, 

a następnie LZS Wojcieszyn i 
LUKS Nowogard.

Inf. Jan Tandecki
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NalP - uwaga zmiany
Wyniki piętnastej kolejki II ligi :
Bosman – Old Punks  - nie odbył się
Jantar – Czarne Chmury                      1 : 1 ( 0 : 0 )
Samob. – Kolasa M.
Sikorki – Nehuera                                1 : 4 ( 0 : 2 )
Kuriata R. – Mańkowski B., Malinowski M., Bartczak A.-2
Pampeluna – Mosty                              7 : 2 ( 2: 0 )
Szobel Ł., Adamek M., Piątkowski M.-2, Pastusiak K.-3 – Dzioba K., Astachow A.
Tabela II ligi po piętnastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/
(faule)

1.   BTCH                           13        34    57 : 15      + 42     ( 29 ) – awans
2. Nehuera Osowo            14        25    44 : 40      +   4     ( 46 )
3. Pampeluna                    13        22    44 : 27      + 17     ( 20 )
4. Jantar                            12        21    39 : 31      +   8      ( 27 )
5. Sikorki                          14        19    43 : 43           0      ( 26 )
6. Czarne Chmury            12        14     27 : 32     -    5      ( 23 )
7. Old Punks                     12          9    32 : 39      -   7       ( 22 )
8. Mosty                            12         6    16 :  51      - 35       ( 36 )
9. Bosman      - dyskwalifikacja                 

Klasyfikacja strzelców II ligi po 15 kolejce :    23   - Gruszczyński D. ( BTCH )
Uwaga: Ze względu na drugi walkower zespołu Bosman, anulowane zostały 
wszystkie mecze II rundy z udziałem tego zespołu, sam zespół zaś został 
zdyskwalifikowany zgodnie z regulaminem, z dalszych rozgrywek. Cofnięte 
zostały zarówno punkty oraz bramki ( odjęte również poszczególnym za-
wodnikom, którzy zdobywali w meczach z Bosmanem ). 
Każdy zespół rozegra więc po 15 meczów w całych rozgrywkach.
Wyniki piętnastej kolejki I ligi :
Seniorzy	–	Denver	Miętno					-						nie	odbył	się
Tubisie – Golputz                         2 : 2 ( 1 : 2 )
Orpel J., Krystkiewicz Z. – Skowroński J., Płuciennik J.
Parasol – Budowlani                     2 : 4 ( 1 : 1 )
Dudziec D., Stolarski A. – Grzelak D.-2, Pałatyński S., Sosnowski K.
Probud – Czarne Koszule              4 : 1 ( 1 : 0 )
Pertkiewicz J.-3, Gołdyn M. – Kurzawa M.
Herosi – Bad Boys                         5 : 3 ( 3 : 0 )
Grochowski A.-2, Chruściński Ł., Reginia R. – Morczko Z., Kaczmarek J., 
Masłowski K.

Tabela I ligi po piętnastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/stra-
cone/(faule)
1. Budowlani                 14    37     46 : 18   + 28   ( 29 )
2. Seniorzy                    14    32     50 :  15  + 35   ( 32 )

      3. Probud Wyszomierz  14    28     51 : 36  + 15    ( 22 )
      4. Golputz                      15    22     34 : 34        0    ( 21 )
      5. Bad Boys Juniors      14    18     36 :  38   - 2     ( 28 )
      6. Tubisie                       15    18     37 : 43   -   6    ( 39 )       
      7. Parasol                       14    17      34 : 31  +  3    ( 29 )
      8. Herosi                        15     14     43 : 60   - 17   ( 19 )
      9.Czarne Koszule          14       1     11 :  56  -  45   ( 14 )
					10.	Denver	Miętno	-	dyskwalifikacja
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 15 kolejce: 23 - Pertkiewicz J.( Probud Wy-
szomierz )
Uwaga : Ze	względu	na	drugi	walkower	zespołu	Denver	Miętno,	anulowa-
ne zostały wszystkie mecze II rundy z udziałem tego zespołu, sam zespół 
zaś został zdyskwalifikowany zgodnie z regulaminem z dalszych rozgrywek. 
Cofnięte zostały zarówno punkty oraz bramki   ( odjęte również poszczegól-
nym	zawodnikom,	którzy	zdobywali	je	w	meczach	z	Denver	).	Każdy	zespół	
rozegra więc po 17 meczów w całych rozgrywkach.
W następnej kolejce ( niedziela 31. 01. 2010 r. ) zagrają :

II liga :
14.00 Czarne Chmury – Old Punks
14.30 Mosty – Jantar
15.00 Pampeluna – Nehuera
Pauza – Sikorki
Pauza – BTCH

I liga :
15.30 Budowlani – Probud
16.00 Seniorzy – Parasol
16.30 Herosi – Tubisie
17.00 Bad Boys Juniors – Czarne 
Koszule
Pauza - Golputz

Zimowy turniej o Puchar 
komendanta Policji  
w Goleniowie!

Wzorem lat ubiegłych, goleniow-
scy dzielnicowi w okresie ferii zimo-
wych organizują  dla uczniów szkól 
podstawowych i gimnazialnych z te-
renu całego powiatu halowy turniej 
piłki nożnej o  Puchar swojego Ko-
mendanta.

Turniej organizowany już jest po-
raz siódmy. W tym roku także czeka-
ją na uczestników atrakcyjne nagro-
dy. Wszystkie drużyny które zgło-
szą się do turnieju otrzymają  piłki 
a zdecydowana większość uczestni-
ków turnieju może liczyć na warto-
ściowe nagrody indywidualne.

Mecze odbędą  się w hali Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazialnych w Go-
leniowie przy ul. Niepodległości 1. 
W dniu 11 lutego 2010  o godz. 9.00 
rozgrywki rozpoczną drużyny skła-
dające się z zawodników uczęsz-
czających do szkół podstawowych , 
natomiast 12 lutego  ze szkół gim-
nazialnych.n Zgłoszenia drużyn 
przyjmowane będą w dniu turnieju 
w godz. 8.00- 8.30- przy stoliku sę-
dziowskim.

Serdecznie zapraszamy.
Nadkom. Wiesław Ziemba

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Informujemy, że 

19 lutego 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

...dajemy 15 minut na spakowa-
nie, tylko co najpotrzebniejsze!...
zbiórka przed chałupą i w drogę! a 
o Polsce to już lepiej zapomnijcie!....
kierunek? - Сибирь ! (Sybir!)

Takimi słowami najczęściej za-
czynają swoje wspomnienia Sybira-
cy – ludzie, którzy w trakcie II woj-
ny światowej stali się ofiarami maso-
wych wywózek w głąb ZSRS, co było 
wypełnieniem planu biologicznego 
wyniszczenia narodu polskiego.

W środę obchodzić będziemy 70 
rocznicę pierwszej wywózki, któ-

ra była początkiem upadlającej eg-
zystencji rzesz naszych rodaków na 
nieludzkiej ziemi. 

Cztery ważne daty, jakie każdy pol-
ski uczeń powinien zapamiętać to:

10 lutego 1940 – dzień a właściwie 
noc I deportacji. Enkawudziści wie-
dzeni przez konfidentów pukali do 
domów zamieszkanych przez rodzi-
ny, których członkami byli koloniści, 
urzędnicy samorządowi i państwo-
wi oraz wojskowi i leśniczy. Łącznie 
tamtej mroźnej nocy z 9 na 10 lutego 
wywieziono około 220.000 osób.

13 kwietnia 1940 – II deportacja 
objęła przeważnie rodziny, których 
członkami byli pracownicy służb 
mundurowych np. policjantów, by-
łych oficerów, strażników więzien-
nych a także osób pracujących w 
służbie wywiadu i żandarmerii. 
Oprócz nich deportowane rodziny 
fabrykantów i obszarników. Liczbę 
ich szacuje się na ok. 320.000. 

Czerwiec i lipiec 1940 – wysie-
dlono wtedy tzw. „bieżeńców” tzn. 
byli to uchodźcy wojenni z Polski za-
chodniej i centralnej. Ludność ucie-

kła na kresy wschodnie przed prze-
śladowaniami ze strony Niemców. 
Oblicza się, że w tych miesiącach do 
ZSRS deportowano około 240.000 
osób.

Czerwiec 1941 – to data ostatniej 
z 4 wielkich deportacji. Uległo jej 
300.000 osób, była to grupa stano-
wiąca resztę ocalałych uchodźców z 
ziem zachodnich i centralnych na-
szej ojczyzny. Zaliczono do nich bo-
gatych gospodarzy, kolejarzy, rze-
mieślników i wykwalifikowanych ro-
botników. 

Wśród  nowogardzkich Sybiraków 
jest jeszcze wiele osób które dokład-
nie pamiętają szczegóły tej mroźniej 
i śnieżnej nocy lutowej 1940 roku na 
kresach . Pamiętają też o tym wszyst-
kim co ich spotkało w czasie wielo-
letniego pobytu na syberyjskim ze-
słaniu. Bardzo wielu nie przeżyło tej 
katorgi Ci którzy przeżyli to Ci co 
mieli szczęście i zdrowie . Spotykają 
się co roku przed pomnikiem Pole-
głym na Wschodzie na nowogardz-
kim cmentarzu. Towarzyszymy Im w 
Ich  pamięci.  Wszak to nasze dzie-
dzictwo niesione losem wielu na-
szych bliskich.  

Piotr Słomski

70. rocznica deportacji

O Polsce 
to już lepiej 
zapomnijcie!

Nasze 
drogi,  
śliskie 
drogi...
mY, INNI lUB TaCY SamI

Odzyskać 
miejsca 
parkingowe!

LZS Wojcieszyn 
wygrał 
Ligę Siatkową
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Nowogard 08.02.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. szwaczka
4. dekarz
5. mechanik - elektryk
6. Młodszy ref.ds finansowych
7. sprzedawca/prezenter
8. monter izolacji cieplnych 

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka (Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy

OFERTY PRACY PUP

9 lutego   40. dzień roku 
imieniny: Ansbert, Apolonia, Bernard, Cyryl, Do-

nat, Felicjan, Gorzysław, Jakub, Marian, Mariusz, Ni-
kifor, Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, Sabin i Suli-
sława.

Międzynarodowy Dzień Pizzy
Wydarzenia na świecie
1986 - pojawiła się kometa Halleya.
1991 - na Litwie odbyło się referendum niepodle-

głościowe.

10 lutego   41. dzień roku
imieniny: Apollon, Elwira, Gabriel, Jacek, Jacenty, 

Michał, Scholastyka, Sotera, Tomił, Tomisława i Wil-
helm

Wydarzenia w Polsce
1925 – Polska podpisała konkordat z Watykanem. 

Na jego mocy Kościół zyskał pełną swobodę działa-
nia.

1929 – W Żywcu zanotowano -40,6 °C.
1940 – Sowieci rozpoczęli masowe deportacje 

ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 
1939 przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wy-
wieziono do obozów (łagrów), położonych w Staro-
bielsku na Ukrainie, a także na Syberii i w Kazachsta-
nie. Działalność ta etapami trwała aż do lata następ-
nego roku – do najazdu Niemiec na ZSRR.

Wydarzenia na świecie
1995 – Łotwa została przyjęta do Rady Europy.
1996 – Komputer Deep Blue wygrał pierwszą par-

tię w szachowym pojedynku z mistrzem świata Gar-
rim Kasparowem.

11 lutego   41. dzień roku
imieniny: Adolf, Adolfa, Benedykt, Bernadeta, Ber-

trada, Cedmon, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, 
Grzegorz, Heloiza, Jonasz, Lucjusz, Łazarz, Łucjusz, 
Maria, Olgierd, Paschalis, Sekundyn, Seweryn, Świę-
tomira, Teodora i Wiktoria.

Światowy Dzień Chorego
Wydarzenia w Polsce
1972 - Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 

Sapporo Wojciech Fortuna zdobył dla Polski pierw-
szy złoty medal na zimowej olimpiadzie.

1981 - Generał Wojciech Jaruzelski został premie-
rem.

Wydarzenia na świecie
1978 - Chińska Republika Ludowa zniosła zakaz 

czytania prac Arystotelesa, Szekspira i Dickensa.
1979 - Ajatollah Chomeini przejął władzę w Iranie.
1990 - Nelson Mandela wyszedł na wolność po 27 

latach spędzonych w więzieniu.

Pomóżmy sobie!
Potrzebujący zawsze są wśród Nas i jednocześnie wiele osób odczuwa naturalną potrzebę dzielenia się 

z bliźnimi swoimi dobrami . W tej rubryce zamieszczać będziemy  bezpłatne ogłoszenia osób które są w 
potrzebie a także deklaracje tych którzy chcą  podarować czy nieodpłatnie oddać swoje rzeczy. Zachęcamy 
Państwa do udziału w tej akcji. Ogłoszenia i deklaracje przyjmujemy w dogodnej dla Państwa formie:

- telefonicznie  nr  91 39 22 165, 727519117;  e-mail na poligraf@post.pl;  listownie bądź osobiście w redakcji.

 ODDam

• Oddam za darmo tapczan 1 osobowy. tel.507 228-736

Policjanci z nowogardzkiej komendy w minio-
nym tygodniu reagowali na następujące zdarzenia:

1 luty (poniedziałek)
- godz. 10 – Wybicie szyby w drzwiach wej-

ściowych samochodu zaparkowanego na terenie 
warsztatu w Olchowie.

- godz. 21.05 – Ochrona marketu Lidl powiado-
miła o zatrzymaniu sprawcy kradzieży. Funkcjo-
nariusze policji Zdzisława S. ukarali mandatem. 

2 luty (wtorek)
- godz. 6.15 – Kierowca samochodu marki Fiat 

zatankował na stacji Orlen paliwo za 150 zł. Oddalił 
się z miejsca zdarzenia bez uiszczenia opłaty.

- godz. 18.20 – Kolizja na ul. Poniatowskiego. 
Kierowcy samochodów BMW i Mercedes wzajem-
nie oskarżają się o urwanie lusterek. 

3 luty (środa)
- godz. 9.55 - Kolizja drogowa samochodów 

marki Skoda i Landrover na ul. 15 Lutego. Za ej 
spowodowanie kierowca Landrovera ukarany 
został mandatem 200 zł. 

- godz. 17 – Funkcjonariusz Referatu Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej w Goleniowie 

zdał materiały ujawniające kierowcę Nissana wy-
przedzającego w niedozwolonych miejscach, na 
drodze krajowej nr. 6, w pobliżu Olchowa. 

4 luty (czwartek)
- godz. 11 – Pracownica drogerii przy ul. 700-le-

cia poinformowała o ujęciu sprawczyni kradzieży 
artykułów kosmetycznych. Funkcjonariusze ode-
brali towar zastałej na miejscu Reginie Ł. i ukarali 
ją mandatem 100 zł.

- godz. 12.50 – Ochrona marketu Lidl poinfor-
mowała o ujęciu nieletniego sprawcy kradzieży. 
Chłopiec próbował wynieść ze sklepu dwie paczki 
papierosów. Osobę przekazano opiekunom praw-
nym. 

6 luty (piątek)
- godz. 8 – Dwie nieznane kobiety podające się 

za pielęgniarki opieki społecznej ukradły z miesz-
kania przy ul Warszawskiej 4 tys. zł. 

- godz. 22.35 – Młody mężczyzna wybił szybę w 
drzwiach wejściowych do sklepu mięsnego przy ul. 
15 Lutego i oddalił się z miejsca zdarzenia. 

Opr. man

Zespół Ds. Nieletnich i Pa-
tologii Komisariatu Policji w 
Nowogardzie wzorem lat ubie-
głych, nie zapomniał o wszyst-
kich dzieciakach korzystających 
ze zorganizowanych form wy-
poczynku podczas tegorocz-
nych ferii zimowych.

Na terenie gminy Nowogard 
szkoły miejskie jak i wiejskie 
zorganizowały półkolonie w 
celu efektywnego wykorzysta-
nia czasu wolnego.

Niestety! Czas ferii zimo-
wych, to czas nie tylko beztro-
skiej zabawy ale i czyhających 
niebezpieczeństw. Dlatego też, 
Zespół zadbał o bezpieczeństwo 
najmłodszych, korzystających z 
wypoczynku oraz przeprowa-
dził spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą w celu uświadomienia i 
przybliżenia istniejących zagro-

żeń, z jakimi mogą się spotkać 
się w trakcie ferii.   

Jedno z takich spotkań odby-
ło się w Świetlicy Środowisko-
wej „Promyk” podczas, którego 
poruszono zagadnienia związa-
ną z bezpieczeństwem:

- bezpieczeństwo na podwór-
ku i zasady postępowania pod-
czas zabaw na świeżym powie-
trzu,

- zagadnienia dotyczące „nie-
bezpiecznych zabaw”,

- niebezpieczeństwo ze strony 
zwierząt,

- sporty zimowe,
- zagrożenia od osoby obcej,
- pierwsza pomoc 
- „Luty miesiącem Bezpiecz-

nego Internetu” 
Podczas spotkania poruszono 

również kwestię odpowiedzial-
ności karnej osób nieletnich jak 

i innych zagadnień dotyczących 
patologii społecznych. 

Na zakończenie, zorganizo-
wany został konkurs plastyczny 
pt. „Bezpieczne Ferie”, którego 
prace laureatów prezentujemy 
poniżej.

Klaudia Gieryń

Akcja policji 
„Bezpieczne Ferie”
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reklama

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Myślałem, ze temat odśnieżania już 
wyczerpaliśmy w poprzednich kilku 
wydaniach naszej gazety. Myliłem się! 
Czytelnicy nadal zasyopują nas uwa-
gami o pracy służb odpowiedzialnych 
na utrzymanie dróg i chodników. Nie-
stety coraz więcej uwag jest do władz 
miasta – zarzut główny to brak reakcji 
na tych, którzy nie odsnieżają chod-
nikow. I mają Czytelnicy rację! Opa-
dów nie ma praktycznie od kilku dni, 
a chodniki w niektórych miejscach są 
nie do pokonania. I nikt nie reaguje.

Dzwonią do redakcji także Ci, któ-
rzy wzięli się do roboty i swój obowią-
zek spełnili:”po co ja odśnieżam? Prze-
cież wychodzę na idiotę? Odśnieżyłem 
chodnik przed sklepem, a moi dwaj są-
siedzi ani myślą. Efekt – moja praca po-
szła na marne, bo teraz ani wózkiem 
ani sankami chodnikiem nie można się 
poruszać!”

Kolejny sygnał to droga widoczna 

na zdjęciu – droga powiatowa Nowo-
gard – Redło – Osina.

Czytelnik, który codziennie dojeż-
dża do Nowogardu relacjonuje:”Toż to 
kpiny! Po opadach na drogę wyruszył 
pług i chwała kierowcy za to. Tylko, że 
pług pojechał w jedną stronę. Odśnieżył 
prawą stronę, a o lewej „przypomnia-
ł”sobie dopiero za dwa dni. Wyobraź-
cie sobie jak wyglądała jazda. A teraz 
?Opadów nie ma, temperatura bliska 
zero i zaczęło się – na drodze lód, a o 
piaskowaniu zapomniano. Niech się ktoś 
przejedzie tą drogą. Minąłem dzisiaj je-
den pojazd w rowie, a drugi odwrócony 
tyłem do kierunku jazdy. Chyba nikt się 
nie wytłumaczy , że wszystko jest zgod-
ne z harmonogramem i czasem na przy-
wrócenie tej drodze przejezdności”.

Mam nadzieję, że jednak coś drgnie 
w temacie odśnieżania. A może już 
czas, by głos zabrał ktoś z ratusza?

LMM, foto KK

Nasze drogi, 
śliskie drogi...

Czytelnicy sygnalizują

ZUK na cenzurowanym
Zwracam się z prośbą o wydrukowanie informacji na temat świadczenia 

usług w naszym mieście przez takie zakłady jak Zakład Usług Komunalnych 
czy PUW i S. Problem polega przede wszystkim na monopolizacji tych usług i 
ustalaniu horrendalnych cen za ich wykonanie. Wyczyszczenie, dla przykładu 
szamba w prywatnej posesji, wzrosło w ciągu roku ze 140 zł do 620, drobna 
różnica. Na prośbę o wyjaśnienie takiego wzrostu odpisano mi, że takie są 
w gminie stawki. Odpowiedź lakoniczna i nie bardzo jasna.

Zakład Usług Komunalnych należy pilnować z kartką w ręku ile razy w 
miesiącu wywozi pojemniki na nieczystości. W przeciwnym razie wpisywanie 
jest chyba losowe. Ponieważ pracuję w godzinach 9-17, wszystkie rachunki 
płacę przez inteligo. Rachunki za wywóz śmieci są w granicach 20 zł, więc 
przelewam 3 lub 4 razy w roku większą sumę. Fakt, że  przez to nie zawsze 
wiem czy mam zaległości czy jeszcze nadpłatę, a ZUK nie wpisuje informacji 
o ewentualnym zadłużeniu. Z tego powodu nie wywieziono nam pojemników 
w październiku przez cały miesiąc. Dowiedziałam się od bardzo opryskliwej 
pani, dlaczego dopiero kiedy zadzwoniłam z pytaniem. Nikomu natomiast 
nie przeszkadza, że zamiast 18 zł otrzymują na konto jednorazowo 50 lub 
100. W miesiącu styczniu zapisaliśmy w kalendarzu dwie wywózki i dostałam 
szoku, ponieważ rachunek opiewał na 28 zł z groszami. Pomijając fakt, że 
w pojemniku była 1/4 zawartości (na marginesie, jeśli coś nie zmieści się 
do pojemnika i stoi obok nie ma możliwości żeby pracownicy to zabrali). 
Zadzwoniłam po informacje. Ta sama pani stwierdziła, że nie interesuje ją co 
ja mam zapisane ona ma na czerwono trzy wywózki, co i tak w żaden sposób 
nie daje kwoty 28 zł. Nie wiem kto jest nieuczciwy w tej firmie pracownicy 
czy dyrekcja, ale ktoś najwyraźniej jest. Być może ja również się uniosłam 
podczas rozmowy, ale po prostu zniżyłam się do poziomu pracownicy ZUK- u. 
Od tej pory będę płaciła raz na dwa miesiące, żeby mieć pewność, że śmieci 
zostaną wywiezione tylko wtedy kiedy będzie pełny pojemnik, no i chyba będę 
prosiła o podpis pracowników.

Nie wiem co dzieje się w naszym mieście ale nic dobrego, nikt nic nie robi a 
jeśli to tylko z korzyścią dla siebie. Nie można nigdzie znaleźć pomocy gdy 
nas ktoś oszukuje, a dzieje się tak na każdym kroku.

Małgorzata Bielska

Czy tak powinien wyglądać widok z okna na bawiące się 
dzieci ? Śmietnik Nowogard ul. Warszawska 14

Widok z okna
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Stanisławowi 
Armacie

11 lutego 1935 roku Twoja 
gwiazdka się zaświeciła i radość 

Ignacemu i Mariannie sprawiła... 
Dziś 75 lat mija od tej chwili 
i my szczęścia i zdrowia Ci 

życzymy byś żył długie lata... 
Kochany z Ciebie pradziadek, 

dziadek i tata
Córka Urszula z Heniem oraz 

wnuki i prawnuki

ŻYCZeNIa

mY, INNI lUB TaCY SamI

Odzyskać miejsca 
parkingowe!

drogowych?.Odpowiedzią niech bę-
dzie fakt,że są charakterystyczne i 
mają bardzo wymowne znaczenie 
dla kierowców, którzy je znają,ale 
nie zawsze przestrzegają!.Nasze pra-
wo w połączeniu z działaniami Po-
licji coraz śmielej  oddziałowywuje   
na wyobraźnię kierowców, którzy 
parkują „gdzie popadnie”.A, że są to 
miejsca np. przeznaczone dla nie-
pełnosprawnych to...?.Dlatego został 
ustanowiony  mandat karny w wy-
sokości 500 zł, który myślę, że bar-
dziej przemawia do wyobraźni niż 
tylko samo pouczenie. Kultura kie-
rowcy powinna iść w parze z kultura 
osobistą dlatego zdecydowałem się 
na opis problemu, który istnieje tak 

długo jak np. przeszkody architekto-
niczne w miejscach gdzie ich nie po-
winno być.

Znak, że miejsce jest dostępne dla 
niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność w świetle in-
nych krajów i definicje, które regu-
lują jej znaczenie.

Anglia 
W Anglii Disability Discrimi-

nation Act (Prawo Dyskryminacji 
Niepełnosprawnych) definiuje nie-
pełnosprawność w sensie medycz-
nym jako pewnego rodzaju warun-
ki ograniczające dzienną aktywność. 
Wymaga jednak, żeby pracodawcy 
zrobili „sensowne zmiany” w spo-
sobie działalności, tak żeby dostoso-
wać się do modelu „niepełnospraw-
ności socjalnej”.

Polska 
W Polsce obowiązuje definicja 

opracowana przez Zespół przy Peł-
nomocniku Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych określająca, iż „Nie-
pełnosprawną jest osoba, której 
stan zdrowia fizycznego lub psy-

chicznego powoduje trwałe lub dłu-
gotrwałe utrudnienie, ograniczenie 
lub uniemożliwienie udziału w sto-
sunkach społecznych i wypełnianie 
ról wg przyjętych kryteriów i obo-
wiązujących norm”.

USA 
Jednym z najlepszych rozwiązań 

na świecie – bardzo efektywnym w 
praktyce – w dziedzinie prawodaw-
stwa dla ludzi niepełnosprawnych 
jest Americans with Disabilities Act 
of 1990 (Prawo dla Amerykanów 
Niepełnosprawnych z 1990 roku), 
które jest aktem normującym cy-
wilną odpowiedzialność za dyskry-
minację przeciw ludziom niepełno-
sprawnym. Akt ten traktuje niepeł-
nosprawność jako dyskryminację 
podobną do dyskryminacji raso-
wej, ze względu na płeć, pochodze-
nie, lub wyznanie (opisane w Civil 
Rights Act of 1964; pol. Akt Prawa 
Cywilnego z 1964). Pewnego typu 
niepełnosprawność – alkoholizm i 
transseksualizm są wyłączone z tego 
aktu.

Myślę,że opis ten jaśniej przybli-
żył mentalność innych krajów na 
problem związany z niepełnospraw-
nością. Niepełnosprawność ma rów-
nież swoje normy, które reguluje 
Prawo. By pomóc w niektórych dzie-
dzinach życia jak na przykład  jazda 
samochodem wprowadzono pewne 
udogodnienia, których cel jest jasny. 
Ułatwić życie kierowcy niepełno-
sprawnemu. Oto krata parkingowa 
której posiadanie ułatwia porusza-
nie się w cyklu miejskim kierowcy 
niepełnosprawnemu.

Karta Parkingowa to jedyny doku-
ment uprawniający osoby niepełno-
sprawne do parkowania na „koper-
tach”.

Karta parkingowa jest dokumen-
tem o standardzie międzynarodo-
wym, który obowiązuje nie tylko 
na terenie Polski, ale także w kra-
jach Unii Europejskiej. Jednak w po-
szczególnych krajach członkowskich 
obowiązują odrębne przepisy wyni-
kające z prawa drogowego dla dane-
go kraju, a co się z tym wiąże, odręb-

W 23 polskich miastach ruszy-
ła 10 września kampania społecz-
na przeciwko zajmowaniu przez 
kierowców miejsc parkingowych 
przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych. Wielu kierowców par-
kuje na miejscach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, nie za-
stanawiając się, że utrudniają nie-
pełnosprawnym dostęp do urzędów, 
instytucji oraz innych miejsc. W ra-
mach kampanii przygotowano spoty 
telewizyjne i radiowe, 150 tys. ulo-
tek, plakaty i reklamę prasową. Jeśli 
zabierasz moje miejsce, zabierz też 
moje kalectwo - proponują ludzie 
na wózkach kierowcom parkującym 
na miejscach dla niepełnospraw-
nych. W tej akcji niepełnospraw-
nych wspierają samorządy i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Integracji. Ak-
cja ta jest bardzo potrzebna, o czym 
świadczą skargi i informacje napły-
wające z różnych dużych i małych 
miast i miasteczek Polski. Na przy-
kład w Warszawie jest 853 miejsc 
parkingowych dla niepełnospraw-
nych, z czego ponad 500 w centrum. 
Mają je też wszystkie centra handlo-
we. Choć za bezprawne zajęcie ko-
perty można dostać mandat od 20 
do 500 zł (np. w godzinach szczy-
tu przed szpitalem czy urzędem), 
większość z nich jest zajętych przez 
pełnosprawnych. Kierowcy nie bra-
li sobie przepisów do serca, bo nikt 
ich nie ścigał. Warszawski Ratusz i 
inne samorządy obiecują, że teraz 
posypią się kary. Do tej pory niepeł-
nosprawni radzili sobie na własną 
rękę. Janina Ochojska, szefowa Pol-

skiej Akcji Humanitarnej, wydała 
im prywatną wojnę. - Na Szpitalnej 
mamy dwie koperty, ale z reguły stają 
na nich zdrowi kierowcy. Zastawiam 
taki samochód, wkładam za wycie-
raczkę karteczkę z adresem naszej 
fundacji i dzwonię do straży miejskiej 
- opowiada. Próbuje też z nimi wal-
czyć Fundacja Pomocy Matematy-

kom i Informatykom Niesprawnych 
Ruchowo, gdy zajmowane są koper-
ty przed wejściem do Komputerowe-
go Laboratorium Inwalidów Ruchu; 
wzywa się straż miejską, która, nie-
stety, dotychczas rzadko reagowa-
ła na te sygnały. Przypominamy, że 
do parkowania samochodu w miej-
scach przeznaczonych dla niepeł-
nosprawnych nie wystarczy niebie-
ska nalepka na szybie samochodu. 
Za szybą powinna się znaleźć kar-
ta parkingowa wydana przez urząd 
danego miasta (w Warszawie moż-
na ją dostać w wydziale transportu 
i dróg publicznych Starostwa Powia-
tu Warszawskiego, pl. Dąbrowskie-
go 5). Unijne gwiazdki oznaczają, 
że jest honorowana w całej Wspól-
nocie.

(Źródła: /Gazeta.pl Warszawa 
10.09.2004 r., inf. wł.)

Niepełnosprawni kierowcy na 
marginesie”swojego”parkingu?          

Wiemy,że nie powinno się nigdy 
formułować  zdania od słowa „czy”.
Ale czy właśnie zastanawialiście się 
państwo nad symbolika znaków 

Bezprawnie 
zajęte miejsce
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
         DĄBrOWa

ne ulgi i uprawnienia dla niepełno-
sprawnych.

Kartę parkingową mogą uzyskać 
osoby posiadające ważne orzecze-
nia:

• o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, 

• o umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, 

• o lekkim stopniu niepełno-
sprawności, które w orzeczeniu po-
siadają kod R lub N 

Kartę parkingową wydaje osobie 
niepełnosprawnej starosta. Za wy-
danie karty parkingowej pobiera się 
opłatę w wysokości ustalonej przez 
ministra właściwego do spraw trans-
portu.

Dział wydający karty parkingowe 
może się znajdować przy Starostwie 
Powiatowym lub przy Urzędzie 
Miasta. Informację o tym, gdzie w 
naszym mieście należy składać do-
kumenty o wydanie karty parkingo-
wej, powinniśmy uzyskać przy Po-
wiatowym Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności.

Aby otrzymać kartę parkingo-

wą, należy złożyć następujące doku-
menty:

• kserokopię orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (należy mieć ze 
sobą oryginał do potwierdzenia), 

• kserokopię dowodu osobistego, 
• fotografię (3,5 x 4,5 cm), 
• na miejscu wypełnia się wniosek 

na odpowiednim formularzu, 
• trzeba także uiścić opłatę skar-

bową w wysokości 25 zł (przy skła-
daniu wniosku podawany jest nu-
mer konta bankowego, na które na-
leży wpłacić kwotę) - stan na dzień 
16 lipca 2003.

Na wydanie karty parkingowej 
oczekuje się zwykle kilka dni.

Osoba niepełnosprawna o obni-
żonej sprawności ruchowej, kierują-
ca pojazdem samochodowym ozna-
czonym kartą parkingową może nie 
stosować się do niektórych znaków 
drogowych.

Przepis ten dotyczy również:
1. kierującego pojazdem przewo-

żącego osobę o obniżonej sprawno-
ści ruchowej; 

pracowników placówek zajmu-

jących się opieką, rehabilitacją lub 
edukacją osób niepełnosprawnych 
pozostających pod opieką tych pla-
cówek.

Wszystkie przepisy dotyczące kar-
ty parkingowej stosują się także do 
osób, które posługują się Kartą par-
kingową wydaną poza granicami 
Polski. Kartę parkingową należy 
umieścić za przednią szybą pojaz-

du samochodowego, w miejscu wi-
docznym umożliwiającym jej od-
czytanie.

Karta parkingowa potwierdza 
uprawnienia:

Do korzystania z miejsc parkin-
gowych wyznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Jarosław Bzowy 
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SP ŻABOWO 

Dzień seniora w naszej szkole 

to święto Babci i Dziadka

Karnawałowe szaleństwo
Karnawał to czas zabawy, więc żeby stało się zadość tradycji, w naszej 

szkole zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci.

Jak co roku styczeń jest szczególnym miesiącem, ponieważ obchodzi-
my święto Babci i Dziadka. W naszej szkole to święto nazywamy z „po-
trzeby serca”Dniem Seniora. W ten sposób pamiętamy o wszystkich 
Babciach i Dziadkach, także tych, którzy nie mają „w pobliżu” swoich 
wnucząt! 

 
W tym roku Dzień Seniora obcho-

dziliśmy 28 stycznia. Aby dać wyraz 
naszej sympatii dla wszystkich Se-
niorów i wyrazić swój szacunek dla 
nich zorganizowaliśmy niezwykłe 
spotkanie. Uroczystość tą uświetnili 
swoimi występami uczniowie naszej 
szkoły od klasy 0 do klasy VI. Dzie-
ci chętnie wzięły udział w przygoto-
waniu części artystycznej na, którą 
złożyły się: piosenki, wiersze, scenki 
kabaretowe, itp.

Spotkanie rozpoczęło się słowami: 
„mieć Babcię i Dziadka to wielkie 
szczęście, bo to właśnie oni mają dla 

dzieci więcej czasu niż inni dorośli, a 
wnuki kochają bez granic.”

Dzieci chciały wiedzieć jak naj-
więcej o swoich „dziadkach”, więc 
pytały o wszystko: o lata dzieciń-
stwa, młodości, o szkolne wpadki, 
o to jak długo trzeba nosić okulary, 
kiedy człowiek staje się mądry i… 
co warto zachować w pamięci. Bab-
cie  i dziadkowie uśmiechali się do 
wspomnień i pewnie już w domach 
pozwolili sobie na odrobinę wspo-
mnień w rodzinnym gronie.

Mali, stremowani artyści „dwoili 
się i troili”, aby wypaść jak najlepiej 

Kiedy po zebraniu z rodzicami p. 
Dyrektor ogłosił na apelu, że 29 stycz-
nia odbędzie się zabawa karnawało-
wa, owacjom nie był końca. Dzieci od 
dawna czekały na tę wiadomość

Przy współracy z R.R. p.Dyrektor 
przygotowała wiele niespodzianek. 
Pierwszą z nich, to wodzirej, który 
poprowadzić miał całą imprezę

Zabawa rozpoczęła się zgodnie z 
planem. Dzieci przygotowały stroje 
karnawałowe, a rodzice poczętunek. 
Na początku p. Popińska ogłosiła, że 
podczas balu zostaną wybrani król i 
królowa balu, w dwóch kategoriach: 
kl. 0-III i IV-VI, a w międzyczasie 
odbędą się konkursy. Dzieci bawiły 
się świetnie, a gwar, muzyka, śmiech 

i okrzyki wypełniał całą szkołę od 
fundamentów, po dach.

Do zabawy włączały się mamy, któ-
re licznie przybyły, by towarzyszyć 
swoim pociechom. Również wycho-
wawcy chętnie brali udział w zabawie 
z dziećmi, dopingowali swoich wy-
chowanków w konkursach, ale tak-
że pląsały na parkiecie razem z nimi.

Zgodnie z zapowiedzią na koniec 
zabawy wybraliśmy króla i królową 
balu. W kategorii 0-III królową zo-
stała „WRÓŻKA”-Amelka Denda-
ła z „0”-ówki, a królem „MYSZKA-
”-ucz. Kl. I- Kamil Józefiak. W kate-
gorii kl. IV-VI królową została - ucz. 
Kl. V Magda Perek, królem- ucz. Kl. 
IV Bartosz Gajda.

przed swoimi gośćmi.
Okazało się, że trema była niepo-

trzebna, ponieważ Seniorzy nagra-
dzali gromkimi oklaskami i śmie-
chem wszystkie występy dzieci, a 
drobne wpadki nagradzali komen-
tarzami , „ku pokrzepieniu serc” i 
oklaskami.

Wśród szkolnych artystów naj-
większą sympatię gości, zyskały so-
bie maluchy. Strach i niepewność 
z jaką pojawili się na scenie, szyb-
ko zostały rozwiane zachęcającymi 
brawami i uśmiechami gości. Życze-
niom i uśmiechom towarzyszyły do-
bre humory, wspaniała atmosfera i 
podniosły nastrój.

Po części artystycznej, gości za-
prosiliśmy na poczęstunek i karna-
wałową zabawę.

Dzień Seniora uświetnił zaproszo-
ny na tę okazję przez dzieci, wodzi-
rej, który zabawiał gości, zapraszał 
do tańca i śpiewu.

Początkowo Seniorzy nieśmiało 
spoglądali na parkiet, ale zachęcani 
ciepłymi słowami wodzireja zaczęli 
najpierw nucić piosenki z młodości, 
a później  pojawili się na parkiecie. 

Tańcom, śpiewom i „hulankom” nie 
było końca. Muzyce wtórował gwar 
rozmów i gromkie śmiechy. Senio-
rzy bawili się doskonale, o czym 
sami mogą zaświadczyć…

 Kiedy rozpoczęły się tańce, 
wodzirej ostrożnie badał sytuację, 
ale kiedy stwierdził, że naszym Se-
niorom „ubyło lat”, dopasował mu-
zykę do temperamentu „tancerzy” i 
„tancerek”. Kółka, węże, mosty, pod-
skoki, obertasy i poleczki z wyso-
ko uniesionymi kolanami zadziwia-
ły nawet najmłodszych uczestników 
zabawy.

Każdy z nas może pozazdrościć 
takiej kondycji i humoru.

Życzymy im dużo zdrowia, rado-
ści i „wyższej emerytury”. 

Dziękujemy naszym przemiłym 
Seniorom za życzliwość oraz za to, 
że mimo śniegu, zasp i ślizgawicy, 
tak licznie przybyli na spotkanie. I 
już dziś zapraszamy na przyszły rok.

Wszystkim dzieciom, ich rodzi-
com i Gronu Pedagogicznemu dzię-
kujemy za przygotowanie wspania-
łego spotkania. 

I. Bińczyk i E. Popińska

Życzymy nowo wybranym parom 
królewskim udanego panowania, aż 
do następnego karnawału..

Po zakończonym balu, uczniowie 
wraz z rodzicami udali się do do-
mów, by rozpocząćdwutygodniowe 
ferie zimowe. Życzymy bezpieczne-
go wypoczynku!

Dyrektor oraz Grono Pedagogicz-
ne SP w Żabowie dziękują Radzie 
Rodziców oraz sponsorom: Panu 
Adamowi Fedeńczakowi i panu Zbi-
gniewowi Raźiewskiemu, za uatrak-
cyjnienie zabawy karnawałowej na-
szym uczniom.

I. Bińczyk i E. Popińska 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

79-11.02.2010 r. 

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
 Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub administracyjne
2. Minimum 2-letni staż pracy w księgowości
3. Znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, 
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie 
konstruowania i wykonywania budżetu,  rozporządzenia Ministra Fi-
nansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych

4. Znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
5. Umiejętność biegłej obsługi komputera
6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

 Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Zdolność analitycznego myślenia
4. Komunikatywność w kontaktach służbowych
5. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów gminy
2. Prowadzenie rachunkowości w zakresie depozytów i GFOŚiGW
3. Weryfikacja i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
4. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych
5. Sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i 

ZUS-em
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy 
lub zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na wskazanym stanowisku        
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych"
9. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na 
stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć 
osobiście w  pokoju Nr 10 w terminie do dnia 18 lutego 2010 r. do godz. 
15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin 
Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.400 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie 
zaproszeni na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych 
kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybra-
nego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Katolickie Stowarzyszenie 
CIVITAS  CHRISTIANA 

informuje, że 
Różaniec Święty wędrujący 

od OSTREJ BRAMY 
w Wilnie przez wybrane Kościoły w Polsce przybędzie do 

Kościoła Św. Rafała Kalinowskiego w dniu  10.02.2010 r o 
godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich wiernych. 

Za Zarząd Oddziału Barbara Gontarska 

SP Strzelewo

Zabawa karnawałowa
Tradycyjnie, przez feriami zimowymi, w Szkole Podstawowej w Strzelewie 

odbyła się zabawa dla dzieci z klas 0-VI.
Dzieci, poprzebierane w przepiękne stroje karnawałowe, bawiły się przy 

muzyce, brały udział w loterii fantowej i różnych zabawach. Każdy uczeń 
otrzymał też paczkę.

 Inf.własna
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• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 
56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem 
ul. Bema 14 (na przeciw byłej go-
rzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Okazja! Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 608 579 447.

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
600 894 639.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe na 2 pokojowe z 
dopłatą. 603 55 55 32.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
Sprzedam mieszkanie na wsi 60 m 
kw. Tel. 663 987 722.

• Wynajmę część pomieszczenia na 
gabinet masażu przy ul. 700 Lecia. 
Tel. 664 968 627.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerkę 
lub 2 pokojowe, Nowogard i okoli-
ce. 511 483 925, 508 607 457.

• Sprzedam 1/3 domu w Jenikowie 
z pomieszczeniem gospodarczym 
na 6 arowej działce. 505 183 702.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 28 m 
kw, po kompletnym remoncie w 
2009 r., z nowym umeblowaniem 
z AGD, Żeromskiego 4, 150 tys. Tel. 
663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
wspólnota, 66 m kw. 609 776 335.

• Do wynajęcia od zaraz kawaler-
ka na ul. leśnej. Tel. 600 418 370.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 poko-
je, 58 m kw, parter. Kontakt 91 39 
27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie własnościowe w Wierzbię-

cinie bezczynszowe, 68 m kw, 
wysoki standard, cena 150 tys. 
do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we – kawalerka 24 m kw na więk-
sze z dopłatą (2 lub 3 pokojowe). 
Tel. 66 57 200 08, 691 199 104 po 
16.00.

• Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy, piękna i cicha oko-
lica nad rzeką w Nowogardzie. 
Powierzchnia 2800 m kw, cena 
55 zł/ m. Tel. 601  889  596 po 
16.00.

• Sprzedam działkę budowlaną ok. 
20 arów w Karsku. Tel. 601 200 219.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Wynajmę sklep spożywczy w No-
wogardzie przy ul. Woj. Polskiego 
(róg Traugutta) z pełnym wyposa-
żeniem. Tel. po godz. 15.00 91 39 
20 334.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 
m kw na działalność handlowo – 
usługową. Wiadomość w sklepie 
„Czaruś” lub tel. 508 105 332.

• Sprzedam mieszkanie i działkę 
pod garaż, centrum. 513 805 550.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE W OKOLICACH 
UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. Tel. 602 893 024.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. 694 45 19 19.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposa-
żeniem, możliwość przekształce-
nia na dom. 788 566 432.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 
664 747 948.

• Sprzedam Ford Escort, 1995 r., 
hak, poj. 1600, cena 2500 zł. Tel. 
604 878 140.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
Continental 195 65 R15, stan bdb, 
tel. 605 522 340

rOlNICTWO

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-
licach do 10 km. Tel. 91 39 106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i 
ciągnik C-385. 603 839 782.

• Sprzedam siano w małych kost-
kach i owies w dużej ilości. Tel. 
604 878 140.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• D Y W a N O P r a N I e .  
0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

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

• Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, sim-
loki. Tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, 
śmierć najbliższych, uszczerbek 

na zdrowiu, kolizja drogowa. 
503 617 739.

• DUr – DaCH – pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

• HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Usługi: docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terako-
ta, hydraulika, regipsy, podłogi. 
600 626 268.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. 
Tel. 697 311 324, 663 564 446.

• Dachy, podbitki i remonty miesz-
kań. 669 320 592.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. 608 658 184.

• Usługi ładowarką teleskopową. 
603 19 77 98, 607 084 309.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie – Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693  128  108, 
tel./fax 91 35 03 055.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 
668 17 12 12.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

• Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tyl-
ko pisemne na adres Ferma Dro-
biu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika sa-
mochodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, ra-
baty. 604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 
886 339 035.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

Zagubiono portfel 
z dokumentami 

na nazwisko Krystyna Mikołajczyk. 
Dla uczciwego znalazcy 
przewidziana nagroda.

Tel. 603 530 664.

• Praca dla fryzjera męskiego lub 
męsko – damskiego. 607 647 240.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWO-
Zem DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, z Niemiec fir-
my Vaillant do domku gdzie są 
2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody, koszt 40 
zł miesięcznie, cena 1000 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, tylko ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda (dwufunkcyj-
ne) cena 1200 zł,  mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 150 zł, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. ga-
zowym lub węglowym, firmy Va-
illant z Niemiec, typ 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Podejmę naukę gry na gitarze, 
tel. 503 045 960.

• Sprzedam betoniarkę 150 l i 
skrzynkę rozdzielczą elektryczną. 
Tel. 692 763 683.

• Sprzedam bemar wodny z wypo-
sażeniem 10 garnków ze stali nie-
rdzewnej. 608 658 184.

• Drewno kominkowe – jesion, 
klon – każda ilość. 501 385 072.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
Tel. 793 933 796.

• Oddam 2 psy w dobre ręce (suka i 
pies) rasy Husky (Malamut). Tel. 79 
02 435 75.

Oddam w dobre ręce 
8-miesięczną suczkę. 

Jest przyjazna, bardzo łagodna, 
wesoła, lubiąca towarzystwo. 

Kontakt pod nr telefonu 
668289708.

 artykuł sponsorowany

Bank Spółdzielczy rozdaje nagrody
Skuter wygrany w Nowogardzie 

Skuter – nagrodę wyloso-
wano w ramach promocji 
„Lokata SGB” będzie jeździł 
w Nowogardzie.

W dniu 29 stycznia br. 
w Nowogardzie w Oddzia-
le Banku Spółdzielczego w 
Goleniowie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagrody 
w loterii promocyjnej „Lo-
kata SGB – Wielkie losowa-
nie”. Nagrodę skuter Keeway 
Hurricane wygrała pani Da-
nuta Tomkalska.

Wygranej gratulował jej i 
mężowi Tomasz Sobolewski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Go-
leniowie oraz Maria Basińska Dyrektor Oddziału Banku w Nowogardzie.

Pani Danuta była zadowolona z wygranej, skuter na pewno się przyda, 
wszyscy w domu są zadowoleni z nagrody, a najbardziej córka która już 
wcześniej namawiała nas na zakup skutera - powiedziała. Laureatka od lat 
korzysta z usług Banku Spółdzielczego, jest bardzo zadowolona z oferty, a 
teraz jeszcze taka wygrana.

Wszystkim klientom serdecznie dziękujemy za udział w loterii promocyj-
nej. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej promocji „Loka-
ta z nagrodami”. Do wygrania samochód osobowy marki BMW 316i. Pro-
mocja trwa do 7 kwietnia br. Minimalna kwota lokaty, gwarantująca udział 
w losowaniu nagród to tylko 500 zł. Założenie lokaty stanowiącej wielokrot-
ność tej kwoty zwiększa szansę na wygraną. 
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

ROzKŁAD jAzDY bU sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

ROzK£AD jAzDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Halowa liga Piłki 
Siatkowej lZS

W sobotę 6 lutego 2010 zakończyły się trwające od października 2009 
roku rozgrywki Halowej Ligi Siatkowej LZS. Przed ostatnimi meczami wy-
tworzył się niezwykle ciekawy układ tabeli – na czele byli zawodnicy LZS 
Wojcieszyn z 18 punktami i zapewnionym zwycięstwem bez względu na wy-
niki. Zajmujący czwarte miejsce Oldboje nie mieli szans na poprawę loka-
ty. Natomiast zespoły ZK i LUKS miały po 13 pkt i ważny był stosunek se-
tów. Przed zaplanowanym na godzinę 15 spotkaniem Oldboje powiadomili, 
że nie mogą przyjechać (warunki atmosferyczne) i zawodnicy ZK otrzyma-
li walkower. Tak więc ZK miał już 16 pkt i sety 17:11, a LUKS punktów 13 i 
sety 17:12. Zwycięstwo w stosunku 3:0 lub 3:1 dawało młodym zawodnikom 
LUKS drugie miejsce. Ale jak wygrać ze zdecydowanym liderem? Walcząc 
z ogromnym zaangażowaniem wygrali z osłabionym rywalem ale tylko 3:2. 
Zgodnie z regulaminem PZPS za zwycięstwo otrzymali tylko 2 punkty i pry-
snęły marzenia o srebrnych medalach.

Ostateczne wyniki przedstawiają  się następująco:
1.LZS Wojcieszyn, 2. ZK, 3. LUKS Nowogard., 4. Oldboys, 5. LZS Nowo-

gard 6. LZS Szczytniki.
Organizatorami Ligi był Zarząd Miejsko – Gminy LZS Nowogard i Szkoła 
Podstawowa Nr 4, a spotkania sędziowali Jerzy Kusiak, Wiesław Buczyń-

ski i Grzegorz Tandecki.  
LMM

Patrz foto strona 12

Zwycięski zespół LZS Wojcieszyn 

Brązowe medale dla zespołu LUKS

Dzielnicowi najlepsi!
Drużyna goleniowskich dzielnicowych wygrała halowy turniej pił-

ki nożnej o puchar swojego Komendanta. W tym ,rozgrywanym od 
6-u lat turnieju wystartowało   7 drużyn reprezentujących poszczegól-
ne komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. 
Zawody  zorganizował Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów działający w KPP 
Goleniów. Mecze rozegrano w hali sportowej szkoły podstawowej nr 1 w No-
wogardzie. Grano systemem ‚każdy z każdym’. W turnieju wystartowały dru-
żyny reprezentujące   dzielnicowych , kryminalnych i prewencję z Golenio-
wa, kryminalnych i prewencje z Komisariatu w Nowogardzie oraz drogówka. 
Do zawodów zaproszono także drużynę składającą się z emerytów policyjnych. 
Rozegrano łącznie 21 meczów i po ponad 3-godzinnym graniu wyłoniono 
zwycięzcę, którym okazała się drużyna goleniowskich dzielnicowych. Im 
przypadł puchar ufundowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Go-
leniowie mł. Insp. Krzysztofa Targońskiego. Drugie miejsce i puchar Burmi-
strza Nowogardu Kazimierza Ziemby zdobyła drużyna ‚ kryminalnych’ z Go-
leniowa a trzecie drużyna ‚ emerytów’, która   zdobyła puchar ufundowany 
przez Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie kom. Leszka Nowaka.

Oto  poszczególne wyniki spotkań:
1.Prewencja Nd -  TWA Dzielnicowi Gol.     0:2
2.Prewencja Gol. - Kryminalni Nd               1:1
3.Kryminalni Gol. - Emeryci                       1:1
4.Drogówka       -  Prewencja Nd              0:1
5.TWA Dzielnicowi Gol. - Prewencja Gol      1:1
6.Kryminalni Nd - Kryminalni Gol.                3:2
7.Prewencja Gol - Drogówka                     0:0
8.Emeryci       -  Kryminalni Nd                  0:0
9.TWA Dzielnicowi Gol - Kryminalni Gol       2:2
10.Prewencja Nd - Prewencja Nd              0:0
11.Emeryci        - TWA Dzielnicowi Gol      0:0
12.Drogówka - Kryminalni Gol                   0:8
13.Kryminalni Nd - TWA Dzielnicowi Gol      0:2
14.Kryminalni  Gol - Prewencja Nd             2:0
15.Emeryci - Drogówka                           1:0
16.Prewencja Gol - Kryminalni  Gol            1:3
17.Kryminalni Nd  - Drogówka                   2:0
18.Prewencja Nd - Emeryci                      0:1
19.TWA Dzielnicowi Gol - Drogówka          1:0
20.Prewencja Nd - Kryminalni Nd              3:0
21.Emeryci - Prewencja Gol                    1:1
Oficjalna klasyfikacja:
I - Dzielnicowi Goleniów
II- Kryminalni  Goleniów
III - Emeryci 
IV - Kryminalni Nowogard
V- Prewencja Nowogard
VI - Prewencja Goleniów
VII - Drogówka
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano mł. asp. Katarzynę Zieliń-

ską‚  Królem‚  strzelców został nadkom. Wiesław Ziemba.
Info Kapsii
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Tel.  913 922 165
reklama

reklamareklama

15.02.2010r.godz.16.30Odśnieżanie 
ładowarką, wywóz śniegu 

sam. ciężarowym
Tel. 510 034 206

BAR U RYŚKA
ul. Rzeszowskiego 1A • Nowogard • Tel. 604 215 937

Organizujemy wszystkie imprezy okolicznościowe

6 i 13 lUTeGO zapraszamy  
na zabawę karnawałową

Miłym akcentem finału Ligi było uroczyste wręczenie sportowych ubiorów dla 
zawodników LZS Szczytniki. Zespół powstał w kwietniu 2009 roku dzięki stara-
niom takich ludzi jak:Andrzej Woźniak (wybrany na przewodniczącego Zarzą-
du) oraz Krzysztof Hetmański i Waldemar Patyk.
Aktualnie jest zarejestrowanych 15 zawodników, którzy regularnie przysyła-
li zespół na wszystkie mecze Ligi Halowej. Czekają tylko na ocieplenie, bo w 
Szczytnikach nie ma hali by grać – urządzą profesjonalne boisko i chcą zorga-
nizować jeden z letnich turniejów gminnych.

 Uczestnicy, sędziowie i organizatorzy po dekoracji medalami.

Norbert Kuriata, lat 16, uczeń Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych jest 
przykładem pracowitości i zaanga-
żowania w grę. Mimo niekorzystnych 
dla siatkarza warunków fizycznych 
(najniższy wzrostem) przerasta umie-
jętnościami wielu wyższych zawodni-
ków.

Halowa liga Piłki Siatkowej lZS
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Wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Nowogard  

życzymy wszelkiej pomyślności oraz 
realizacji własnych zamierzeń 

w tym nadchodzącym 
Nowym 2011 Roku.

   Burmistrz Nowogardu      przewodniczący Rady Miejskiej
         Robert Czapla                          Antoni Bielida

Z Nowym Rokiem  

z nowym VAT-em

Jestem lepszy.

Już  naobiecywałem!
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 
w godzinach od 17.00 do 18.30 w sali obrad Ratusza Miejskiego (I piętro).
tel. Biura Rady Miejskiej 91 392 62 11 (po godz. 17.00 w dniach dyżuru).

Z pomnikiem w tle...

Wywiad z Pawłem Słomskim 
pełnomocnikiem Prawicy Rzeczy-
pospolitej w powiecie goleniowskim

Dziennik Nowogardzki :  Jak 
ocenia Pan sytuacje Prawicy po wy-
borach samorządowych? Czy sojusz 
wyborczy z Platformą Obywatelską 
w Nowogardzie opłacił się Prawicy 
Rzeczypospolitej.

Paweł Słomski : W Nowogardzie 
Prawica Rzeczypospolitej  do sejmiku 
wojewódzkiego jak na nasze możli-
wości organizacyjne uzyskała bardzo 
dobry wynik, potwierdzając tym sa-
mym pozytywny trent z poprzedniego 
rozstrzygnięcia do Parlamentu Euro-
pejskiego. W przypadku wyborów do 
rady miasta do których nasi kandydaci 
startowali na listach Platformy Oby-
watelskiej, niestety nie było najlepiej. 
Nowogardzkie PO nie osiągnęło wy-
niku wyborczego na poziomie który 
można byłoby oczekiwać, ugrupowa-
nie to  w prawdzie miało na listach 
wiele nowych osób nie związanych 
bezpośrednio z  rządzeniem w po-
przedniej  kadencji, ale jednak ocenio-
ne zostało jako współodpowiedzialne 
za to co działo się przez ostatnie 4 lata 
w naszym mieście. Moje ugrupowanie 
Prawica Rzeczypospolitej wyrosła jed-
nak, co warto podkreślić na pewnym 
sprzeciwie wobec niekorzystnych 
dla miasta rozwiązań o których jako 
pełnomocnik miałem przyjemność 
pisać na łamach DN przez ostatnie 
lata- niestety fakt wyborczego mariażu 
sprzeciwu i akceptacji nie znalazł zro-
zumienia wyborców . Należy jeszcze 
raz podkreślić ,że  wybory ostatecznie 
zakończyły się sukcesem dla przeciw-
ników Kazimierza Ziemby stąd dobre 
wyniki SLD i Wspólnego Nowogardu.

DN:  Dlaczego zatem Prawica 
Rzeczypospolitej nie wystawiła wła-
snych list do RM?

PS: Analizując sytuacje po wybo-
rach prezydenckich i  znając specyfikę 

wyborów samorządowych, uznaliśmy 
że lepszym rozwiązaniem będzie 
sojusz wyborczy. Wybór padł na 
Platformę Obywatelską, wiedzieliśmy 
że może się to wiązać z ryzykiem nie 
przejścia naszego elektoratu na tą listę, 
co się stało.  Kolejnym ważnym powo-
dem nie wystawienia własnej listy było 
także to że jako Prawica nie zdołaliśmy 
wygenerować liczącego się kandydata 
na Burmistrza Nowogardu,  a  to jest 
gwarantem poważnego uczestnictwa 
w wyborach.  

DN: Mówi Pan że te wybory za-
kończyły się sukcesem przeciwników 
odchodzącego burmistrza. Czy nowy 
burmistrz jest gwarantem rzeczywi-
stej zmiany w Nowogardzie??

PS: To zależy od tego jaki obierze 
model sprawowania urzędu. Czy 
będzie chciał być burmistrzem po-
stępowym, otwartym na przyszłość  i 
łączącym a nie dzielącym mieszkań-
ców, czy wybierze smutną kontynuację 
poprzedniej epoki z socrealistycznym 
pomnikiem w tle. Jeśli postawi na tę  
pierwszą postawę to zmiana burmi-
strza nie będzie wyłącznie wizualna.

DN:  Z pomnikiem w tle…?
PS: Tak. Pomnik w centrum miasta 

jest dzisiaj tym co dzieli mieszkańców 
naszego miasta np. podczas ważnych 
dla Polaków rocznic. Jesteśmy 20 lat 
po PRL to dobry moment by burzyć 
mury (w tym przypadku pomnik) 
które dzielą. Niedawno (o czym infor-
mowałem czytelników DN) zburzono 
pomnik J. Stalina w Gori- czyli miej-
scu jego urodzenia, tak więc jeśli tam 
daleko na wschodzie na granicy Azji 
i Europy było to możliwe to u nas tym 
bardziej powinno się to stać. 

DN: Jakie najbliższe działania 
stawia sobie Nowogardzka Prawica 
Rzeczypospolitej i całe wasze ugru-
powanie?

PS : Będziemy dalej komentować 
życie polityczne w Nowogardzie i 
regionie, poza tym naszym zadaniem 
na najbliższe miesiące będzie przygo-
towanie wyborów parlamentarnych 
w taki sposób aby uzyskać wynik 
powyżej  3% głosów w kraju. 

DN: Czego życzy Pan mieszkań-
com Nowogardu na nowy rok?

PS: Dużo zdrowia i szczecią w życiu 
osobistym i „dobrej” władzy.

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Jan Tandecki – radny z list SLD
Rok 2010 oceniam pod kątem swo-

jej działalności jako przewodniczące-
go Miejsko-Gminnego Zarządu Stowa-
rzyszenia LZS. Nowogard od kilku lat 
utrzymuje się w czołowce jeśli chodzi o 
klasyfikacje sportu masowego. Cieszę 
się, ze w roku 2010 nie obniżyliśmy „lo-
tów”. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kla-
syfikacji województw podczas Ogólno-
polskiego Zlotu Rodziny LZS w Miel-
nie. Braliśmy udział w Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Piłce Siatkowej w 

Kielcach, gdzie nasze panie zajęły wyso-
kie miejsca (V-VIII).Wygraliśmy Mistrzostwa Województwa w Piłce Siat-
kowej Mężczyzn w Pyrzycach.

Dołożę wszelkich starań by rok 2011 nie był gorszy – będę dążył do pod-
noszenia poziomu sportowego i organizacji zawodów LZS w Gminie oraz 
utrzymania naszej pozycji w Piłce Siatkowej w województwie.

Sobie życzę przede wszystkim zdrowia i satysfakcji w pracy społecznej  - 
zarówno w sporcie jak i w Radzie Miejskiej. Serdecznie pozdrawiam miesz-
kańców i dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swe głosy wyborach 
samorządowych.

Paweł Kolanek – radny z list PSL 
 Chciałbym, aby w roku 2011 

Rada Miejska zwróciła uwagę na 
poprawę infrastruktury drogowej, 
szczególnie na obszarach wiej-
skich, a także na budowę placów 
zabaw, boisk sportowych w miej-
scach, w których ich brakuje oraz 
remonty świetlic wiejskich. Moim 
zdaniem jest to ważne ponieważ 
na wsiach jest mało miejsc w któ-
rych mieszkańcy mogliby się in-

tegrować. Jestem przekonany, że w 
przyszłości relacje międzyludzkie uległyby dużej poprawie. 

Życzę  wszystkim mieszkańcom gminy Nowogard w nadchodzą-
cym Nowym Roku 2011 zdrowia, szczęścia oraz samych sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym. 

Moje osobiste plany ? 
Postaram się wykorzystać zdobytą wiedzę dla dobra naszej gminy. Jestem 

osobą otwartą dla ludzi, na którą możecie Państwo liczyć i która chce przy-
czynić się do dalszego jej rozwoju. Nasza gmina jest na 28 miejscu w kraju 
i liczę na to, że wspólnie uda nam się utrzymać ten wynik.

Jan Smolira – Prezes SM „Gardno”
Mijający rok był dla wspólnoty spółdzielczej 

bardzo, bardzo pomyślny, zwłaszcza dlatego, 
że udało nam się zrealizować w bardzo znacz-
nym zakresie program termoizolacji. Już dzi-
siaj  widoczne są znaczne ekonomiczne i es-
tetyczne efekty działań zrealizowanych w ra-
mach tego programu.

W przyszłym roku będziemy wykonywać 
następny etap tej modernizacji obejmujący 
budynki w centrum czyli w najstarszej dziel-
nicy miasta.

Wszystkim mieszkańcom naszych domów 
życzę w nadchodzącym roku oprócz pomyślności w życiu osobistym także 
stabilności cenowych, abyśmy uniknęli gwałtownych zmian w tym obsza-
rze. Życzę także nowo wybranym władzom miasta, aby także o społeczno-
ści spółdzielczej i jej problemach. Dosiego Roku!
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RekLAmA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

RekLAmA

8 460 zł dla nowego burmistrza

III Sesja Rady Miejskiej
W środę 29 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej. 

Przyjmowane uchwały (obszernie napiszemy o nich w kolejnym wydaniu 
DN) nie wzbudzały ani emocji, ani kontrowersji. Przed realizacją poszcze-
gólnych punktów porządku obrad odbyło się oficjalne pożegnanie odcho-
dzącego ze stanowiska byłego już burmistrza Kazimierza Ziemby. Piszemy 
o tym w innym miejscu.

Spokojnie przyjęto zmiany budże-
tu i zmiany w budżecie, wybrano de-
legatów Nowogardu do Związku Ce-
lowego Gmin R – XXI (został nim 
Antoni Bielida inicjator powstania 
tego Związku), delegata do Związ-
ku Miast Polskich (Stanisław Sa-
niuk) oraz wprowadzono poprawki 
do planu zagospodarowania prze-
strzennego obrębu Słajsino (chodzi 
o poprawki dotyczące gospodarki 
ściekowej umożliwiające powstawa-
nie i budowę nowych obiektów). 

Nawet uchwała ustalająca wyso-
kość uposażenia nowego burmistrza 
Roberta Czapli nie wzbudziła spo-
dziewanych emocji – nie wzbudzi-
ła, bo ustawodawca zadbał o zarobki 
osób zatrudnionych w samorządzie 
i zbytniej  dowolności Radzie nie 
pozostawił. Dla osób funkcyjnych 
są ustalone tzw.„widełki” wynagro-
dzenia zasadniczego, ustalony do-
datek funkcyjny i dodatek specjalny. 
Do tych składników dolicza się tak-
że dodatek za wieloletnią dotychcza-
sową pracę na innych stanowiskach.

Radni „Wspólnego Nowogardu” 
proponowali obniżyć stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego na „okres 
próby” (tak to nazwali). Przewod-
niczący Rady Antoni Bielida (zgod-
nie z ustawą umowę o pracę z bur-
mistrzem zawiera Przewodniczący 
Rady Miejskiej) wyjaśnił, że bur-
mistrza nie można oceniać w do-
wolnym czasie – ocena jego pracy 
to udzielane absolutorium z realiza-

cji budżetu dokonywane dwa razy w 
roku. Nie można więc ustalać „okre-
su próby”.

W głosowaniu podjęto uchwałę: 
Burmistrz będzie otrzymywał wy-
nagrodzenie zasadnicze w wysoko-
ści 5 100 zł, dodatek funkcyjny 1950 
zł, dodatek specjalny 1410 zł. Ra-
zem 8 460 zł. (jest to taka sama kwo-
ta jaką pobierał Kazimierz Ziemba). 
Ponadto burmistrzowi przysługuje 
nagroda jubileuszowa i inne premie 
wynikające z odrębnych przepisów.

Po krótkich odpowiedziach bur-
mistrza na interpelacje i zapytania 
zgłaszane przez radnych  przystąpio-
no do życzeń przy tradycyjnej lamp-
ce szampana. Dosiego Roku!

Tekst i foto LMM 
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We wtorek 28 grudnia minęło 30 dni od śmierci ks. Grzegorza Zakliki. 
Dokładnie w ten dzień, o godz. 18.00 w parafii WNMP odprawiona zo-
stała Msza św. w intencji zmarłego Proboszcza. Liturgii  przewodniczył 
bp Marian Błażej Kruszyłowicz.  Podczas Mszy księża Grzegorz Legutko 
oraz Kazimierz Łukjaniuk odnowili wiarę i przyjęli powierzone im przez 
Abp. A. Dzięgę nowe obowiązki. Wraz z nowym rokiem, ks. G. Legutko 
obejmie oficjalnie stanowisko proboszcza parafii WNMP natomiast ks. 
K. Łukjaniuk, będzie pełnił funkcję dziekana dekanatu Nowogard. 

Msza św. za Grzegorza Zaklikę
WYZNALI WIARĘ  

I ODSŁONILI TABLICĘ

W Mszy św. oprócz wielu du-
chownych, przyjaciół a także człon-
ków rodziny śp.  ks. Grzegorza Za-
kliki wzięli udział także przedstawi-
ciele władz i Rady Miasta oraz lo-
kalni przedsiębiorcy. Wzruszającym 
momentem były wspomnienia po 
zmarłym Proboszczu jakie wypo-
wiedział Marek, jeden ze skazanych 
Zakładu Karnego w Nowogardzie, 
którego ks. Grzegorz Zaklika był ka-
pelanem: „Dziś wspominamy księ-
dza kapelana , którego fizycznie nie 
ma już wśród nas. Jednak pozostanie 
on w naszych sercach na zawsze. Pa-
miętać go będziemy jako nauczycie-
la, który swoim życiem pokazywał 
nam, jak być człowiekiem przyzwo-
itym(...). Ksiądz Grzegorz przycho-
dząc z posługą duszpasterską kilka 
razy w tygodniu do więzienia, przy-
chodził do nas jak do swoich krew-
nych(...). Ksiądz Grzegorz pomagał 
nam uwierzyć, że naszym odosobnie-
niu nie jesteśmy osamotnieni. Uświa-
damiał, że okres odbywania kary nie 
musi być czasem straconym(...).”. 

Na zakończenie Mszy św. poświę-
cono i odsłonięto tablicę jako wo-
tum wdzięczności za ocalenie i od-

budowaniu kościoła, który uległ 
zniszczeniu podczas pożaru w dniu 
3 grudnia 2005 roku. Na tablicy wy-
ryto słowa, które osobiście jeszcze 
przed śmiercią ułożył G. Zaklika: 
„W piątą rocznicę tragicznego poża-
ru wdzięczni Bożej opatrzności za 
dokonane dzieło odbudowy dzięku-
jemy wszystkim, którzy swoją modli-
twą, ofiarą i zaangażowaniem przy-
czynili się  do przywrócenia piękna 
tej Świątyni. Niech służy ona następ-
nym pokoleniom, jako znak szczegól-
nej obecności Boga w naszym mie-
ście”.  Na sąsiedniej ścianie odsło-
nięto również tablicę z nazwiskami 
fundatorów dzwonu „Nadzieja” - 
jednego z trzech, które umieszczo-
ne są na wieży kościelnej. Obie ta-
blice znajdują się tuż przy wejściu na 
chór, gdzie 5 lat temu rozpoczął się 
pożar świątyni. 

 Po Mszy św. na plebani p. M.B. 
Kruszyłowicz oraz ks. Grzegorz Le-
gutko wręczyli pamiątkowe cegieł-
ki 26 fundatorom dzwonu. Wśród 
nich był m.in. Zenon Zieleśkiewicz 
inicjator i organizator akcji zbiera-
nia funduszy na zakup dzwonu..

Marcin Simiński 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na Niedzielę
Nowy Rok

Wykorzystać dobrze czas
Często słyszymy narzekanie na brak czasu. Tysiące lu-

dzi ciągle się usprawiedliwia brakiem czasu na modlitwę, na zajęcie się ro-
dziną, na opiekę nad chorymi, na odpoczynek dla siebie. Jest rzeczą oczy-
wistą, że nie potrafimy zrobić wszystkiego, co chcielibyśmy uczynić, nawet 
gdybyśmy pracowali dwadzieścia cztery godziny na dobę. Im więcej będzie-
my pracowali, tym więcej zadań będzie czekało na wykonanie. Tymczasem 
Bogu wcale nie chodzi o to, byśmy czynili dużo dobrego, ale o to, byśmy 
wykonali dobro, którego On od nas oczekuje.

Gdzie jest zatem klucz do właściwego wykorzystania czasu? Dlaczego 
jedni czynią wiele dobra, a nigdy nie narzekają na brak czasu, inni zaś czy-
nią niewiele, a czasu ciągle im brakuje. Odpowiedź jest stosunkowo prosta: 
Czas ma ten, kto kocha.

Zakochani zawsze znajdą czas dla siebie, nawet w największym nawa-
le pracy. Potrafią zorganizować spotkanie, porozmawiać, napisać list... Mąż 
kochający żonę zawsze znajdzie dla niej czas. Matka kochająca dzieci za-
wsze ma dla nich czas. Przyjaciel, mimo zajęć, zawsze zatrzyma się przy cho-
rym przyjacielu. Pierwszym znakiem wygasającej miłości jest brak czasu dla 
tych, których kochamy. Miłość nigdy nie pozwoli zasypać się tysiącami do-
czesnych trosk, ona zawsze w pokoju i radości umie zachować właściwą hie-
rarchię wartości.

Dlaczego tylko miłość potrafi właściwie wykorzystać czas? Bo tylko ona 
jest w stanie przekroczyć granicę czasu i zamienić go w wieczność. Ten, kto 
nie kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliźniego, ani wbrew pozo-
rom dla siebie. Jeżeli zaś kocha, to czas rozmnaża się w jego rękach jak chleb 
w rękach Jezusa, gdy karmił tysiące ludzi. 

Ta refleksja nad wykorzystaniem czasu jest szczególnie potrzebna na pro-
gu Nowego Roku. Jego godziny szybko będą przepływać przez nasze ręce 
i serca. Jakże wiele mamy do zrobienia. Jakże ambitne plany snują się po gło-
wach ludzi młodych, silnych, zdrowych. Jak precyzyjnie zamierzają oszczę-
dzać siły chorzy, słabi, w podeszłym wieku. Dwanaście nowych miesięcy to 
wielka szansa dla każdego z osobna i dla całego narodu. Warto pamiętać, że 
nie zabraknie nam czasu wyłącznie wówczas, gdy wykorzystamy go w du-
chu miłości. Ona jedna potrafi granice czasu przesuwać w wieczność.

Ks. Tomasz Tylutki

Ogłoszenia Parafialne:
W tym tygodniu kończymy stary rok 2010 i rozpoczynamy nowy 2011. 

Zapraszamy w naszych parafiach na nabożeństwa dziękczynne kończące 
Stary Rok. Odbędą się one w piątek 31 grudnia w czasie Mszy Św. wieczor-
nych. W sobotę 1 stycznia 2011 r. przeżywać będziemy pierwszy dzień No-
wego Roku, a także Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to 
także Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Zapraszamy do modlitwy o po-
myślność w Nowym Roku na Mszach Św. w naszych kościołach, które odbę-
dą się w tym dniu w porządku niedzielnym. 

W przyszłym tygodniu przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Święto Trzech Króli. Jest to od tego roku święto państwowe 
- dzień wolny od pracy. Zapraszamy na Msze Św. w porządku niedzielnym. 

Życzenia Noworoczne
Drodzy Parafianie i Mieszkańcy 

Nowogardu…
Z okazji zbliżającego się Nowego 

Roku 2011 składamy Wam najlep-
sze życzenia Błogosławieństwa Bo-
żego, potrzebnego zdrowia, szczę-
ścia, wiary, nadziei i miłości po-
kładanej w Bogu, który jest tego 
wszystkiego prawdziwym źródłem. 
Życzmy Sobie, wszystkiego najlep-
szego, słowami Pisma świętego:

„Niech cię Pan błogosławi i strze-
że. Niech Pan rozpromieni oblicze 
swe nad tobą. Niech cię obdarzy ła-
ską.

Niech Pan zwróci ku tobie oblicze 
swoje, i niech Pan cię obdarzy swo-
im pokojem…”

Życzą pamiętający w modlitwie Kapłani Parafii Nowogardzkich. 
Szczęść Boże w Nowym Roku 2011…

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 

ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do 15 stycznia. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych  
do Madrytu w sierpniu 2011 roku

Już za niespełna rok - 16 sierpnia 2011 r. - w Madry-
cie rozpoczną się XXVI Światowe Dni Młodzieży. Hasłem 
spotkania, które potrwa do 21 sierpnia, będą słowa „Zako-
rzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Na 
dni młodych do Hiszpanii - jak zapowiadają przygotowujący 
pielgrzymkę młodych - przyjedzie ponad 2 mln uczestników. 
Hiszpański Komitet Organizacyjny oczekuje ok. 50 tys. młodych osób z Pol-
ski. Czy tak będzie? Zależy to w dużej mierze od tego, czy już teraz uda się 
włączyć rzesze młodych do programu duchowych przygotowań do przyszło-
rocznych Światowych Dni Młodzieży.

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Or-
ganizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie skła-
dał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian 
w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. 
Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, 
pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i 
informacje: Punkt przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@pocz-
ta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00). Info: www.
madryt2011.pl

PARAfiA Pw. wNiebowZięciA NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 8:30; Olchowo: 10:30; Wojcieszyn: 11:45;  
Dąbrowa: 12:30.  msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

PARAfiA Pw. Św. RAfAłA kALiNowskiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.    
msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)  

PARAfiA Pw. mb fATimskiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00. 
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Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

Nowy Dziekan 
Dekanatu Nowogard…

Dnia 28 grudnia br. Ks. Kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk – proboszcz 
parafii pw. Św. Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie został mianowa-
ny - przez ks. Abpa Andrzeja Dzie-
gę – Dziekanem Dekanatu Nowo-
gard. Wcześniej tę funkcję sprawo-
wał śp. ks. kan. Grzegorz Zaklika – 
proboszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie. Uroczy-
sty akt nadania tej funkcji odbył się 
podczas uroczystości 5-tej rocznicy 
od pożaru i odbudowy kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP oraz wspo-
mnienia w 30 dzień od śmierci śp. 
ks. Grzegorza Zakliki. 

Nowy Ksiądz Dziekan złożył na 
ręce ks. Bpa Mariana Błażeja Kru-
szyłowicza przysięgę i wyznanie 
wiary. 

Obowiązki Dziekana wg Prawa 
Kanonicznego Kan. 555 - § 1 : po-
pierać i koordynować w ramach de-
kanatu wspólną działalność paster-
ską; czuwać nad tym, by duchowni 
jego okręgu prowadzili życie odpo-
wiadające ich stanowi i troskliwie 
wypełniali swoje obowiązki; czuwać 
nad tym, by święte czynności były 
sprawowane zgodnie z przepisami 
liturgicznymi, by czystość i pięk-
no kościoła i sprzętu liturgicznego, 
zwłaszcza w sprawowaniu i prze-
chowywaniu Najświętszego Sakra-
mentu były starannie utrzymywane; 
żeby księgi parafialne były właści-
wie spisywane i należycie przecho-

wywane, dobra kościelne prawidło-
wo administrowane, a budynek pa-
rafialny otoczony właściwą troską.  
§ 2. Dziekan w powierzonym sobie 
dekanacie: zabiega o to, ażeby du-
chowni zgodnie z postanowieniami 
prawa partykularnego, uczestniczyli 
w określonym czasie w prelekcjach, 
spotkaniach teologicznych lub kon-
ferencjach; troszczy się o dostarcze-
nie pomocy duchowych prezbite-
rom swego okręgu; najbardziej zaś 
troszczy się o tych kapłanów, którzy 
znajdują się w trudniejszych oko-
licznościach lub przeżywają jakieś 
problemy. § 3. Dowiedziawszy się 
o poważnej chorobie proboszcza w 
swoim rejonie, dziekan winien za-
troszczyć się o to, ażeby nie był on 
pozbawiony pomocy duchowej i 
materialnej, a w przypadku śmier-
ci odprawiony był godny pogrzeb. 
Ma zatroszczyć się również o to, aby 
podczas choroby czy śmierci nie zo-
stały zabrane lub nie zaginęły księgi, 
dokumenty, sprzęt liturgiczny oraz 
inne przedmioty należące do ko-
ścioła. § 4. Dziekan ma obowiązek 
wizytować parafie swojego rejonu w 
sposób określony przez biskupa die-
cezjalnego. 

To jedne z nielicznych funkcji i za-
dań nowego księdza Dziekana, któ-
ry został wybrany na 5 lat. Życzymy 
Bożego błogosławieństwa, światła 
Ducha Świętego oraz wiele sił i łask 
od Boga na nowej funkcji. 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci bliskich”

Rodzinie i Bliskim

śp. Tomasza Zajferta
wyrazy szczerego współczucia

 składają
 Dyrektor i pracownicy

Nowogardzkiego Domu Kultury

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego  
niespodziewanie Przyjaciela, Kolegę, byłego  

współpracownika „Wiadomości Samorządowych”, oraz 
współzałożyciela Federacji Młodych Socjaldemokratów. 

śp. Tomasza 
Zajferta

Miał lat 37 i zawsze był uśmiechniętym, sympatycznym, ciepłym czło-
wiekiem. Przez wiele lat dzielnie zmagał się z podstępną, bolesną cho-
robą. Nigdy nie tracił nadziei, tak pragnął życia, które dla niego nigdy 
nie było łatwe. Jednak nigdy go nie usprawiedliwiał uważając, że każdy 
dzień jest dniem ważnym, którego był jego częścią. W myśl cytatu:

Więc, gdy Cię będzie Wielki Wóz
W Twoją ostatnią drogę wiózł 
Niech za ten ból Cię weźmie tam-
Wprost do raju bram!
Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci zwyczajnych ludzi.

Rodzinie
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Przyjaciele i koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
i Federacji Młodych Socjaldemokratów

Kazimierz Lembas – radny Rady Po-
wiatu z list SLD, dyrektor nowogardz-
kiego szpitala

Dla mnie osobiście rok 2010 był uda-
ny – cieszy mnie wybór do Rady Powiatu 
z bardzo dużym poparciem wyborców, a 
w działalności zawodowej udało nam się 
kontynuować dobre wyniki i doprowadzić 
do rozpoczęcia procedur umożliwiających 
rozbudowę nowej części szpitala.

Z okazji Nowego Roku wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy życzę dużo zdrowia, 
szczęścia i zadowolenia z realizacji wyty-
czonych sobie celów. Obyśmy byli otoczeni 
wyłącznie osobami życzliwymi!
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W przeddzień zakończenia 2009 
roku w sali obrad nowogardzkiej 
Rady Miasta zawisł krzyż. Krucy-
fiks został poświęcony przez ks. 
proboszcza Grzegorza Zaklikę, a 
na ścianie umieścił go radny Jerzy 
Majewski. Tak właśnie kończył się 
poprzedni rok. Mijający obfitował 
w wiele, niekoniecznie radosnych 
wydarzeń. W wydaniu „Dziennika” 
z 23.12.2010 r. przypomnieliśmy te 
od stycznia do czerwca. 

10 lipca – Wystartował nowo-
gardzki festiwal „Lato z Muzami”. 
Trwająca sześć dni impreza obfitowa-
ła w kulturalne wydarzenia. Nie za-
brakło również artystycznych warsz-
tatów dla młodzieży. Festiwal w dużej 
części poświęcony był twórczość 
reżysera Wojciecha Marczewskiego, 
którego nagrodzono Honorowym 
Laurem Cisowym. Gośćmi festiwalu 
był także reżyser Wojciech Wójcik 
i aktorka Krystyna tkacz. Impreza 
zakończyła się koncertem zespołu 
Lombard.

21 lipca – Kolejny raz w „Rzecz-
pospolitej” opublikowano ogólnopol-
ski ranking gmin. Nowogard zajął 
w nim sensacyjnie 28 miejsce. Na 
tak wysoką pozycję wywindowała 
nas przede wszystkim największa w 
Polsce ilość finansów przekazywana 
na organizacje pozarządowe. 

23 lipca – Trzecie miejsce w 
Mistrzostwach Polski Juniorów wy-
walczyła wioślarska osada (ósemka) 
AZS Szczecin, w której pływa nowo-
gardzianin Oskar Bonda.

27 lipca – Poinformowano, iż 
kosztorys modernizacji naszego szpi-
tala opiewa na 19 mln zł. To o siedem 
więcej niż wstępnie zakładano. Dziś 
słychać, że ta suma wzrośnie jeszcze 
bardziej. A modernizację coraz trud-
niej sobie wyobrazić.

7 sierpnia – Akt wandalizmu w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Boh. Warszawy. Byli ucznio-
wie postanowili zemścić się na swojej 
edukacyjnej placówce. Do budynku 
włamali się w nocy i nieźle go zde-

molowali. Podpalili nawet boazerię 
na tzw. „forum”. Dobrze, że ogień nie 
rozprzestrzenił się na całą szkołę. Syl-
wetki i twarze wandali zarejestrowały 
kamery szkolnego monitoringu.

28 sierpnia  – Hucznie swe 
50-lecie obchodzi Kołowo Łowieckie 
„Ryś” położone w pobliżu Krasno-
łęki.

30 sierpnia – Gmina obchodzi 
Dożynki. Miejscem imprezy Dąbro-
wa. Festyn bardziej niż mieszkańców 
Nowogardu przyciąga szykujących 
się do startu w listopadowych wybo-
rach kandydatów na burmistrza. Ich 
ulubionym zajęciem było okrążanie 
stolików i „rozmowa” z pozostałymi 
uczestnikami imprezy.   

30 sierpnia – Obchodzimy 20 
rocznicę „Sierpnia 80”. W Nowo-
gardzie uczczono ją mszą świętą w 
kościele św. Rafała Kalinowskiego. 
W rocznicę „karnawału Solidarno-
ści” szczególne wyróżniono dwóch 
mieszkańców Nowogardu. Pierwszy 
to Marek Słomski za działalność 
opozycyjną odznaczony podczas 
szczecińskich obchodów Złotym 
Gryfem Zachodniopomorskim. 
Drugi to Konrad Sidor – zwycięzca 
konkursu na plakat pt. „Sierpień 80 
oczami młodych”. Dzieło młodego 
nowogardzkiego artysty wystawione 
było podczas obchodów w szczeciń-
skiej al. Jana Pawła II.  

1 września – Początek roku 
szkolnego. Smutny dzień dla uczniów, 
bo to jednocześnie koniec wakacji. 

5 września – Doszło do napadu 
z bronią w ręku na sklep, na osiedlu 
Radosław. Sprawca zastał zatrzymany 
przez ludzi, którzy zaobserwowali 
zdarzenie. Było trochę śmiesznie, bo 
później bohaterstwo każdy przypi-
sywał sobie.

14 września – Otwarto dworzec 
autobusowy. Oficjalnej pompy jednak 
nie było, bo trudno sobie wyobrazić 
jak „vipy” mogliby się pomieścić w 
tak ciasnym pomieszczeniu. O par-
kowaniu dużej ilości samochodów i 
stanowiskach dla autobusów trudno 

cokolwiek napisać. Najważniejsze, że 
za ścianą jest kolejny już w mieście 
supermarket.

17 września – Obchody 71 
rocznicy napaści Rosji Sowieckiej 
na Polskę odbyły się pod Pomnikiem 
Sybiraków na miejskim cmentarzu. 
Zabrakło na nich burmistrza Kazi-
mierza Ziemby. Swoją drogą ciekawe, 
jakie podejście w tym temacie zapre-
zentuje nowy burmistrz.       

27 września – Minęła 15 rocz-
nica powstania Ośrodka Konferen-
cyjnego w Kulicach. 

29 września - Brawa nowo-
gardzkich pielęgniarek towarzyszyły 
podczas sesji Rady Miasta przyjęciu 
uchwały o emisji 20 mln zł. obligacji, 
z których zostanie sfinansowana 
modernizacja szpitala. Poziom za-
dłużenia gminy wzrośnie do blisko 
50 proc. w stosunku do jej dochodów. 

1 października  – Pożar w 
Szczytnikach. Spłonęła stodoła jed-
nego z mieszkańców. Akcja Państwo-
wej Straży Pożarnej pozostawiała 
sporo do życzenia. Nie zawiodły za 
to jednostki OSP. 

2 października – Zamknięto 
sklep z dopalaczami w Nowogardzie. 
To wynik ogólnopolskiej walki z tego 
rodzaju używkami.

7 października  – Wojna o 
prywatyzację przedszkola przy ul. 
Żeromskiego. Wcześniej dyrektor 
placówki wystąpiła do władz gminy 
z zapytaniem o możliwość jej pry-
watyzacji. Fakt ten oburzył pracow-
ników przedszkola i rodziców dzieci. 
Burmistrz Ziemba zapewniał, że do 
prywatyzacji nie dojdzie. Rodzice 
domagali się zwolnienia dyrektor 
Jolanty Jackowiak.

16 października – II edycja im-
prezy „Daleko od szosy”. Kierowcy 33 
pojazdów terenowych, w okolicach 
nowogardzkiego „Smoczaka” taplając 
swe samochody w błocie rywalizowa-
li o puchar burmistrza Ziemby.  

17 października – Wielki kon-
cert charytatywny dla zmagającego 
się z nowotworem nowogardzkiego 

kolarza Artura Komisarka. Nad 
jeziorem zagrali raper sobota oraz 
były lider Oddziału Zamkniętego 
Krzysztof Jaryczewski.

22 października – Przekazanie 
placu pod budowę ścieżki rowerowej 
do Olchowa.  

10 listopada – Ostatnia sesja 
Rady Miejskiej V kadencji. Dla 
niektórych radnych ostatnia przynaj-
mniej na najbliższe cztery lata. 

11 listopada – Święto Odzyska-
nia Niepodległości Narodu Polskiego 
przebiegło w wyborczej atmosferze. 

12 listopada – Koncert nowo-
gardzkiej kapeli Stoneroses w klubie 
Magik. Zespół po kliku latach prze-
rwy w świetnym stylu przypomniał 
o sobie miejscowym fanom muzyki 
rockowej.

19 listopada – Obchody 65-le-
cia nowogardzkiego I Liceum Ogól-
nokształcącego. Uroczystość swą 
obecnością uświetnili złoci medaliści 
IO z Pekinu Marek Kolbowicz i Kon-
rad Wasielewski.

21 listopada - Pierwsza tura wy-
borów samorządowych. Poznaliśmy 
skład Rady Miejskiej. W wyborach 
na burmistrza wygrał Robert Czapla. 
Do drugiej tury wszedł również drugi 
Kazimierz Ziemba. 

28 listopada – Po długiej i 
ciężkiej chorobie zmarł ks. pro-
boszcz Grzegorz Zaklika. 2 grudnia 
legendarnego już kapłana w ostatniej 
drodze na cmentarz żegnały tłumy.

5 grudnia – Druga tura wybo-
rów samorządowych oznacza koniec 
16-letniego panowania w mieście 
Kazimierza Ziemby (3676 głosów). 
Wygrywa kandydat SLD Robert Cza-
pla uzyskując 4191 głosów.

8 grudnia – Przewodniczącym 
Rady Miejskiej zostaje Antoni Bieli-
da. Zawiązuje się koalicja SLD i PSL.

23 grudnia – Pożar w Glicku. 12 
osób pozostało bez dachu nad głową. 
W spalonym budynku znajdowały się 
trzy mieszkania i świetlica wiejska.

Marcin Nieradka  

Od krzyża po wybory – rok 2010 

Stanisław Saniuk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny z list PSL
Jako radny zwrócę szczególną uwagę na:
- bezpieczeństwo publiczne, aby poczucie bezpieczeństwa społeczności naszej Gminy pozostało na wysokim poziomie.
- poprawę warunków zdrowotnych przez lepszą dostępność do wyższej jakości świadczonych usług medycznych oraz propagowanie zdro-

wego stylu życia
- stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie Obszaru Intensywnego Inwestowania oraz wspieranie 

małych i średnich przesiebiorstw.
- zagospodarowanie terenów do rekreacji i wypoczynku dla naszej społeczności,
- wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych.
Chciałbym przyczynić się do rozwiązania problemów z parkowaniem pojazd ów  w naszym mieście (w ramach rewitalizacji można na 

ten cel uzyskać środki zewnętrzne). Poprę wszelkie działania na rzecz poprawy płynności ruchu kołowego na ulicach miasta. Jako delegat do 
Związku Miast Polskich będę czynił wszystko by promować nasze miasto oraz wykorzystać dobre i sprawdzone doświadczenia innych.

Na Nowy Rok 2011 życzę wszystkim mieszkańcom pomyślności, sukcesów zawodowych, szczęścia w życiu osobistym, spełnienia planów, a 
nawet marzeń.
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Wśród ptaków wielkie poruszenie,  
ci odlatują, ci zostają…

Odlatuję, wędkarze 
mnie nie poparli

A ja zostaję - łowisko 
dla mnie w sam raz

Marcin Nieradka – radny Platformy Obywatelskiej
Choć radnym jestem nowym, to atmosfera sesji nie jest mi obca, bo jako dziennikarz relacjonowałem nowogardzkie, ale 

także szczecińskie obrady. Emocjonalnych fajerwerków, więc u mnie nie ma, choć przyznam, że jest jedynie niewielka ad-
renalina. Dotychczasowe wrażenia? Jak na razie trochę nudno, bo większość czasu na dotychczasowych sesjach władze po-
święciły na zaprzysiężenia, obsady stanowisk, oraz pożegnania starego i przywitania nowego burmistrza. Pracy merytorycz-
nej do tej pory było raczej niewiele. Przyznam, że z niecierpliwością czekam na dyskusje nad strategicznymi rozwiązaniami 
dla gminy. Pierwsza będzie debata budżetowa. Myślę, że burmistrz postara się o dyskusje na temat obiecanej przez siebie 
budowy nowego przedszkola, czy zagospodarowania jeziora. Poprzeczkę postawił sobie wysoko i zobaczymy, czy w ogóle 
będzie chciał ją przeskoczyć.

Mieszkańcom w 2011 r. życzę przede wszystkim zdrowia. Chciałbym, aby były to życzenia realne. Dlatego burmistrzo-
wi Robertowi Czapli i Radzie Miejskiej życzę, byśmy umieli zadbać o opiekę zdrowotną w Nowogardzie. Przypominam, że 
sprawa modernizacji miejskiego szpitala w dalszym ciągu jest w powijakach. Dochodzą nas głosy, iż remont pochłonąć ma 
znacznie więcej, nawet dwa razy niż gwarantowane przez władze 15 mln zł. Pracownikom placówki i pacjentom życzę, by ten 

scenariusz się nie sprawdził, bo będzie oznaczać dla niej niesamowicie ciężki czas.
Dlatego moim postanowieniem na nowy rok dotyczącym pełnienia funkcji radnego będzie ciągła kontrola spraw związanych z modernizacją szpi-

tala, a tematy z nim związane będę poruszał na każdej sesji. Oprócz zdrowia życzę mieszkańcom spokoju i samych pozytywnych przeżyć związanych 
z Nowogardem. Postaram się pilnować spraw kultury i sportu. Pieniędzy? Też nowogardzianom życzę. Choćby tego, by portfele mieszkańców w 2011 
r. nie były bardziej szczupłe. Zaręczam, że jako radny nie przyczynię się do tego i nie podniosę ręki w głosowaniach nad uchwałami podwyższającymi 
podatki.

Chciałbym by 2011 r. był znacznie lepszy, bo uważam, że mijający nie należał do szczególnych. Mieszkańcom życzę ogromu radości i samych sukce-
sów. By każdy był dumy, że mieszka w Nowogardzie.    
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Z Nowym Rokiem z nowym VAT-em
Podwyżki VAT najmocniej uderzą w rodziny. Jak wyliczył portal Money.pl, przeciętna rodzina zapłaci o około 119 zł więcej.

Według danych GUS na konsumpcję w 2009 roku średnio wydawaliśmy 957 złotych miesięcznie na osobę. Poziom wydatków różnił się w zależności od 
wielkości gospodarstwa domowego i od zarobków. Miesięczne utrzymanie kosztowało singla, ze średnią krajową płacą, ponad 1500 złotych, a rodzina 2+2, 
gdzie oboje rodziców zarabia średnią krajową (czyli razem na rękę niemal 5 tysięcy złotych), wydawali na utrzymanie prawie 4 tysiące złotych.

Taka rodzina zapłaci po podwyżce podatku VAT do 25 proc. za mieszkanie i energię więcej o 22,38 zł miesięcznie, za jedzenie o prawie 25,83 zł, a jej wy-
datki na transport wzrosną o 15,09 złotych. W sumie koszt utrzymania takiej rodziny wzrośnie miesięcznie o prawie o 119 zł - wyliczył portal Money.pl.

Singiel z przeciętną pensją (3400 złotych brutto, czyli około 2435 zł na rękę) wyda wtedy na jedzenie o 11,39 złotych więcej, mieszkanie i energia zdrożeją 
dla niego o 8,84 złote, a transport średnio o 4,37 zł na miesiąc. W sumie jego utrzymanie podrożeje o 43 złote miesięcznie - pisze Money.pl.

O ile więcej miesięcznie, po kolejnych podwyżkach VAT, zapłaci rodzina i osoba samotna (przy średnich zarobkach)
Singiel Razem: żywność odzież i obuwie mieszk. i energia zdrowie transport telefon kultura i wypocz. edukacja

wzrost VAT z 22 na 23 proc. 14,45 zł 3,80 zł 0,79 zł 2,97 zł 1,45 zł 1,47 zł 0,69 zł 1,54 zł 0,18 zł

Rodzina 2+2

wzrost VAT z 22 do 23 proc. 39,93 zł 8,68 zł 2,60 zł 7,52 zł 3,16 zł 5,07 zł 2,03 zł 5,42 zł 0,69 zł
źródło: Obliczenia Money.pl na podstawie danych GUS

Tomasz Bonek
redaktor naczelny Money.pl

PODZIĘKOWANIE
Za pośrednictwem Rewiru Dzielnicowych w Osinie, 
rodziny z tejże miejscowości dziękują Mariuszowi 
Salamon i Arkadiuszowi Stelmaszek, funkcjona-
riuszom Zakładu Karnego w Nowogardzie za gest z 
dobroci serca, obdarowanie rodzin potrzebujących paczkami  świą-
tecznymi. Chociaż od Świąt Bożego Narodzenia minęło kilka dni nie 
zapominajmy o ludziach dobrej woli, którym obojętny nie jest los  
osób potrzebujących. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie a dostrze-
żemy jak wiele jest rodzin ubogich, które wstydzą się prosić o pomoc, 
a tak naprawdę bardzo jej potrzebują. Wyrażamy głęboką nadzieję, 
że podobne gesty zostaną powielone i staną się coroczną tradycja.  

R. Dz. Osina

Plan zamierzeń burmistrza
4.01.2011
godz. 1200 - Spotkanie z Sebastianem Szymańskim - dyrektorem SP nr 1 w 

Nowogardzie oraz z Anną Łysiak - dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie w sprawie utworzenia nowej świetlicy szkolnej (Ratusz Miejski). 

5.01.2011
godz. 1400 - Podpisanie aneksu do umowy na projekt pn. ,,Budowa sieci 

wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miej-
scowości Łęgno'' złożony w ramach Działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej (Urząd Marszałkowski).

Opr. LMM

Są pieniądze na świetlicę  
w Trzechlu

W czwartek, 30 grudnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gole-
niowie zostały podpisane trzy umowy z zakresu działania ,,Odnowa wsi’’ 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski złożone zostały za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego  ‚’ działającej na terenie powiatu Goleniowskiego obejmu-
jącej swoim działaniem obszary wiejskie gmin: Goleniów, Maszewo, Nowo-
gard, Osina, Przybiernów oraz Stepnica.

W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz, Starosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz 
Stanisławski, Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla, Wójt Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski oraz Prezes LGD 
,,Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego’” Zbigniew Łukaszewski.

  

WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU
Całkowity koszt 
inwestycji ( zł)

Koszty kwalifi-
kowalne (zł)

Wnioskowana 
kwota (zł)

Gmina Osina

Przebudowa wielofunk-
cyjnego boiska sporto-
wego w miejscowości 
Osina

1 042 465,71 854 480,09 270 000,00

Gmina Nowogard
Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowo-
ści Trzechel

491 041,92 402 493,38 270 000,00

Gmina Stepnica

Budowa boiska sporto-
wego w Stepnicy oraz 
z a g o s p o d a r o w a n i e 
przestrzeni publicznej 
przy stadionie w Raci-
mierzu

380 920,66 312 230,05 170 000,00

Stowarzyszenie jest jedną z doświadczonych LGD z terenu województwa 
ponieważ realizowała już schemat LEADER + w ramach  programu SPO-
Rolnictwo 2004-2006. Obecnie realizuje inicjatywę LEADER w ramach pro-
gramu PROW 2007-2013 obejmując swoim działaniem gminy o powierzch-
ni 1604 km2, zamieszkałych przez 79 349 mieszkańców. Dotychczas dzięki 
działalności ,,Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego’’  zawarto 10 
umów z zakresu ,,małych projektów’’ oraz trzy z zakresu ,,Odnowy wsi’’.

Komunikat UM opr. LMM

komunikat Policji 
 W dniu 02 grudnia 2010 r. w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 

miała miejsce kradzież pieniędzy z mieszkania. Sprawcą była kobieta w wie-
ku około 40-50 lat, wzrost około 175 cm, średniej budowy ciała, włosy krót-
kie ciemne, ubrana była w ciemny płaszcz za kolana, ciemny kapelusz oraz 
kozaki ciemne. Kobieta miała ze sobą torbę podróżną koloru ciemnego. 
Oferowała do sprzedaży kapę na tapczan koloru beżowego.    

Świadkowie zdarzenia proszeni są o zgłoszenie się do Komisariatu Policji 
w Nowogardzie lub do prowadzącej sprawę mł.asp. Agnieszki Szczyrby tel. 
91-57-92-346. 
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czas fajerwerków

Zanim odpalisz  
petardę to pomyśl!

Sylwester to czas zabawy, który  będzie 
bezpieczny, jeżeli będziemy przestrzegać 
kilku podstawowych zasad, które uchro-
nią nas od nieszczęśliwego wypadku pod-
czas np. „odpalania petardy”. Oto kilka 
podstawnych zasad, które każdy powi-
nien wiedzieć. 

Przed odpaleniem petard zapoznaj się z 
instrukcją ich obsługi i rygorystycznie jej 
przestrzegaj, nie trzymaj w dłoni zapalo-
nej petardy; ·- nie odpalaj petardy z ręki, 
na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego 
papą. Najlepiej wybrać gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), 
aby petardy nie przewróciły się; nie wolno rozbierać fajerwerków, podcho-
dzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać czy stawiać odwrot-
nie niż jest to wskazane na etykiecie, a także wrzucać do ogniska.

opr. Jarosław Bzowy 

sylwester dla zwierząt

Sylwestrowa Noc może 
być tragiczna dla zwierząt   

Sylwestrowa noc nie dla wszystkich żyjących istot może być przyjemna. 
Do takich należą nasze zwierzęta, dla których to czas szczególnie ciężki, dla-
tego spróbujmy im trochę pomóc przetrwać te trudne chwile. 

Jak mogą reagować zwierzęta na 
sztuczne ognie?

- niektóre próbują zagrzebać się 
w największą i najciemniejszą dziu-
rę w domu - często jest to łazienka, 
miejsce pod stołem, czy inny domo-
wy kąt

- trzęsą się ze strachu
- szczekają, wyją, próbują złapać 

sztuczne ognie
- mają biegunkę i mogą nie trzy-

mać moczu,
Co można zrobić, aby pomóc 

przetrwać psu tę noc?
- Pozwól mu się schować w domu 

w ciemnym miejscu - zrób mu po-
słanie tam, gdzie on czuje się naj-
bezpieczniej

- podczas wybuchu sztucz-
nych ogni zamknij wszystkie 
drzwi i okna w domu, możesz 
je dodatkowo uszczelnić koca-
mi, zasłoń zasłony lub żaluzje oraz 
włącz głośno spokojną muzykę 
tak, aby zagłuszyć sztuczne ognie 
- wybierz odpowiednie środki uspo-
kajające u weterynarza i zacznij je 
podawać w określonych przez niego 
dawkach, zanim sztuczne ognie roz-
szaleją się na dobre 

- zabierz psa na długi spacer, aby 
załatwił swoje potrzeby fizjologicz-
ne i porządnie się zmęczył, zanim 
wybuchną sztuczne ognie

- upewnij się, że twój pies ma 
mocno przypiętą obrożę z “adre-
sówką”. Spanikowane psy mogą ze-
rwać się ze smyczy i zgubić się 

- pamiętaj, aby w sylwestra nie 
spuszczać psa ze smyczy! Nawet naj-
bardziej posłuszny pies może uciec, 
gdy się czegoś przestraszy

- nie pozwól psu podchodzić do 
sztucznych ogni, nie pozwól, by za 
nimi biegał! 

- Uważaj na zimne ognie w domu, 
zapalaj je z dala od psa tak, aby żad-
na iskierka na niego nie spadła

- nie zostawiaj swojego psa same-
go w domu

- jeżeli ci się uda, to pobaw się z 
psem, zajmij go jakąś zabawą tak, 
aby nie zwracał uwagi na wybuchy

- nigdy nie pocieszaj psa, który się 
boi - to tylko wzmocni jego złe za-
chowanie. Zachowuj się normalnie, 
tak, jakby hałas nie był niczym nad-
zwyczajnym.

Opr. Jarosław Bzowy, 
Źródło: Tomasz Rusek

Pomogli Krzysztofowi
Nowogardzki Dom Kultury był organizato-

rem zbiórki pieniędzy na rzecz ciężko chorego 
Krzysztofa Pauliga. Pieniądze zbierano podczas 
Koncertu mikołajkowego pn. „Syrenie łzy” w 
dn. 04.12.2010 r. oraz podczas Koncertu kolęd 
i pastorałek pn. „Bóg się rodzi” dn. 19.12.2010 r. 

W dniu 20.12.2010 r. komisja w składzie: Mi-
rosława Przybyłek, Ewa Żytko i  Kamilla Rataj-
czak otworzyła i przeliczyła zawartość puszki w 
której znajdowało się  977,14 zł. Pieniądze te zo-
stały wpłacone na rachunek bankowy, na któ-
ry to Pan Krzysztof wpłaca raty za zakupiony 
sprzęt rehabilitacyjny. 

Inf z Nowogardzkiego Domu Kultury

Zofia Pilarz – Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 

Mijający rok dla pracowników i 
czytelników biblioteki był dobrym ro-
kiem. Argumentacją tego stwierdze-
nia nich będą fakty -  rozwinęliśmy 
pracę kulturalno – oświatowej z czy-
telnikiem dziecięcym jak i dorosłym. 
Kolejnym ważnym osiągnięciem jest 
wygrana w konkursie „Biblioteka-
rza Roku województwa zachodnio-
pomorskiego” przez jedną z moich 
współpracownic, która otrzymała 

bardzo ważne wyróżnienie, które daje prestiż jej samej jaki i nowogardzkiej 
bibliotece. Świadczy to, że nasza placówka jest w bardzo dobrej kondycji, 
co daje optymistyczne perspektywy na następny rok. Co do jakiś ważnych 
uroczystości, które były w bibliotece to nie było takich, gdyż wszystkie były 
ważne i istotne, dlatego nie chciałabym tu szczególnie którejś wyróżniać.

 W Nowym roku chciałabym życzyć wszystkim inspiracji do czytania i 
wyszukiwania samych nowości książkowych  jak samego zdrowia.

Opr. Jarosław Bzowy

kom. Leszek Nowak – Komendant 
Komisariatu Policji w Nowogardzie 

Rok 2010 był rokiem trudnym. O 
wiele trudniejszym niż rok poprzedni. 
Ze  względu na ogólnie niełatwą sy-
tuację jak jest w naszym kraju. Mimo 
to policja nowogardzka może zaliczyć 
ten rok do udanego. Do takich najważ-
niejszych zadań, które udało nam się 
zrealizować i obecnie podtrzymywać 
z dobrym skutkiem  jest bardzo dobra 
współpraca ze społeczeństwem i samo-

rządem, co skutkuje widoczną poprawą  bezpieczeństwa. Idąc z myślą bez-
pieczeństwa nasuwa mi się kolejna istotna sprawa, którą nowogardzka po-
licja może się pochwalić - to większa wykrywalność przestępstw, co potwier-
dzają dane statystyczne. Do takich najbardziej spektakularnych, które za-
padły mi w pamięci to zatrzymanie na gorącym uczynku sprawców rozbo-
ju, którzy napadli na osobę, która wygrała nagrodę w totolotka,  jak rów-
nież wykrycie sprawców handlujących narkotykami. 

Kończąc wypowiedź chciałbym życzyć Wszystkim Dobrego, Bezpieczne-
go Nowego Roku i owocnej współpracy, której podstawową sprawą będzie 
poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich. Równocześnie chciałbym podzię-
kować nowogardzkim policjantom jak i współpracownikom komisariatu za 
dobrze wykonywaną pracę, której efektem jest widoczny rezultat, który po-
kazują dane statystyczne jak i sprawiedliwe oceny mieszkańców, co dla nas 
policjantów ma szczególne znaczenie. 

Opr. Jarosław Bzowy 
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Dlaczego nie wybraliśmy Ziemby?

Takie pytanie nasuwało się za-
pewne każdemu, kto był na ofi-
cjalnym pożegnaniu Kazimierza 
Ziemby w Sali obrad Ratusza w 
dniu 29 grudnia.

Pożegnalne przemówienie wygło-
sił Antoni Bielida, a ponieważ przez 
większą  część 16 letniego „burmi-
strzowania” Kazimierza Ziemby był 
jego współkoalicjantem  problemy 
zna od podszewki.

Aż wierzyć się nie chciało jak wie-
le problemów trzeba było rozwiązy-
wać przez te 16 lat. Przeciętny oby-
watel nawet nie próbuje sobie uzmy-
słowić dokonań na rzecz miasta i 
jego mieszkańców.

Początek to porządkowanie spraw 
po poprzedniej Radzie, nikt nie pa-
mięta, że Gminie groził zarząd ko-
misaryczny. Walka z bezrobociem, 
które wynosiło prawie 50% i na polu 
walki z bezrobociem byliśmy w czo-
łówce krajowej. Kto pamięta inwe-
stycje w infrastrukturę, w kanaliza-
cję, wodociągi, oczyszczalnię ście-
ków.

Nie dostrzegamy nowych na-
wierzchni na drogach, nowych 
chodników. Ile pracy w porządko-
wanie i organizację systemu szkol-
nictwa po jego reformie. Jakie dzi-
siaj mamy szkoły? Nie trzeba chyba 
przypominać sal gimnastycznych, 
organizacji II LO, które zdobywa 
laury ogólnokrajowe.

Nawet zdawałoby się prozaiczna 
sprawa komunikacji miejskiej jest 
dziś traktowana jako coś normalne-
go. Przegraliśmy wprawdzie walkę o 
powiat, ale wzięliśmy na swój garnu-
szek wiele instytucji, które ułatwia-
ją życie mieszkańcom. Walka o ura-
towanie szpitala jest sztandarowym 
sukcesem. Nowogard jest miastem 

otwartym – organizujemy festiwale, 
mistrzostwa w motocrossie, mamy 
kontakty z miastami partnerskimi w 
Niemczech, Szwecji i ostatnio w Ser-
bii.

Prawie całkowicie uporządkowa-
no gospodarkę mieniem komunal-
nym – sprzedaż mieszkań za nikły 
procent zaowocowało troską właści-
cieli o ich stan, a nowe elewacje po-
prawiają estetykę miasta.

Przygotowano place pod budowę 
osiedli jednorodzinnych, zaplano-
wano Obszar Intensywnego Gospo-
darowania, buduje się obwodnicę.

Nie zapomniano o mieszkańcach 
wsi – nowe drogi i chodniki, świe-
tlice wiejskie, place zabaw i boiska 
sportowe, wodociągi i oświetlenie, 
remonty kościołów.

To wszystko usłyszeliśmy z ust 
Antoniego Bielidy i dziękującego 
za pożegnanie Kazimierza Ziem-
by. Ustępujący burmistrz wyraźne 
podkreślił pracowitość i fachowość 
urzędników  oraz aktywnych miesz-
kańców i lokalnych przedsiębiorców. 
To właśnie wspólne działania i de-
terminacja prowadziły do osiągnięć. 

Nie wybrano mnie na następ-
ną kadencję – taki jest wyrok de-
mokracji. Przyjmuję go z pokorą. 
Jestem dumny z osiągnięć. Nadal 
będę w Nowogardzie i jego rozwój 
będzie moją troską – powiedział na 
zakończenie Kazimierz Ziemba.

Nastąpiły wzruszające pożegnania 
i wręczanie pamiątkowych prezen-
tów co widać na foto.

Dziennik Nowogardzki dołącza 
się do podziękowań i życzeń – oby 
współpraca z nowym burmistrzem 
układała się równie pomyślnie!

LMM
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- Radni: Pieniądze  
  dla pogorzelców!  
- burmistrz: Spokojnie…

Na środowej sesji Rady Miasta Klub Radnych Prawicy zawnioskował o 
pomoc poszkodowanym przez pożar w Glicku. Odpowiedź burmistrza 
Roberta Czapli była nijaka.

W skład Klubu Radnych Prawicy 
wchodzą radni Platformy Obywa-
telskiej i Nowogardzkiego Forum 
Samorządowego. Marek Krzywania, 
Rafał Paśko, Cezary Marcinkowski 
i Marcin Nieradka skierowali do 
burmistrza Roberta Czapli wniosek 
o przekazanie jednorazowej dotacji 
w wysokości 10 tys. zł. do podziału 
rodzin dla pogorzelców. KRP uwa-
ża, iż gmina powinna w ten sposób 
zaspokoić podstawowe potrzeby 
poszkodowanych np. te związane z 
utratą sprzętu codziennego użytku. 

Burmistrz nie przychylił się jednak 

do wniosku, twierdząc, że z tego typu 
decyzjami należy jeszcze poczekać.  

- Nie wiem na co czekać. Gmina 
powinna wspierać finansowo swoich 
mieszkańców w nieszczęśliwych przy-
padkach. Pamiętam, że poprzednia 
Rada przekazywała pieniądze np. 
dla Ukrainy gdzie rzekomo panowała 
ptasia grypa. 10 tys. zł to w skali bu-
dżetu przecież niewielka kwota. Nie 
rozumiem zachowania burmistrza, 
który tyle razy podkreślał swą wrażli-
wość na ludzie problemy – komentuje 
radny Marcin Nieradka.   

Jb

komunikat! 

Zbiórka w niedziele
W najbliższą niedzielę po wszystkich mszach świętych w kościele pw. 

WNMP w Nowogardzie odbędą się zbiórki, z których środki zostaną prze-
znaczone dla rodzin poszkodowanych w pożarze w Glicku. Zachęcamy do 
przekazywania swoich datków. 

Zaproszenie na plac
Na ostatniej sesji Rady Miasta jej przewodniczący Antoni Bielida zaprosił 

mieszkańców Nowogardu do świętowania Nowego Roku na nowogardzkim 
pl. Wolności. Podczas sylwestrowej nocy tradycyjnie z okiem NDK popłynie 
głośna muzyka, a władze miasta, na czele z burmistrzem wzniosą wraz z 
mieszkańcami toast za pomyślność w roku 2011. 

Red. 

Rok 2010 był niezłym dla naszej 
firmy. Rozwinęliśmy Zielone Przed-
szkole, a uczniowie Prywatnej Szko-
ły Podstawowej odnieśli zwycięstwo 
w naszym województwie w chary-
tatywnym konkursie „Góra grosza”. 
W przyszłym roku zamierzamy po-
szerzyć ofertę przedszkola, urucho-
miając jedną grupę już od 1 lutego i 
jeszcze jedną od 1 września.

Wszystkim pracownikom, słucha-
czom, uczniom, dzieciom i rodzi-
com w przyszłym roku życzę speł-
nienia marzeń i tego by nadchodzą-
cy rok był dużo lepszy od 2010.

Jan Kopyciński

Mieczysław Laskowski wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie, wiceprzewodniczący 
Klubu Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

Mijający rok 2010 skłania do po-
dzielenia się z czytelnikami DN mo-
imi własnymi ocenami zdarzeń i do-
konań Rady Miejskiej. Moja subiek-
tywna ocena być może różni się z oce-
ną niektórych mieszkańców Gminy 
Nowogard.

Do sukcesów Rady Miejskiej, a 
szczególnie koalicji rządzącej wraz z 

Burmistrzem i jego Urzędem Miejskim, zaliczam przede wszystkim ogrom 
inwestycji wykonanych w Naszej Gminie. Inwestycji których różnorodność 
trudno będzie powtórzyć w obecnie rozpoczętej kadencji nowej Rady Miej-
skiej z uwagi na to, że podjęliśmy się rozbudowy nowej części szpitala, któ-
ry jest zadaniem priorytetowym na najbliższe dwa lata. Jeszcze nigdy w 
poprzednich latach nie zrobiliśmy tyle dróg, chodników, budowy i remon-
tów obiektów oświatowych – szkół i przedszkoli. Wiele dobrego zrobiliśmy 
również dla mieszkańców wsi, chociaż zawsze twierdzę, że to jest za mało.

Do osobistych sukcesów zaliczam rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej 
z Nowogardu do Olchowa, której słuszność, a wręcz konieczność pokaza-
ły ostatnie wypadki. Uważam, że każda suma wydana na bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów nigdy nie jest za wysoka, kiedy w rozliczeniu mamy 
czyjeś zdrowie i życie, bo ono jest najcenniejsze. Słuszność mojego zabie-
gania o budowę tejże ścieżki potwierdziły zewnętrzne środki przyznane na 
to zadanie. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do tego, że będzie ścieżka rowerowa, tj. burmistrzowi K. 
Ziembie, koleżankom i kolegom z KKS, a także Antoniemu Bielidzie. Szcze-
gólne podziękowania należą się kierownikom wydziałów UM p. Adamowi 
Czernikiewiczowi i p. Urszuli Berezowskiej, bez których nie byłoby możli-
wości ani środków na realizację tego zadania. 

W naszej działalności widzę też minusy, a zaliczam do nich brak moż-
liwości budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 
w już przyjętych planach zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Olchowo, Warnkowo – Karsk i Wojcieszyn. Uważam, że jest to duży błąd, 
który może ograniczyć budowę nowych domów na wsiach. Potwierdza to 
projektowana kanalizacja dla Olchowa, która ze względów ekonomicznych 
nie uwzględnia podłączenia do ogólnej sieci domów wybudowanych na 
obrzeżach wsi. Myślę, że przy opracowywaniu następnych planów zagospo-
darowania przestrzennego, nie może byś tak, że poprzez pewne zapisy nie 
ma alternatywnych sposobów na unieszkodliwianie ścieków bytowych, po-
nieważ oczyszczalnie ekologiczne są z powodzeniem stosowane u naszych 
sąsiadów. 

W nadchodzącym roku 2011 jako członek koalicji SLD-PSL będę starał 
się jak najlepiej realizować zadania uznane przez nasze kluby za najważ-
niejsze dla naszych mieszkańców, oczywiście w miarę możliwości naszego 
budżetu.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2011 chciałbym złożyć najser-
deczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, a 
przede wszystkim zdrowia dla Mieszkańców naszej Nowogardzkiej Gminy.

Mieczysław Laskowski

Uwaga poszkodowani przez 
iii Rzeszę!

Osoby deportowane z miejsca zamieszkania do pracy przymusowej z te-
renów przyłączonych do III Rzeszy, a dotychczas nie otrzymujące dodatku 
pieniężnego proszone są o zgłoszenie się do Biura Stowarzyszenia w Nowo-
gardzie przy ul. 700-lecia 14 (siedziba Zarządu Budynków Komunalnych).

Biuro czynne w każdy czwartek od godz. 10.00 do 13.00.
Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego SPP

Rajmund Bojarski
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Mateusz syn 
Moniki Misiewicz 
ur. 27.12.2010 z 
Węgorza

Hania córka 
Katarzyny i Janusza 
ur. 29.12.2010 z 
Długołęki

Maja Ewa córka 
Jolanty Szczypień 
ur. 24.12.2010 z 
Nowogardu

Alan syn Małgorzaty 
Jóźwik ur. 29.12.2010 
z Nowogardu

Amelka córka 
Katarzyny 
Kamińskiej ur. 
29.12.2010 z Płot

Borys syn Katarzyny 
Chodań ur. 
24.12.2010 z Dobrej

Robert syn 
Małgorzaty 
Mielczarek ur. 
24.12.2010 z Miętna

Julia córka Anny 
i Łukasza 
Ziółkowskich 
ur. 26.12.2010 z 
Nowogardu

Adam syn Marty 
i Tomasza ur. 
26.12.2010 z 
Jarchlina

Nicola córka 
Małgorzaty i Sylwestra 
ur. 28.12.2010 
z Warnkowa

 Witamy wśród nas...

płk. Jerzy Dudzik – Dyrektor Za-
kładu Karnego w Nowogardzie 

Moje podsumowanie zadań, jakie w 
tym roku zostały nałożone na pracę w 
tutejszym Zakładzie Karnym skupiają 
się w trzech konkretnych kwestiach, do 
których mogę zaliczyć: 

- Wejście w życie nowej ustawy o 
służbie więziennej, która w nowy spo-
sób sytuuje dotychczasowe zadania. W 
związku z tym samoczynnie następuje 

nowa reforma strukturalna w służbie więziennej, co oznacza w praktyce inną, 
ważną jakość działania na tle historii wykonywanej  pracy w polskich zakła-
dach karnych. 

- Kolejną ważną sprawą jest budżet, który  niestety jest bardzo uszczuplony, 
co w rezultacie zmusza do realizacji tylko tych inwestycji czy planów, które są 
niezbędne do funkcjonowania jednostki, dlatego dobrze by było gdyby  przy-
dzielane  środki w nowym roku były większe. 

- Ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna to współpraca Zakładu Karnego 
z samorządem terytorialnym i  Burmistrzem dla dobra miasta i jego mieszań-
ców. Niedawne działania obydwu stron zaowocowały konkretnymi posunięcia-
mi takimi jak np. odśnieżanie ulic przez więźniów, co nie oznacza, że z końcem 
zimy ta współpraca się zakończy. Mamy w planach kolejne pomysły, które miej-
my nadzieję zostaną zrealizowane. 

W kończącym się roku życzę wszystkim pomyślności w realizacji swoich no-
worocznych postanowień a także odwilży tegorocznej zimy, która bardzo utrud-
nia wszystkim codzienne życie.

Opr. Jarosław Bzowy

Wigilijny złodziej
Goleniowscy policjanci zatrzyma-

li 24 letniego mężczyznę, podejrza-
nego o kradzież torebki. Do kradzie-
ży doszło w wigilijny wieczór ,pod 
mieszkaniem pokrzywdzonej. W wy-
niku szarpaniny ze sprawcą kobieta  
spadła ze schodów i złamała rękę.

24 grudnia 2010 roku około godziny 
19, pokrzywdzona wracała do domu. 
Przy klatce schodowej czekał nieznajo-
my mężczyzna, który razem z kobietą 
wszedł do środka. W momencie kiedy 
pokrzywdzona otwierała drzwi swoje-
go mieszkania, z góry zbiegł mężczy-
zna, który wyrwał jej torebkę i uciekł. 
W wyniku szarpaniny ze sprawcą po-
krzywdzona spadała ze schodów i zła-
mała rękę. W  torebce znajdowały się 
pieniądze w kwocie 350 zł i książki. 

Policjanci z Wydziału Kryminalne-
go, na podstawie dokładnego rysopisu, 
który podała kobieta i sposobu działa-
nia wytypowali sprawcę. Ustalili miej-
sce jego pobytu i zatrzymali go. 24 la-
tek, mieszkaniec Goleniowa usłyszał 
zarzut kradzieży, grozi mu do 5 lat po-
zbawienia wolności.

podkom. Marta Pierko

Z Nowym Rokiem siły przebicia, wiary w to,
że najlepsze jeszcze przed nami, 
radosnego oczekiwania wiosny, 

zdrowia jak dzwon Zygmunta, pieniędzy trzos, 
nowych dzieci i wnuków, a w ogóle wszystkiego 

najlepszego mieszkańcom gminy Nowogard 

życzy Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej
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F.H.U. „DAR-BUD”

Odśnieżanie 
Telefon: 694 455 280

Przybłąkała się 
suka ze szczeniakiem 
(owczarek niemiecki) - Nowogard 
ul, Nadtorowa 12, właściciela lub 

osobę chcącą się zaopiekować  
psami, proszę  

o kontakt 601 575 003.

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, 

ul. Boh Warszawy 103A/1
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z ogrzewaniem 

gazowym
-współpracujemy ze wszystkimi firmami w W.E.
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy składaniu 

wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna

Przy zakupie urządzeń z montażem, 
w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 7%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

RekLAmA RekLAmA RekLAmA

Niektóre decyzje administracyjne posiadają wady, które powodują 
ich nieważność. Decyzja uznana za nieważną nie obowiązuje

Należy pamiętać, że o nieważności 
decyzji orzeka organ administracji w 
specjalnym trybie. To oznacza, że my 
sami nie możemy nie wykonywać de-
cyzji, bo uważamy ją za nieważną. Do-
póki decyzja nie zostanie uchylona - 
jest wiążąca i należy ją wykonywać, je-
śli jest prawomocna. Decyzja jest pra-
womocna, gdy nie odwołano się od 
niej lub została rozpatrzona przez or-
gan drugiej instancji po odwołaniu.

Niewykonanie decyzji może pocią-
gnąć za sobą przykre skutki, na przykład 
egzekucję administracyjną, która polega 
na przymusowym wykonaniu decyzji.

O decyzjach nieważnych mówimy, 
gdy posiadają jedną z cech, która po-
woduje nieważność. Nieważność moż-
na stwierdzić wobec decyzji, które:

1. zostały wydane przez niewłaściwy 
organ administracji. Każdy organ ma 
swoją właściwość miejscową i rzeczo-
wą. Właściwość miejscowa oznacza, że 
organ administracji (potocznie urząd) 
rozpatruje sprawy z jakiegoś określo-
nego obszaru, a właściwość rzeczowa 
oznacza zakres rozpatrywanych spraw. 
Wobec tego decyzją nieważną będzie 
np. decyzja określająca podatek VAT 
wydana przez Starostę,

2. zostały wydane bez podstawy 
prawnej lub z rażącym naruszeniem 
prawa. Wydanie decyzji bez podsta-
wy prawnej oznacza, że decyzja zosta-
ła wydana np. na podstawie przepisów, 
które nie mają oparcia w ustawie, albo 
uprawnienie lub obowiązek, o którym 
mowa w decyzji, wynika bezpośrednio 
z ustawy i inne. Natomiast wydanie 

decyzji z rażącym naruszeniem pra-
wa ma miejsce, gdy istnieje podstawa 
do wydania decyzji, ale samo rozstrzy-
gnięcie zawarte w tej decyzji jest ewi-
dentnie sprzeczne z prawem,

3. dotyczą sprawy już poprzednio 
rozstrzygniętej inną decyzją,

4. zostały skierowane do osoby, któ-
ra nie jest stroną w sprawie - dotyczy 
sytuacji, gdy ta osoba nie może zostać 
obciążona obowiązkiem ani uzyskać 
uprawnienia. To samo dotyczy przy-
padków, gdzie do wszczęcia postępo-
wania konieczny jest wniosek strony, a 
strona takiego wniosku nie złożyła,

5. były niewykonalne w dniu ich wy-
dania i ich niewykonalność ma cha-
rakter trwały,

6. w razie ich wykonania wywołały-
by czyn zagrożony karą,

7. zawierają wadę powodującą ich 
nieważność z mocy prawa - dotyczy 
decyzji, wobec których przepis prawa 
wskazuje wady, które powodują nie-
ważność.

W przypadku niektórych decyzji nie 
można stwierdzić nieważności, jeśli 
upłynęło 10 lat od daty ich doręczenia 
lub ogłoszenia. Do tych decyzji należą 
decyzje:

- wydane z naruszeniem przepisów 
o właściwości,

- dotyczące sprawy już poprzednio 
rozstrzygniętej inną decyzją ostatecz-
ną,

- skierowane do osoby nie będącej 
stroną w sprawie,

- zawierające wadę powodującą ich 
nieważność z mocy prawa.

Nie można stwierdzić nieważności 
decyzji, gdy decyzja wywołała nieod-
wracalne skutki prawne.

Jeżeli nie można stwierdzić nieważ-
ności decyzji na skutek okoliczności, o 
których mowa powyżej, organ admi-
nistracji publicznej ograniczy się do 
stwierdzenia wydania zaskarżonej de-
cyzji z naruszeniem prawa oraz wska-
zania okoliczności, z powodu których 
nie stwierdził nieważności decyzji.

Aby unieważnić decyzję koniecz-
ny jest wniosek. Wniosek może zło-
żyć strona. Należy pamiętać, że postę-
powanie o stwierdzenie nieważności 
może mieć także miejsce z urzędu, a 
to oznacza, że organ administracji ma 
prawo zainicjować takie postępowa-
nie. Postępowanie o stwierdzenie nie-
ważności może zostać także wszczę-
te na wniosek organizacji społecznej, 
prokuratora, Rzecznika Praw Obywa-
telskich.

Gdy składamy wniosek o stwierdze-
nie nieważności, powinniśmy w nim 
podać dane zaskarżonej decyzji, czyli 
jej numer, datę wydania oraz dane or-
ganu, który ją wydał. Nasz wniosek po-
winien także zawierać żądanie stwier-
dzenia nieważności oraz określać prze-
słankę nieważności. Po złożeniu wnio-
sku organ administracji wypowie się w 
naszej sprawie. Organ ma prawo:

- odmówić wszczęcia postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji,

- odmówić stwierdzenia nieważno-
ści decyzji (innymi słowy nie organ 

nie uważa, że decyzja powinna zostać 
uznana za nieważną),

- stwierdzić nieważność,
- wydać decyzję, w której stwierdzi, 

że wydano decyzję z naruszeniem pra-
wa.

Wniosek o stwierdzenie nieważno-
ści należy kierować do organu wyższe-
go nad organem, który wydał decyzję, 
np wniosek o stwierdzenie nieważno-
ści decyzji prezydenta miasta przeważ-
nie będziemy kierować do wojewody.

Wyjątek dotyczy tak zwanych or-
ganów naczelnych i samorządowego 
kolegium odwoławczego, ponieważ 
te organy same rozpatrują wnioski o 
stwierdzenie nieważności wydanych 
przez siebie decyzji.

Decyzja dotycząca stwierdzenia 
nieważności innej decyzji to decyzja 
pierwszej instancji, od której możemy 
się odwołać.

UWAGA: Gdy składamy do wo-
jewódzkiego sądu administracyjne-
go skargę na jakąś decyzję, ten sąd ma 
obowiązek zbadać tę decyzję pod ką-
tem nieważności. Dlatego organy ad-
ministracji nie stwierdzają nieważności 
decyzji, które zostały rozpatrzone przez 
wojewódzkie sądy administracyjne.

Wniosek o stwierdzenie nieważno-
ści jest nieodpłatny, a samo postępo-
wanie nie wymaga ponoszenia kosz-
tów za opłaty administracyjne.

Pamiętajmy, że nieważność można 
stwierdzić wiele lat po wydaniu decy-
zji, ale nie można jej stwierdzić, gdy w 
sprawie danej decyzji wypowiedział się 
sąd administracyjny. LMM
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„PRYMUS – wysokie wyniki to lepsza przyszłość”
W ramach projektu „PRYMUS – wysokie wyniki to lepsza przyszłość” w Pu-

blicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy zajęcia grup wyrównaw-
czych oraz grup uczniów uzdolnionych prowadzą następujący nauczyciele:

Blok przyrodniczy:
Jolanta Mielewczyk – biologia, chemia (zajęcia wyrównawcze z obu przedmio-

tów oraz grupa prymusów z biologii)
Bogumiła Kaczmarczyk – fizyka (grupa wyrównawcza)
 Małgorzata Początek – geografia (zajęcia wyrównawcze oraz grupa prymusów)
Blok:  warsztaty pedagogiczne – „Wybierz swój los” 
Zajęcia specjalistyczno – komunikacyjne 
Irena Juszczyk – zajęcia dla uczniów dyslektycznych
Dorota Kondraciuk – zajęcia logopedyczne
Blok językowy
Beata Kubiak –język angielski (zajęcia wyrównawcze)
Magdalena Wojciechowska- język niemiecki (zajęcia wyrównawcze) 
Blok matematyczny:
Elżbieta Szmyt – matematyka (zajęcia wyrównawcze oraz grupa prymusów)
Elżbieta Troczyńska – matematyka (zajęcia wyrównawcze)
Blok humanistyczny:
Michalina Krywan – język polski (zajęcia wyrównawcze)
Patrycja Mańkowska – język polski (grupa prymusów)
Arkadiusz Wiśniewski – historia  (zajęcia wyrównawcze oraz grupa prymusów)
W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów zajęcia grup wyrów-

nawczych oraz grup uczniów uzdolnionych prowadzą następujący nauczyciele:
Blok przyrodniczy:
Janina Lendzion – biologia,  (zajęcia wyrównawcze  oraz grupa prymusów z bio-

logii)
Jolanta Burewicz  - chemia (zajęcia wyrównawcze  z chemii)
Agnieszka Dziekanowska  – fizyka (grupa wyrównawczani prym)
Małgorzata Kubiak - Baca  – geografia (zajęcia wyrównawcze oraz grupa pry-

musów)
Blok matematyczny z ICT:
Magdalena Jońca  – matematyka (zajęcia wyrównawcze oraz grupa prymusów)
Grzegorz Zając   – matematyka (zajęcia wyrównawcze)
Wiesława Cedro -  informatyka  wyrównawcze oraz grupa  prymusów)
Blok humanistyczny: 
Bożena Krawczyk i Anna Ochocka  – język polski (zajęcia wyrównawcze oraz 

grupa prymusów)
Arkadiusz Piórowskiwski – historia  (zajęcia wyrównawcze)
Agata Jakubcewicz  - historia (grupa prymusów)
Blok językowy:
Anna Rozmiarek  – język angielski (zajęcia wyrównawcze)
Aleksandra Kasperczak – grupa prymusów 
Anita Rybus  – język niemiecki (zajęcia wyrównawcze)
Blok:  warsztaty pedagogiczne – „Wybierz swój los” - Iwona Gnat 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego

        

Człowiek - najlepsza inwestycja

ELOKWENTNY TECHNICZNY 
ABSOLWENT TERAZ - ETAT

ZA NAMI KOLEJNY SEMESTR REALIZACJI PROJEKTU 
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 zajęciami projek-

towymi zostało objętych 404 uczniów ZSP, w tym 333 uczniów z terenów 
wiejskich i 15 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z zasadą równości 
płci 50 % uczniów objętych projektem stanowią dziewczęta. 

W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: 
• „Warsztaty zawodoznawcze – miniprzedsiębiorstwo” dla uczniów klas 

I-IV technikum handlowego i ekonomicznego, 
 • „Bliżej zawodu - warsztaty ekonomiczno – informatyczne” dla 

uczniów ZSZ, 
• „Warsztaty samozatrudnienie szansą na przyszłość” dla uczniów klas TM,  

TŻ i GD oraz TI, 
• „Matematyka w ekonomii” dla uczniów klas technikum i szkoły za-

sadniczej, 

Zajęcia z matematyki w klasach szkoły zawodowej i technikum

• „Handlowy język angielski” - zajęcia dla uczniów klas: TE, TH, TM 
oraz TŻ i GD, 

• „Ekonomiczny” język niemiecki - dla uczniów TE, TH, TM oraz TŻ 
i GD,

Zabawa mikołajkowa w Domu            Zajęcia z języka niemieckiego
Dziecka w Mostach        dla uczniów klas technikum 

• Zastosowanie wiedzy w praktyce – zajęcia u partnera projektu,  
• „Warsztaty pedagogiczne - poznaj siebie i innych” – przeznaczone dla 

uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty i 
nieśmiałych. 

Koordynatorem projektu jest pani Jowita Pawlak. 

Wszystkie działania projektowe realizowane są przez  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  im. St. Staszica w Nowogardzie w partnerstwie z 
firmą „Budmat” L.Cedro, D.Szulejko. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA
Od miesiąca stycznia 2011 r. posiedzenia Komisji 

Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Nowogardzie  
odbywać się będą  

w pierwszą środę każdego miesiąca  
od godziny 10.00

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
Rady Miejskiej w Nowogardzie

Czesław Kozieł
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wynajmę pomieszczenie 
biurowe 200 m2, 

własne ogrzewanie, po remoncie, 
parking, teren zamknięty.  

Budynek przy ul. 3 Maja 31  
w Nowogardzie. 663 500 501

sPRZeDAm 
miesZkANie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Jacek Tworek 
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

sZYbY sAmocHoDowe 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

ZwRoT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

Rozpoczęcie kursu 5 stycznia 2011 r. godz. 16.00
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. ogrodowa, 
Poniatowskiego, j. Pawła ii, tel. 
605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m2 i 5904 
m2 plan zagospodarowania terenu, 
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN 
netto m2, Tel:, 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m2, w całości 
20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy 
smoczaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, 
usługi, plan zagospodarowania te-
ren, przylega do nowego cmentarz, 
droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 
660 424 989.

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy 125 m2 przy ulicy 
5-go marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa 
pokoje, łazienka i kuchnia- wyposa-
żone; 501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Poszukuję garażu do wynajęcia na 
ul. Zamkowej- 668 477 803

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajo-
wej, 668 838 057

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 
39 21 603; 663 748 230

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• wydzierżawię warsztat z kana-
łem, 200 m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia , Cen-
trum 3 pokoje, umeblowane od 
1.01.2011- Tel. 601 724 492

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC, 91 39 21 558

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na 
mniejsze. 665 562 511

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy   w Grabinie do remontu. Po-
wierzchnia działki 4884 m2 
Cena 195.000. Kontakt 
00442085795117, 00447738444727

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w 
centrum miasta. Tel. 510 026 866, po 
godz. 18.00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Kupię mieszkanie na ul. Boh. Warsza-
wy- 608 302 040

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 
budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową na wsi na parterze 30 m2- 
723 907 081

• Dobra ul. Słoneczna – mieszkanie 
własnościowe 4 pokojowe o pow. 
78 m2, II piętro, garaż, piwnica. Cena 
180 000, Tel. 784 088 261

• Dobra, ul. Wojska Polskiego- dom o 
zabudowie bliźniaczej o pow. użyt-
kowej 97, 5 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, strych, piwnica, garaż, bu-
dynek gospodarczy, działka o pow. 
2420 m2, spokojna okolica. Cena 
270 000 tel, 784 088 261

• Sprzedam lokal handlowy położo-
ny na działce 490 m2 Nowogard ul. 
3-go Maja, Tel. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Le-
śnej, 605 402 134; 669 973 818

• Wynajmę kawalerkę 600 zł + media. 
724 298 289

• Pilnie wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie 3 pokojowe w centrum. 0049 511 
8997 16 24; kom. +49 157- 761-710-96

• Wynajmę pokój osobie niepalącej 
z dostępem do kuchni i łazienki; 
798 382 886

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe – 
I piętro, 58 m2 Nowogard, Zamkowa 
2/1, 91 39 17 955

• Sprzedam kawalerkę 32 m2 z dużym 
balkonem; 600 368 810

• Wydzierżawię kiosk handlowy na 
Placu Wolności; 606 998 623

moToRYZAcjA

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• sprzedam opel Vectra c kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w Aso opel ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam opony zimowe 165/R13 – 
2 szt. 795 911 886

• Sprzedam tanio samochód oso-
bowy Deawoo Matiz rok produkcji 
1999, poj. Silnika 796 cm3. Kontakt 
606 112 493 

RoLNicTwo

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam 50 prosiąt 91 39 17 617

• Sprzedam gęsi oskubane na zamó-
wienie; 796 759 414

UsłUgi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TiR-y). 
Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny AcoRD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kAj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Remonty 784 053 493

• Transport – bus Max 784  053  493; 
604 963 120

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• klimatyzacja! serwis sprzętu AgD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• UsłUgi iNfoRmATYcZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUR – DAcH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DAcHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AwARie. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1931.12.2010 r. - 3.01.2011 r.

www.extradom.net.pl

ZAPRAsZAmY Do NAsZego biURA

NowogARD,
 UL. 3 mAjA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 72-200 Nowogard
ul. 3 Maja 13 

tel/fax 91 39 222 33

72-100 Goleniów
ul. Szkolna 6

tel/fax 91 407 33 77

72-300 Gryfice
ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Zachęcamy do składania ofert cenowych. Przeprowadzimy dla kupują-
cego formalności związane z kredytem.  Zapraszamy!

sprzedam 
Nissan micra, 1997 r. 
1,0 l, automat, kolor czerwony, 

użytkowany przez kobietę, w pełni 
sprawny, ubezpieczenie i przegląd 
ważne, cena 5400 zł do negocjacji. 

Tel. 601 47 99 88

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Usługi hydrauliczne; 695 848 557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Naprawa AgD, pralki, lodówki, 
3-go maja 48. Naprawy domowe. 
Tel. 607 719 505

• Remonty, glazura, terakota, 
szpachlowanie, malowanie, ta-
petowanie, regipsy, panele, z 
15 letnim stażem w Niemczech. 
784 188 147

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podło-
gi; Tel: 600 626 268

• Profesjonalne odśnieżanie dachów 
tanio- 791 111 749

• odśnieżanie dachów- 
785 931 513; 91 39 11 153

• Korepetycje, matematyka- 
505 793 280

• Blacharstwo i lakiernictwo samocho-
dowe- Jakub Jankowski, Wojtaszyce 
37, Tel. 721 032 445; 661 283 227

• Zaopiekuję się dzieckiem w Sylwe-
stra 504 965 111

• Wykonam strony WWW, mega tanio; 
514 641 905

PRAcA

• Zatrudnię elektryka i pracowni-
ka do prac wykończeniowych. 
723 432 323

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w 
Niemczech, 724 080 139

• Zatrudnię na umowę zlecenie- wy-
sokie zarobki- 662 194 540

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika 603 366 286.

• Poszukuję opiekunki do dzieci 
606 998 623

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Drewno kominkowe, pocięte i  porą-
bane. 603 353 789

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 i 
CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21 603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696  987 
322

• Sprzedam piec gazowy CO (dwubie-
gowy) 2-letni- w bardzo dobrym sta-
nie. 502 026 949; 519 375 032

• Sprzedam pianino, 726 280 768

• Oddam kuchenkę gazowa z 
piekarnikiem elektrycznym- 
697 086 561

• Sprzedam Ogara- 514 641 905

• Sprzedam Palmtopa- 514 614 905

• Sprzedam bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane- 603 353 789

• Znaleziono tablice rejestracyjne o 
numerach: ZgL 12791 szczegóło-
we informacje w Redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego.
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Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996

budujemy  
energooszczędne  
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

Przedświąteczny tydzień  
w Szkole Podstawowej w Strzelewie

Ostatnie dni przed Świętami Bożego Narodzenia były w strzelewskiej 
szkole szczególnie radosne. Pomimo mrozu i prawdziwie zimowej aury 
panowała tam gorąca i serdeczna atmosfera. Wszystko to za sprawą licz-
nych niespodzianek.

W poniedziałek 20.12 odbyło się 
przedstawienie bożonarodzeniowe, 
podczas którego nauczyciele, pra-
cownicy szkoły oraz zgromadzeni 
goście mogli zobaczyć przygotowa-
ne przez uczniów jasełka. Nie zabra-
kło wspólnego kolędowania a także 
ciepłych i szczerych życzeń. W role 
aniołów, królów, diabła, narratora, 
Boga i całej świętej Rodziny wcie-
liły się dzieci uczestniczące w zaję-
ciach koła teatralnego prowadzo-
nego przez Magdalenę Dawidow-
ską. Po występie odbył się kiermasz 
świateczny, na którym można było 
kupić stroiki świąteczne przygoto-
wane przez uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły. Późnym popołudniem 
rozpoczęło się spotkanie opłatko-
we. Do stołu zasiedli: p. Dyrektor, 
pedagodzy, pracownicy szkoły oraz 
zaproszeni goście, by w miłej i po-
godnej atmosferze życzyć sobie we-
sołych Świąt.

Ostatni dzień zajęć przyniósł wie-
le wrażeń. Tego dnia wszystkie dzie-
ci, dzięki uprzejmości Państwa An-
drei i Cezarego Komisarz, otrzy-
mały paczki świateczne, przygoto-
wane przez niemieckich przyjaciół. 
Radość najmłodszych ( i tych tro-

chę starszych też) nie znała granic. 
Po wręczeniu upominków, ucznio-
wie udali się do klas, by wziąć udział 
w klasowej Wigilii. Było wesoło, 
smacznie i baaardzo świątecznie. 
Wszyscy w świetnych humorach 
wrócili do domów.

Przedświąteczny tydzień przy-
niósł dobre wieści. Uczennica na-
szej szkoły- Martyna Fedak zdobyła 
3 miejsce w konkursie kolęd i pasto-
rałek w SP1, Patrycja Machol, Kin-
ga Milczarek i Eliza Guz zwycięży-
ły w konkursie matematycznym, a 
Wiktoria Jurgielaniec, Milena Kul-
da i Daria Zmitrowicz zostały na-
grodzone w konkursie plastycznym 
„Stop Nałogom”. Gratulujemy rów-
nież uczestnikom zawodów spor-
towych, którzy pod czujnym okiem 
pani Justyny Barczak zdobywają lau-
ry dla naszej szkoły, szczególnie zaś 
Monice Tworek i Elizie Guz, które w 
listopadzie wywalczyły mistrzostwo 
powiatu w tenisie stołowym. Trzy-
mamy kciuki i życzymy dalszych 
sukcesów.

A teraz to już tylko… DO SIEGO 
ROKU ;-)

mdp
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         kRZYżówkAkupon - 31.12

Rozwiązania krzyżówki nr 17.12 - -NASZA 
ZIMA ZŁA – (i poprzednich) nadesłali: Justyna 
Matusiak, Michał Furmańczyk, Pelagia Feliksiak, Ja-
dwiga Maknia, Andrzej Czarnowski, Danuta Sala-
mon, Agata Kochelska, Eliza Zawadzka, Szczepan 
Falaciński, Danuta Borowik, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Władysław Domagała, Maria Gortat, Elż-
bieta Lewandowska, Władysław Zuber, Edmund Ski-
biszewski, Krystyna Tretiak, Krystyna Zawidzka, Te-
resa Powalska, Natalia Chruściel, Teresa Młynarska, 
Halina Stefańska, 

Prenumeraty „DN” na styczeń wylosowali:
- Jadwiga Maknia z Nowogardu,
- Halina Stefańska z Nowogardu,
- Danuta Salamon ze Strzelewa.

Gratulujemy!

Rozwiązania krzyżówki nr 23.12 – SZTUCZNE 
DRZEWKO – nadesłali: Agnieszka Skowrońska, 
Jadwiga Maknia, Krystyna Zawidzka, Pelagia Felik-
siak, Andrzej Czarnowski, Teresa Czarnecka, Danuta 
Salamon, Elżbieta Lewandowska, Halina Stefańska, 
Szczepan Falaciński, Kazimierz Czarnecki, Edmund 
Skibiszewski, Teresa Młynarska, Teresa Powalska, 
Zygmunt Pacocha, Eliza Zawadzka, Halina Szwal, 
Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Jolanta Grusz-
czyńska, Agnieszka Pluta, Józef Górzynski, Maria 
Gortat, Natalia Chruściel,   Agnieszka Skowrońska. 

 Prenumeraty „DN” na styczeń wylosowali:
- Krystyna zawidzka z Nowogardu,
- Maria Gortat z Czermnicy,
- Andrzej Czarnowski z Osowa,

Gratulujemy!   

bAL sYLwesTRowY
Przesadził t y l k o
Z jednym wódki łykiem,
Zamiast się bawić,
Leży teraz pod stolikiem

obżARsTwo
W naszym narodzie, daję słowo, 
Z jaką nie spotkałbyś się warstwą,
Trafisz na cechę narodową,
Której na imię jest o b ż a r s t w o.
A we mnie ból i żal się zbiera,
I gniewnie trącam struny liry,
Bo to obżarstwo już się wdziera,
Do mej profesji i do satyry.
Jak to, obżarstwo? – zapytacie -
W satyrze chyba tego nie ma?!
Jest: Ono w każdym tkwi temacie,
Bo weźmy pierwszy, lepszy temat:
Burmistrz – przejadł się,
Nie jeden radny – przejadł się,
Karierowicz – przejadł się,
Chuligan – przejadł się,
Aferzysta – przejadł się,
Komuch – przejadł się,
Brakorób – przejadł się,
Wazeliniarz – przejadł się,
Biurokrata – przejadł się,
Przejadł się cały rój krętaczy,
Sekciarzy, tchórzów, łapowników,
Bubków, kopniętych w kuper kaczy,
Pijaków, partyjniaków i kacyków,
Przejadła się z ciuchami ciocia,
Cwaniak się przejadł, klika zbita,
Dogmatyk, dwulicowiec, kociak,
I nawet przejadł się dygnitarz.
Czy na to znajdzie się lekarstwo?
Ręka mi z długopisem smętnie zwisa…
Popatrzcie tylko: przez o b ż a r s t w o
Satyryk nie ma o czym pisać.

kALkULAcjA
W ostatecznym obrachunku,
Zdrowie droższe jest od trunku.
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

gARAże 
bLAsZANe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

Re dak cja: marek słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją: sta ni sław ma rek,  
marcin simiński, Hen ryk szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. 
war sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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RegULARNA LiNiA mi kRo bU so wA seRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia meTRo        tel. 505 619 600
oDjAZDY Z NowogARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjAZDY Ze sZcZeciNA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

firmy Usługowo-Handlowej Adam fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LegeNDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; f- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – stargard   6.50, 11.15, 13.35
stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZewóZ osób - Ro mAN biŃcZYk - Linia Regularna
TeL. 0607 310 591 

oD PoNieDZiAłkU Do PiąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
soboTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZieLA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Pck  - 91 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38
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Istnieją przestępstwa, w wypadku, 
których szybkość powiadomienia Po-
licji jest kwestią szczególnie istotną. Je-
żeli właśnie ukradziono Ci samochód 
- nie zastanawiaj się, która jednost-
ka Policji będzie właściwa ze wzglę-
du na miejsce zdarzenia, by tam zło-
żyć protokolarne zawiadomie¬nie o 
przestępstwie. Natychmiast powia-
dom najbliższą jednostkę Policji w ja-
kikolwiek możliwy sposób: zadzwoń, 
zgłoś to napotkanemu patrolo¬wi, za-
trzymaj przejeżdżający radiowóz itp. 
Jeżeli w wyniku czynu zabronionego 
utraciłeś jakieś przedmioty, np. sprzęt 
RTV, rower, telefon komórkowy - idąc 
do jednostki Policji w celu złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie, za-
bierz ze sobą dokumenty, na podsta-
wie których można ustalić cechy iden-
tyfikacyjne (numery fabrycz¬ne) tych 
przedmiotów. To umożliwi niezwłocz-
ne zarejestrowanie przed¬miotów w 
policyjnej bazie rzeczy utraconych, co 
znacznie zwiększa szanse na ich odzy-
skanie. Dane te możesz również prze-
kazać w później¬szym terminie, jeśli 
nie dysponujesz nimi od razu. 

Jeśli straciłeś przedmioty nie posia-
dające oznaczeń numerycznych (np. 
obrazy), ale masz ich zdjęcia - zabierz 
je ze sobą, zostaną włączone do akt 
sprawy. Składając zawiadomienie o 
przestępstwie, podaj wszystkie infor-
ma¬cje, które mogą być pomocne or-
ganom ścigania w wykryciu sprawcy, 
w tym dane ewentualnych świadków. 
Jeżeli nie znasz ich tożsamości ¬mo-
żesz powiedzieć, że świadkiem był np. 
mężczyzna z pobliskiego kiosku, któ-
ry podjął próbę samodzielnego zatrzy-
mania sprawcy. Na pod¬stawie tak 
przekazanych informacji Policja usta-
li personalia tego świadka i przyjmie 
od niego zeznania w Twojej sprawie. 
Przekaż także wszelkie inne informa-
cje, które mogą być przydatne - np. na 
temat rozmieszczenia kamer, ochrony 
budynku itp. 

Jeżeli w wyniku przestępstwa odnio-
słeś obrażenia i udzielano Ci po¬mo-
cy medycznej, zabierz ze sobą wszyst-
kie związane z tym dokumenty. Do-
starczą one Policji ważnych informacji 
na temat charakteru Twoich obrażeń, 
zakresu i rodzaju udzielonej Ci pomo-
cy, lekarza, który udzielał tej pomo-
cy. Dokumenty będą też mieć znacze-
nie dla wstępnej kwalifika¬cji czynu 

(określenia, jakiego przestępstwa pa-
dłeś ofiarą). Jeżeli masz taką możli-
wość, postaraj się do czasu przyjazdu 
Policji zabezpieczyć przed zniszcze-
niem wszystkie dowody i ślady, które 
pozostawił sprawca. Czasem zabezpie-
czenie śladów może polegać na bardzo 
prostej czynności: np. gdy przy altanie, 
do której dokonano włamania, znaj-
dziesz zgubione przez sprawcę ręka-
wiczki - wystarczy przykryć je czymś, 
by nie padał na nie deszcz lub śnieg. 
Nigdy niczego nie sprzątaj i nie zmie-
niaj położenia żadnych przedmiotów!.
Zaufaj policjantom, którzy wykonują 
czynności w związku z Twoim zgłosze-
niem. Jeżeli masz wątpliwości, dlacze-
go coś robią - lub przeciw¬nie: dlacze-
go czegoś nie robią - po prostu zapy-
taj. W szczególności nie bój się pytać 
o swoje prawa i obowiązki; dowiedz 
się też, jak ewentualnie możesz po-
móc. Prócz pospolitej przestępczości 
kryminalnej istnieje dużo innych czy-
¬nów prawnie zabronionych, w wy-
padku których pokrzywdzonym może 
się stać każdy. Rozwój technologii in-
formatycznych sprzyja dokonywa¬niu 
przestępstw z wykorzystaniem Inter-
netu. Dotyczy to zarówno sfery kry-
minalnej (oszustwa komputerowe), 
jak też wykorzystania nowocze¬snych 
technologii do ataków na systemy in-
formatyczne, kradzieży danych. Do-
stępność różnorodnych instytucji fi-
nansowych może sprzyjać roz¬wojo-
wi przestępczej działalności gospodar-
czej prowadzonej przez nierze¬telne 
przedsiębiorstwa (system argentyń-
ski). Obserwowany w ostatnim okresie 
rozwój rynków instytucji finansowych 
powoduje zagrożenie za¬chowaniami 
nieetycznymi, nierzetelnymi, których 
efektem może być narażenie na straty, 
wyprowadzenie lub przywłaszczenie 
środków finan¬sowych zgromadzo-
nych na naszych rachunkach. Dlatego 
powinieneś wiedzieć, jakie dokumenty 
dotyczące przestępstw gospodarczych 
należy dołączyć do złożonego zawia-
domienia o przestępstwie, gdzie sam 
możesz znaleźć informację o przedsię-
biorstwach, jaki jest zakres możliwych 
do uzyskania danych - aby sprawcy nie 
uniknęli odpowiedzialności karnej. W 
związku z rozwojem technologii te-
leinformatycznych, z dostępno¬ścią 
usług w zakresie bankowości elektro-
nicznej, nowymi możliwościami prze-

prowadzania transakcji finansowych 
i handlowych w sieci, istnieje zagro-
żenie przestępstwami komputerowy-
mi. Wynikają one z przeświadczenia o 
anonimowości sprawcy i łatwości pod-
szywania się pod inną osobę lub firmę. 
Każde tego typu działanie pozostawia 
jednak wirtu¬alne ślady pozwalają-
ce na identyfikację sprawcy oraz usta-
lenie mechani¬zmów przestępczego 
działania. Przestępstwa komputero-
we bardzo ogólnie można podzielić 
na popeł¬nione z wykorzystaniem In-
ternetu i bez wykorzystania Internetu. 
Po¬krzywdzonymi w tych sprawach są 
przede wszystkim instytucje, firmy lub 
osoby prywatne. W przypadku ujaw-
nienia przestępstwa komputerowego 
najczęściej występują dwie sytuacje: 
albo to pokrzywdzony stwierdził, że 
padł ofiarą przestępstwa, i zawiadamia 
o tym Policję, albo to właśnie Policja 
wzywa pokrzywdzonego, aby przyjąć 
od niego zeznania w sprawie ujawnio-
nego przestępstwa. Może się zdarzyć, 
że przypadkowo w kawiarence inter-
netowej zetkniesz się ze stronami za-
wierającymi pornografię - jej publicz-
ne prezentowanie w sposób narzucają-
cy jej odbiór osobie, która sobie tego 
nie życzy, jest karalne - lub pornografię 
dziecięcą, której utrwalanie, produko-
wanie w celu rozpowszechniania, prze-
chowywanie, posiadanie, sprowadza-
nie, rozpowszechnianie lub publicznie 
prezentowanie jest za¬bronione (art. 
202 k.k.). Wówczas powinieneś o tym 
fakcie powiadomić najbliższą jednost-
kę Policji, nie możesz jednak zareje-
strować - jako do¬wodu - zdjęcia lub 
filmu przedstawiającego treści zabro-
nione, bo to nie¬legalne. Wystarczy, 
jeśli do zawiadomienia dołączysz dane 
dotyczące okoliczności zapoznania się 
z takimi treściami (lub z informacja-
mi świadczącymi, że ktoś takie treści 
rozpowszechnia). W zawiadomieniu 
należy określić lokalizację komputera 
i dokładny czas (moment uzyska¬nia 
dostępu do takich treści), a także po-
dać adres internetowy (lub dome¬nę), 
pod którym możliwy był dostęp, oraz 
informację dotyczącą tego, czy do-
stęp był zabezpieczony hasłami. Bę-
dąc użytkownikiem Internetu, możesz 
stać się pokrzywdzonym (świadkiem) 
przestępstwem naruszenia praw autor-
skich - np. gdy tre¬ści, których jesteś 
autorem, zostały rozpowszechnione 
bez Twojej wiedzy i zgody za pośred-
nictwem stron internetowych (www, 
ftp). Właściwym postępowaniem w tej 
sytuacji będzie skopiowanie tej strony 
(o ile to Ty jesteś autorem tych treści) z 
uwidocznieniem treści utworu lub też 
tytułu wraz z danymi internetowymi. 

Naruszenie praw autorskich to prze-
stępstwo ścigane na wniosek pokrzyw-
dzonego. Zawiadamiając o nim Poli-
cję, trzeba przedłożyć wszelkie mate-
riały potwierdzające autorstwo dzieła, 
wyłączność praw do dzieła, ewentual-
nie pełnomocnictwa. W sieci zdarzają 
się oszustwa z wykorzystaniem aukcji 
interneto¬wych. Oszuści wystawiają 
ofertę sprzedaży towaru, otrzymują za 
niego pieniądze, lecz nie wysyłają to-
waru lub wysyłają jego atrapę. Zazwy-
czaj osoba, która została pokrzywdzo-
na, początkowo we własnym zakre-
sie nawiązuje kontakt z nieuczciwym 
kontrahentem, aby odzyskać utraco-
ne pieniądze lub towar. Śle monity, a 
gdy jest to niesku¬teczne - informuje o 
zdarzeniu portal pośredniczący w au-
kcji. Ze wszystkich własnych działań 
podejmowanych w celu odzyskania 
pieniędzy lub uzyskania towaru po-
krzywdzony powinien sporządzić no-
¬tatki i pozostawić dla siebie ich kopie. 
Składając zawiadomienie o takim zda-
rzeniu, szczególnie powinieneś zadbać 
o dane dotyczące przebiegu samego 
przestępstwa: numer aukcji, przed-
miot aukcji, jej przebieg, wysokość 
wylicytowanej kwoty, termin i sposób 
płatności, wszelkie dane kontaktowe 
nieuczciwego kontrahenta. Przydadzą 
się również wydruki ponagleń i ewen-
tualnej korespondencji z tym związa-
nej. Jeśli pokrzywdzony rozmawiał te-
lefonicznie z nierzetelnym sprzedaw-
cą - powinien zanotować datę i czas 
przeprowadzonej rozmowy, a także jej 
przebieg. Przestępstwa można również 
dokonać za pośrednictwem wiadomo-
ści przekazywanych w formie SMS-ów, 
e-maili lub za pośrednictwem komu-
nikatora internetowego (Tlen, Skype 
itp.) - są to np. groźby karal¬ne (art. 
190 kk) lub prezentowanie treści por-
nograficznych małoletniemu poni-
żej lat 15 (art. 202 § 2 kk). Jeżeli jesteś 
pokrzywdzonym (lub świadkiem) ta-
kiego przestępstwa, nie kasuj wiado-
mości, lecz przekaż ją Policji. Czasem 
zdarza się, że pokrzywdzony lub ktoś 
w jego imieniu próbuje samodzielnie 
ustalić sprawcę - zanim powiadomi o 
tym Policję - poprzez wysłanie e-maila 
(SMS-a) na adres, z którego nadeszły 
treści zabronione, ewentualnie po-
przez dalszą wymianę korespondencji. 
W takim wypadku, składając zawiado-
mienie, powinien powiadomić Policję 
o wszystkich krokach, które poczynił. 
Uzyskane informacje dotyczące takich 
treści Policja powinna przetwo¬rzyć 
jak najszybciej, dlatego ważny jest czas 
reakcji pokrzywdzonego. 

Jarosław Bzowy
Źródło: Biuro KGP

PoRADY PRAkTYcZNe - jAk ZłożYĆ ZAwiADomieNie o PRZesTęPsTwie 
Cywilizacja to rozwój ludzkości, za którą idą nowe pomysły, których 

najczęściej wykorzystanie służby dobrym celom. Jednak wraz z rozwo-
jem techniki rozwinęła się też gama przestępstw, wobec, których nasze 
postępowanie jak i ochrona nie może być obojętna. Oto kilka rad w opar-
ciu o Policję, które z logicznym i zdecydowanym  postępowaniem mogą 
uchronić nas od bardzo przykrych zdarzeń.
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5 lutego   36. dzień roku
imieniny: Adelajda, Agata, Albin, Awit, Awita, 

Dobiemier, Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Lubo-
drog, Paweł, Piotr, Przybygniew, Sabbas i Strze-
żysława

Wydarzenia w Polsce
 1947 - Sejm wybrał na prezydenta RP Bole-

sława Bieruta.
Wydarzenia na świecie
1971 - Apollo 14 wylądował na Księżycu.
2009 - rozwiązała się francuska Rewolucyjna 

Liga Komunistyczna; w jej miejsce utworzono 
Nową Partię Antykapitalistyczną.

6 lutego   37. dzień roku 
imieniny: Amand, Amanda, Antoni, Bogdan, 

Bogdana, Bohdan, Bohdana, Dorota, Gaston, 
Joachim, Leon, Leona, Paweł, Szymon, Tytus i 
Wedast.

Wydarzenia w Polsce
1989 - Rozpoczęły się obrady Okrągłego Sto-

łu, które trwały do 5 kwietnia.

7 lutego   38. dzień roku 
imieniny: alfons, Antoni, Egidia, Egidiusz, Eu-

genia, Idzi, Jakub, Jan, Mojżesz, Partenia, Parte-
niusz, Romeusz, Romuald, Rozalia, Ryszard, Su-
limir, Sulisław, Teodor i Wilhelm

Wydarzenia w Polsce 
1831 - Sejm Królestwa Polskiego przyjął 

uchwałę o fladze Polski.
1919 - Podpisano dekret o powszechnym 

obowiązku służby wojskowej i o obowiązku 
szkolnym.

1919 - Powołano Najwyższą Izbę Kontroli.
1919 - Powołano Prokuratorię Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej.
1939 - Gdynia: przypłynął zmontowany w 

holenderskiej stoczni ORP Orzeł.
Wydarzenia na świecie
1992 - Podpisano traktat z Maastricht powo-

łujący do życia Unię Europejską.

8 lutego   39. dzień roku 
imieniny: Ampeliusz, Gabriela, Gniewomir, 

Gniewosądka, Hieronim, Honorat, Izajasz, Jan, 
Józefina, Juwencja, Juwencjusz, Lucjusz, Łu-
cjusz, Mirogniew, Paweł, Piotr, Polikarp, Salo-
mon, Sebastian i Stefan.

Wydarzenia na świecie
 1924 - W Carson City w USA dokonano pierw-

szej na świecie egzekucji w komorze gazowej.
1984 - Otwarto XIV Zimowe Igrzyska Olimpij-

skie w Sarajewie.

kradli przewody pod napięciem!
Chłopcy w wieku 17 i 18 lat włamali się do pomieszczeń gospodarczych skąd ukradli między in-

nymi przewody miedziane. Wyrywali je ze ścian. Część przewodów była pod napięciem.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w miej-
scowości  Słajsino gm. Nowogard. Włamano się 
do pomieszczeń gospodarczych. Sprawcy dostali 
się do środka przez dach, w których wyciągnię-
to  ponad 20-cia dachówek a następnie po zro-
bieniu otworów w podłodze strychu weszli do  
wewnątrz. Ukradli wszystkie elementy metalo-
we oraz przewody elektryczne znajdujące się w 
pomieszczeniach. Wyrywali przewody ze ścian. 
Część tych przewodów była pod napięciem, jed-
nak sprawcy nie odnieśli obrażeń ciała. 

Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie w dniu 
zgłoszenia włamania zatrzymali dwóch chłop-
ców w wieku 17 i 18 lat. W trakcie przesłuchania 
przyznali się do włamania i kradzieży. Skradzio-
ne przedmioty sprzedali w okolicznych skupach 
złomu.  Zatrzymani są bardzo dobrze znani poli-
cjantom. Byli wielokrotnie notowani jako nieletni 
sprawcy czynów karalnych.

Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Goleniowie. 
Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

nadkom. Wiesław Ziemba

Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 
kPP Goleniów przypominają:

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą 
sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. 

Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle jest 
zdrowy rozsądek i ostrożność!

- Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się 
stosownie do pogody, tak aby uniknąć wychło-
dzenia

- Do zabawy na śniegu, zjazdów na sankach 
wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchli-
wych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyj-
nych. Pamiętaj, że zimą znaczeni wydłuża się dro-
ga hamowania pojazdów, wiec zachowaj szczegól-
na ostrożność będąc w pobliżu jezdni;

- Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na gór-
ce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpiecz-
ne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;

- Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązują-
cego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek 
toru;

- Ważny dla twojego bezpieczeństwa jest też 
stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, 
na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wysta-
jące śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wy-
rządzenia sobie krzywdy;

- Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla 
pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi 
ryzyko złamań kończyn dla innych;

- Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i 

dachów masywne sople lodu. W takim przypad-
ku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom 
o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która 
usunie niebezpieczeństwo;

- Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż 
takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub 
wypadku drogowego;

- Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego 
śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, 
gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;

- Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygo-
towanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie 
wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wod-
nych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko 
gruby lód może w każdej chwili załamać się pod 
Twoim ciężarem;

- Kuligi organizuj wyłącznie pod nadzorem 
osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą 
liną;

- Nie dołączaj sanek do pojazdu, gdyż może 
skończyć się to tragicznie;

- Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj 
swoich wartościowych przedmiotów.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność 
pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spę-
dzić zimowe ferie bezpiecznie

Nadkom. Wiesław Ziemba
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Obwodnica – będzie 
bubel za 50 proc.?

Mimo, iż oferty przetargowe otwarto 25 stycznia, to wybór wykonawcy 
obwodnicy Nowogardu jeszcze nie doszło. 

Chętnych do budowy obwodnicy 
było siedem firm. Najtańszą ofertę 
złożył Budimex, który jest w stanie 
wybudować drogę za 161,5 mln. zł. 
Wszystko wskazuje, więc na to, że 
to warszawska firma wybuduje ob-
wodnicę. Do dziś nie doszło jednak 
do oficjalnego wyboru wykonawcy. 
Dlaczego? 

- Po prostu wszystkie oferty nie 
zostały jeszcze sprawdzone pod wzglę-
dem merytorycznym – informuje Ma-
teusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Szczecinie. 

Budowę obwodnicy w kosztorysie 
wyceniono na 360 mln. zł. Oferta 
Budimexu opiewa, zatem jedynie 
na niecałe 50 proc. jego wartości. 
Obiektywnie, to bardzo niska cena. 
tak sytuacja może się przyczynić do 
słabej jakości wykonanych prac, lub 
znaczących opóźnień.

W przetargu startowało także no-
wogardzkie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych POL-DRÓG, które za 

wykonanie obwodnicy zapropono-
wało 205 mln. zł. Prezes Krystyna 
Łazarz nie kryje wątpliwości zwią-
zanych z wyborem wykonawcy: - Nie 
spotkałam się jeszcze z przetargiem, 
w którym wykonawcy pozwolono 
na zatrudnienie podwykonawców w 
100 proc. W przypadku budowy ob-
wodnicy mamy do czynienia z takim 
zapisem. Podczas procedury przetar-
gowej można było oponować przeciw 
takiemu rozwiązaniu. Ale przyznaję 
się, że przeoczyłam ten fakt. Szkoda, 
bo można było temu zapobiec. 

Pytanie o tak niską cenę budowy 
obwodnicy względem kosztorysu 
zadaliśmy rzecznikowi GDDKiA. 

- Kosztorysy robione były dwa 
lata temu. To był boom na drogowe 
inwestycje, więc nic dziwnego w tym, 
że cena jest wysoka – odpowiada 
Grzeszczuk.

W ostatnim czasie Budimexowi 
odebrano budowę autostrady A1 
Stryków - Pyrzowice. Jak udało 
nam się dowiedzieć powodem były 

badania asfaltu, który nie spełniał 
obowiązujących wymogów.

- Jestem przekonany o odpowie-
dzialności firm wygrywających prze-
targi. Myślę, że nie pozwolą sobie na 
nie wywiązanie się z zadania – mówi 
Grzeszczuk. 

Firmy konkurujące z Budimexem 
mają jeszcze szanse na oprotestowa-
nie procedury przetargowej.

- Oglądałam wszystkie oferty. Kilka 
zawiera niewielkie błędy, wymagające 
poprawek. Nie mam jednak zamiaru 
składać protestów. Nasza oferta jest 

dopiero piąta w kolejności, więc i 
tak mam niewielkie szanse. Takie są 
prawa rynku i trzeba się z nimi go-
dzić. Protestem moglibyśmy jedynie 
zaszkodzić całej inwestycji – uważa 
Krystyna Łazarz.

Szefowa POL-DRÓG twierdzi, że 
raczej nie skorzysta z możliwości 
podwykonawstwa przy budowie: - 
Musiałoby ona przynieść firmie, choć 
minimalne zyski. W takie rozwiązanie 
jednak wątpię.

Marcin Nieradka

Zakopany 
i staranowany

Szynobus zmiażdżył zakopany na torowisku samochód osobowy. Na 
szczęście kierowca zdążył się ewakuować. 

Do kolizji doszło we wtorek około godziny 20. Kierowca wracał do domu z 
pracy, podczas opadów śniegu i zamieci śnieżnej. Przy pokonywaniu przejazdu 
kolejowego (w kierunku miejscowości Maszkowo) samochód utknął w zaspie. 
Wielokrotne próby wyjechania z niej nie przyniosły rezultatu. Na szczęście w 
porę kierowca zauważył nadjeżdżający szynobus relacji Kołobrzeg – Goleniów 
i zdążył się ewakuować z samochodu. Auta nie spostrzegł jednak maszynista 
dwuwagonowego pociągu. Uderzając w Daewoo Nubira ciągnął po torowisku 
przez około 200 m. powodując wielkie uszkodzenia. 

Pasażerowie szynobusa w wypadku nie ucierpieli. Wszyscy uczestniczy 
zdarzenia byli trzeźwi. Analizując przyczyny wypadku nasuwa się pytanie - 
kto jest za niego odpowiedzialny? 

Marcin Nieradka
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Krystynie 
i Zygmuntowi 

Zięciak
Drodzy Rodzice!

Z okazji 40 rocznicy ślubu 
zdrowia, sił i codziennej radości 

wraz ze słowami największej 
wdzięczności za wszystkie lata, 
trudy i starania składamy Wam 

dzisiaj podziękowania. 
Leszek, Ula, Alek, Jagoda 

z rodzinami oraz 
Marek z narzeczoną

ŻYCZeNIa

Jak zarobić 200 tys. zł?
- 8 stycznia b.r. w nowogardzkim ratuszu odbył się przetarg nieograniczony, na którym gmina sprzedała lokal przy Pl. Wolności zajmowany od wielu 

lat przez aptekę CEFARM. Cena wywoławcza wynosiła 537.887 zł. W wyniku licytacji nieruchomość została sprzedana za cenę 730.000 zł. - pisze Rafał 
Szpilkowski, nowogardzki polityk i radny. 

Piszę o tym z ogromną satysfakcją, 
gdyż 2 lata temu, w maju 2008 r.,  
poświęciłem wiele trudu na przeko-
nanie koleżanek i kolegów radnych 
do odrzucenia projektu uchwały, 
której autorem był burmistrz. W 
tej uchwale, dotyczącej sprzeda-
ży lokali użytkowych, p. Ziemba 
chciał zagwarantować CEFARMOWI 
możliwość kupna lokalu w drodze 
bezprzetargowej. Jak się zatem oka-
zało, gmina straciłaby w ten sposób 
niemal 200.000 zł. Dlatego cieszę się, 
że użyłem wszystkich moich umie-
jętności, aby zapobiec tak ogromnej 
niegospodarności. W artykule p.t. 
„Biednego nie stać na rozrzutność” 
opublikowanym w „DN” w maju 
2008 r. napisałem m.in.:”Musimy 
umieć zarabiać pieniądze na sprzedaży 
naszego wspólnego mienia. Dlatego 
mam nadzieję, że zgodzą się ze mną 
pozostali członkowie Rady Miejskiej w 
Nowogardzie i wspólnie zablokujemy 
możliwość bezprzetargowej sprzedaży 
lokalu, w którym działa obecnie apte-
ka. Po to, aby sprzedać go później na 
przetargu za najlepszą możliwą cenę.” 
I tak właśnie się stało. 

Artykuł był skierowany do ogółu 
opinii publicznej, natomiast podczas 
posiedzenia komisji finansowo-go-
spodarczej i na sesji rady miejskiej 
przedstawiłem również, adresowaną 
specjalnie do radnych, solidną argu-
mentację merytoryczną połączoną 
z prezentacją multimedialną. Efekt 
tych starań był doskonały – uchwała 
burmistrza, na podstawie której lokal 
zostałby sprzedany bezprzetargowo, 
została przez radę miejską odrzucona 
stosunkiem głosów: 16 przeciw, 2 
za. Dzięki temu sprawa zakończyła 
sie przetargiem, który zaowocował 
wzbogaceniem budżetu gminy o 
dodatkowe 200.000 zł ponad cenę 
wywoławczą.

Na tej kwocie jednak nie koniec. 
Korzyści dla gminnej kasy będą jesz-
cze większe. Do sprzedaży przezna-
czonych jest następnych 10 gminnych 
lokali użytkowych. Każdy z nich zo-
stanie wyceniony przez rzeczoznawcę 
majątkowego. Fakt, że w styczniowym 
przetargu apteka została sprzedana o 
36% drożej niż oszacowano jej war-
tość, przełoży się na wzrost wycen 
wszystkich lokali przeznaczonych 
do sprzedaży przez gminę. Może to 
zwiększyć dochód gminy o następne 
800.000 zł. 

Chciałbym w tym miejscu po-
dziękować i pogratulować tym 15 

radnym, którzy wspólnie ze mną 
zagłosowali za odrzuceniem uchwały 
burmistrza. Nasze współdziałanie do-
prowadziło do tego, że budżet naszej 
gminy już wzbogacił się o 200.000 zł, 
a w efekcie końcowym może być to 
nawet okrągły 1.000.000 zł. 

Trzeba tutaj dodać, że niezmiernie 
rzadko zdarzał się u nas przypadek, by 
niemal cała rada miejska zagłosowała 
przeciwko uchwale, której autorem 
był burmistrz. Oznacza to, że nawet 
radni koalicji deklarujący stałe popar-
cie burmistrza, zagłosowali przeciw. 
Aby nie dochodziło do takich sytu-
acji, projekty uchwał, przed wejściem 
na sesję, są przedmiotem prac komisji 
merytorycznych rady miejskiej, gdzie 
są obrabiane i dopracowywane.  Tutaj 
sygnały były wyraźne – komisja finan-
sowo-gospodarcza nie zaakceptowała 
projektu uchwały, komisja społeczna 
zaś konkretnie zawnioskowała o wy-
łączenie apteki Cefarm ze sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym. Co dziwne, 
p. Ziemba z zastanawiającym uporem 
i sporą dozą arogancji nie uwzględnił 
tego wniosku. Wprowadził na sesję 
nie zmienioną formę uchwały, co na 
całe szczęście zakończyło się jej od-
rzuceniem przez radę miejską.

Co tak mocno pchało Kazimierza 
Ziembę do umożliwienia firmie Ce-
farm bezprzetargowego zakupu tego 
lokalu? Skąd taki upór człowieka, któ-
ry powinien dbać o stan kasy gminnej 
i cieszyć się z każdej zarobionej przez 
gminę złotówki? Te pytania pozo-
staną już bez odpowiedzi. Faktem 
jest, że dwa lata temu, 27 maja 2008 
r. rada miejska wzorowo wypełniła 
swoje zadanie instytucji wytyczającej 
i kontrolującej działania organu wy-
konawczego, czyli burmistrza. 

Ta cała sprawa świadczy o tym, jak 
ważne jest osobiste zaangażowanie 
każdego radnego w pracę na rzecz 
społeczności gminnej. Cieszę się, że 
podjęte przeze mnie działania w pew-
nej części przyczyniły się do zjedno-
czenia rady miejskej w sprzeciwie dla 
niegospodarnych zamierzeń burmi-
strza. Doszło do zatarcia podziału na 
koalicję i opozycję, a postawę radnych 
wytyczyło jedynie dobrze pojmowane 
działanie w interesie ogółu. Abyśmy 
mogli z nadzieją spoglądać w przy-
szłość naszej gminy, taka postawa 
rady miejskiej musi być codziennym 
standardem. Od chwili gdy zostałem 
radnym dokładam wszelkich starań, 
aby tak właśnie się stało.

Będąc lokalnym przedsiębiorcą 
po lekturze powyższego tekstu, nie 
poczułbym się zbyt pewnie. Postępo-
wanie w myśl neoliberalnej doktryny 
na polskiej gospodarce wywarło w 
swoim czasie niezbyt pozytywne 
piętno.  

Gospodarność w procedurze prze-
targowej można postrzegać różnie. 
Dla jednych sukcesem są suche zyski 
osiągnięte w wyniku jej przeprowa-
dzenia. Kasa budżetowa ulega wtedy 
wielkiej poprawie i można chwalić 
się dużymi liczbami pozyskanych 
środków. 

Takie rozwiązania nie cieszą się 
jednak lokalnych przedsiębiorców 
korzystających z gminnych lokali. 
Nie mają oni pewności, że lada dzień 
gmina nie zorganizuje przetargu, 
który wygra kto inny. Nie koniecznie 
związany z miastem, nie koniecznie 
gwarantujący ciągłość działalności 

lub prowadzenie innej na lepszym 
poziomie, ale po prostu płacący 
więcej.

Nie zawsze, więc ten, który płaci 
najwięcej powoduje rozwój lokalnej 
gospodarki. Windowana w prze-
targach cena może spowodować, 
że lokalni, gospodarujący u nas 
od lat przedsiębiorcy poczują się 
skrzywdzeni. Może to wpłynąć na 
zatrudnienie i stwarzane przez nich 
miejsca pracy. Miejmy nadzieje, że 
przeprowadzając dalsze przetargi 
gmina pod uwagę nie będzie brać 
tylko czynników zysku. Scenariusz, 
w którym kasa budżetu będzie się 
zwiększać, a lokalna gospodarka 
zwijać nie jest chyba pożądanym roz-
wiązaniem. Tym bardziej, że nic nie 
wskazuje na to, by przychody gminy 
uległy załamaniu.

marcin Nieradka

komentarz – Zarobić, ale na kim i jakim kosztem?

W kinie „Orzeł“

mIkOŁaJek
Komedia, Francja 2009, 90 min., 11 zł B/O

05.02.2010 godz. 16.00
06.02.2010 godz. 16.00

07.02.2010 godz. 16.00

amerYkaŃSkIe 
CIaCHO

Obyczajowy, USA 2009, 97 min., 12 zł od lat 15.
05.02.2010 godz. 19.00
06.02.2010 godz. 19.00
07.02.2010 godz. 19.00

Trzy jedynki bezrobotnych
11,1 proc. – to wskaźnik bezrobocia w gminie Nowogard.
Liczba osób pozostających bez w ciągu ostatniego roku wzrosła o 1,6 proc. 

Konkretnie to 1805 osób w tym 987 kobiet i 682 mieszkańców wsi. Bezro-
bocie w całym powiecie utrzymuje się na podobnym poziomie – 10,1 proc. 
Osób poszukujących pracy najmniej, bo tylko 8,6 proc. jest gminie Goleniów. 
Najwięcej w gminie Maszewo – 12,8 proc. 

man
 

 Pies czeka na pana
Proszę o kontakt właściciela dużego, młodego i zadbanego psa mieszańca 

maści brązowej. Zwierzę zostało znalezione tydzień temu, nad jeziorem w 
Olchowie. Proszę o zgłoszenie się na adres: Olchowo 37, lub telefon pod 
nr 91-39-20-349.       
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Niezwykły połów ryb
“Biada mi ! Jestem zgubiony! Wszak jestem człowiekiem o nieczystych 

wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach”. 
- lęk Izajasza. 

“Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. 
- lęk Szymona Piotra.
Bóg na pewno jest Tajemnicą, która napawa lękiem - Misterium Tremen-

dum. Nie jest to jednak strach i obawa, ale właśnie święty lęk, bojaźń Boża 
(początek mądrości) wypływająca ze świadomości własnej grzeszności, ma-
łości i znikomości wobec Nieogarnionego. Odruch Izajasza i Szymona-Pio-
tra jest jakby naturalnym uznaniem Świętości Boga i nicości człowieka. I to 
dopiero jest początkiem mądrości. Bóg jednak nie pogardza małością czło-
wieka, ale chce go z jego słabości podnieść i uczynić dzieckiem Bożym. Z 
przelęknionego Izajasza czyni proroka pełnego mocy, ze skonfundowane-
go Szymona czyni Opokę - Piotra, skałę Kościoła, któremu powierza klucze 
Królestwa Niebieskiego. Bóg nie miażdży swoją wielkością i nie przytłacza, 
nie niszczy, nie depta człowieka w jego małości, ale chce go podnieść do po-
ziomu swojej boskości. N zna nas bardziej niż my sami siebie ... I nie tylko 
zna. On kocha każdego z nas miłością jedyną i wyłączną, nieodwołalną. I nie 
oczekuje od nas strachu, lęku, ale miłości ... miłości, która zawiera w sobie 
szacunek i bojaźń Bożą, a nie lekceważenie i odrzucenie.

“Nim ja ukształtowałem Cię
w łonie Matki Twej
już wtedy znałem Cię
i nim przyszedłeś na ten świat
ustanowiłem Cię 
prorokiem swym”.
Pozwólmy się opanować poczuciu szacunku, uwielbienia, czci i bojaźni 

Bożej. Ona nas nie niszczy, ale stawia w prawdzie o nas samych wobec Nie-
ogarnionego. A On potrafi i chce nas podnieść do wysokości swojej Świę-
tości.

ks.Tomasz Tylutki

DZIEŃ FATIMSKI 
w Nowogardzie – 6 luty (sobota)

Już 6 lutego 2009 r. ( w pierwszą sobotę mie-
siąca) w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na 
Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się 
Nabożeństwo Fatimskie w ramach rozpoczę-
cia Wielkiej Nowenny Fatimskiej przygoto-
wującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatim-
skich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe 
przygotowania. Mamy tylko dwie parafie pod 
tym wezwaniem w naszym rejonie: w Nowo-
gardzie i w Dębnie oraz jedno Sanktuarium na 
Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cyklicz-
ną w naszym mieście i będzie odbywał się w 
każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętszego 
Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogardu 
oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

W przyszłym tygodniu przypada:
• W pierwszy Piątek 5 lutego wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. Jest to także dzień wspomnienia św. Agaty, gdzie 
poświęcamy chleb i wodę.
• W pierwszą Sobotę 6 lutego oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fatim-
ski, gdzie w Parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 od-
będzie się Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapra-
szamy.
• W tym dniu odwiedzamy także chorych z terenu parafii pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego. W czasie kolędy wiele osób chorych, które nie mogą 
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., zgłosiło się do odwiedzin w pierwsze 
soboty miesiąca. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia 
Komunii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygo-
towanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświęt-
szy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 
9.00 do 12.00.

x.TT

Szkolna platforma  
edukacyjna w SP1

SZKOLNA PLATFORMA EDUKA-
CYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie 
służące do za rządzania i wspomagania 
procesu kształcenia poprzez wykorzysta-
nie nowoczesnych tech nik informacyj-
no-komunikacyjnych oraz psychologii i 
pedagogiki medialnej. SZKOLNA PLAT-
FORMA EDUKACYJNA (SPE) to pierw-
sza platforma edukacyjna, która została w 
pełni zintegrowana z  dziennikiem elek-
tronicznym – SYSTEM KONTROLI FRE-
KWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE 
(SKF). Połączenie techno logii umożliwia-
jącej gromadzenie, przetwa rzanie, selek-
cjonowanie, prezentowanie oraz udostęp-
nianie danych za pośrednictwem sieci 
In ternet z wiedzą na temat koncentracji, 
zapamięty wania, zróżnicowania aktyw-
ności różnych sfer mózgu oraz integra-
cji zmysłów człowieka w trakcie odbie-
rania różnorodnych informacji (wzroko-
wej, dźwiękowej i obrazowej), po zwoliło 
stworzyć profesjonalne narzędzie wspo-
magające proces kształcenia w szkole.

Integracja tych systemów umożli-
wi uczniom, którzy z powodu choro-
by nie będą mogli uczestniczyć w lekcji, 
bieżący podgląd w realizowane tematy 
(dziennik elektroniczny) oraz dostęp do 
lekcji i ćwiczeń, z których korzystał na-
uczyciel podczas lekcji (platforma edu-
kacyjna SPE). Dodatkowo każdy uczeń, 
który rozwiąże ćwiczenia w domu bę-
dzie mógł automatycznie zapoznać się 
z oceną swojej pracy, gdyż platforma 
umożliwia zdalne i automatyczne oce-

nianie ćwiczeń według zastosowanego 
kryterium oceniania przez nauczyciela.  
Tak ścisła integracja platformy eduka-
cyjnej z dziennikiem elektronicznym 
jest pierwszym w Polsce przykładem wy-
korzystywania zintegrowanej technolo-
gii informacyjnej (TIK), która zgodnie z 
postulatami MEN i Rządu Polskiego jest 
podstawowym czynnikiem budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego oraz tworze-
nia gospodarki o partej o wiedzę (GOW).

Wdrożenie SPE pozwala w naszej szko-
le w pełni re alizować zadania stawiane 
przed polskim szkol nictwem w zakre-
sie spełniania europejskich stan dardów 
kształcenia. Rozwijanie umiejętności po-
sługiwania się komputerem i Internetem, 
a tak że zwiększanie samodyscypliny i mo-
tywacji do nauki, przygotowuje uczniów 
do pełnienia nowej roli w formującym się 
społeczeństwie informa cyjnym. Dosko-
nalenie zdolności uczenia się przez całe 
życie z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik komunikacyjnych (Lifelong Le-
arning Pro gramme) ma priorytetowe 
znaczenie dla realiza cji założeń polityki 
statutowej Unii Europejskiej w zakresie 
tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, 
wykorzystującej i stymulującej potencjał 
społeczeń stwa informacyjnego (i2010 – 
European Information Society) oraz speł-
nia priorytety MEN-u w kwestii informa-
tyzacji procesu edukacyjnego (IV Priory-
tet MEN na rok szkolny 2007/2008).

ET
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„my, inni lub tacy sami” 

Odzew Czytelników
W wydaniu ”Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 26 stycznia 2010 pojawił 

się artykuł zatytułowany „My, inni lub tacy sami”, którego autorem jest Pan 
Jarek Bzowy. Autor opisał problem barier architektonicznych w Nowogar-
dzie – i słusznie bo takowe istnieją i nikt z nimi nie próbuje walczyć. Podob-
nie jak Pan Jarek, również jestem osobą niepełnosprawną ruchowo i oczywi-
ście zgadzam się z większością stwierdzeń opisanych w artykule. Wymienio-
ne miejsca użyteczności publicznej nie są przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, ale i budynek po byłym hotelu nie jest tutaj absolutnie 
żadnym odstępstwem. Wręcz przeciwnie - dostosowanie wejścia do gmachu 
jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem. Tak się składa, że jestem w tym 
temacie na czasie. W listopadzie 2009r. osobiście interweniowałem w Urzę-
dzie Pracy w sprawie tych poręczy, które zdaniem Pana Jarka „nie spełnia-
ją do końca ścisłych norm” przepisów. Otóż poręcze te nie spełniają w ogóle 
norm przepisów, a co gorsze nie spełniają swojej funkcji. Osoba, która rze-
czywiście musi przytrzymać się poręczy przy wchodzeniu po schodach ma 
z tym spory problem. Pani kierownik Urzędu Pracy obiecała interwencję u 
administratora obiektu. W dniu wczorajszym tj. 2 lutego 2010 byłem w tym-
że budynku – tym razem w Wydziale Komunikacji – poręcze przy wejściu 
nie zostały poprawione.

Obecnie w budynku po byłym hotelu mieści się szereg ważnych urzędów i 
firm m.in. Urząd Pracy, Wydział Komunikacji, Towarzystwa Ubezpieczenio-
we, kasa PKO BP. Przez wiele lat funkcjonowania tychże instytucji nie było 
tam absolutnie żadnej poręczy, kilka miesięcy temu pojawiły się ich atrapy. Po-
ręcze są za krótkie i za niskie, stopnie schodów na zewnątrz budynku są róż-
nej wysokości. Oczywiście osobom zdrowym – nie mającym problemów z po-
ruszaniem się to nie przeszkadza. Osobom z dysfunkcją ruchową już niestety 
zdecydowanie TAK. Kolejna sprawa to imitacja podjazdu – jest tak stromy, że 
problem mają chyba nawet rodzice z wózkiem dziecięcym. O niepełnospraw-
nych na wózkach inwalidzkich już nie wspomnę bo nawet trudno jest to sobie 
wyobrazić. Miejsca przed budynkiem jest tyle, że spokojnie można by pomy-
śleć o jakimś sensowniejszym rozwiązaniu problemu. Następnie winda w bu-
dynku – jest, ale nie działa. Chyba od czasów funkcjonowania hotelu. Zdaje 
się, że to nie jest problem, najwyraźniej z założenia osoby niepełnosprawne nie 
muszą szukać pracy, ubezpieczać się, płacić rachunków, robić prawa jazdy, po-
siadać auta itp.

Wracając to tego nieszczęsnego wejścia – najbardziej szokujące w tej spra-
wie jest to, że ktoś zlecił wykonanie tych poręczy, ktoś oczywiście wziął za to 
pieniądze, a nikt nie dopilnował, żeby zadanie było zrealizowane tak jak po-
winno. Tutaj nie chodzi nawet o normy budowlane, a o zwykłą funkcjonal-
ność w użyciu.

Pozdrawiam
Krystian Basa

Od redakcji:
List naszego Czytelnika jest potwierdzeniem tego co Wszyscy w Nowo-

gardzie widzimy, a co większość nie mająca trudności z poruszeniem się 
być może na codzień nie dostrzega. Niestety nie dostrzegają tego też władze 
naszego Miasta. W sprawie dostępu do byłego hotelu, korzystając z upraw-
nień jakie ustawowo przysługują prasie, wystosowaliśmy pismo, które niżej 
publikujemy. Ale w Nowogardzie chodzi nie tylko o ten jeden budynek jest  
znacznie więcej obiektów w których znajdują się publicznie instytucje do 
których osoby niepełnosprawne ruchowo mają utrudniony bądź nawet nie-
możliwy dostęp. Wymieńmy tu choćby Wydział Opieki Społecznej na uli-
cy 3 Maja. Polecamy to zagadnienie nowogardzkim radnym - czas wreszcie 
przystąpić do kompleksowego, systematycznego i co ważne efektywnego li-
kwidowania barier architektonicznych w naszym mieście. Ze swojej strony 
informujemy ,że stosowną interwencję pisemną skierujemy do Burmistrza 
Miasta. W sprawie budynku po hotelu „Cisy” kierujemy poniższe pismo do 
Starostwa. 

Starostwo powiatowe w Goleniowie!
Na podstawie Art. 4 pkt. 1 Ustawy Prawo Prasowe i w związku z liczny-

mi głosami Naszych Czytelników dotyczącymi utrudnień dla osób niepeł-
nosprawnych w dostępie do instytucji publicznych mających swoje siedziby 
w budynku byłego hotelu przy Pl Wolności w Nowogardzie prosimy o usto-
sunkowanie się do podniesionego problemu, a zwłaszcza o odpowiedź na 
pytania:

-  czy Starostwo, które jest właścicielem budynku dostrzega problem?
-  czy istnieją jakiekolwiek plany rozwiązania w sposób zadowalający do-

stępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych w tym dostępności powy-
żej parteru?

-  jeśli takowych planów nie ma to w jaki sposób i w jakich terminach Sta-
rostwo przygotuje niezbędne w tym zakresie rozwiązania?

Dla zilustrowania odczuć i trudności z jakimi borykają się osoby niepeł-
nosprawne w załączeniu list jednego z Czytelników DN. 

Z powodu społecznej rangi problemu i faktu  wieloletnich zaniedbań w 
tym zakresie oczekujemy na pilna odpowiedź, którą przekażemy opinii pu-
blicznej. 

Z poważaniem 
Redaktor Naczelny 

Dziennika Nowogardzkiego
Marek Słomski

Budynek Urzędu Miejskiego i Banku przy pl. Wolności.
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Ferie inne niż wszystkie
Każdy myśli, że biblioteka to miejsce  zbioru książek lub czasopism, któ-

re przechowuje i wypożycza dla  czytelników. Tej kwestii  nie podziela Dy-
rektor Biblioteki w Nowogardzie pani Zofia Pilarz,która kieruje placów-
ką od wielu lat. Na pytanie czy telewizja i mas media konkurują z książka?.
Pani Dyrektor odpowiada bez zastanowienia.”Wszystkie wiadomości mogę 
czerpać z prasy i książek, które są niezastąpione .Książka ma zapach,treść  
w sobie co na pewno nie odda współczesny nośnik informacji. Dywagacja 
jest zbędna …..... .

Książki to najwięksi przyjaciele – nie zdradzą, nie wyśmieją a nauczą 
wiele

Pod tym hasłem w Nowogardzkiej 
Bibliotece organizowane są całoroczne 
zajęcia i ferie zimowe, których głów-
nym przesłaniem jest zabawa z książ-
ką a nie komputerem. Pomysłodaw-
cą projektu są panie bibliotekarki,któ-
rych Kierownikiem Oddziału Dzieci i 
Młodzieży jest pani Danuta Baran. Za-
jęcia te są własnym projektem i  mają 
wdzięczna nazwę „PORANKI MALU-
CHA”. Głównym ich celem jest inte-
gracja z innymi dziećmi a także wy-
robienie nawyku czytania i przyswaja-
nia wiedzy poprzez zabawę lub formę, 
której motywem jest aktywność i czer-
panie radości dziecka.  Zajęcia odby-
wają się we wtorki i środy. Wtorek jest 
spotkaniem 2 i 3  latków a środa dzie-
ci starszych. Dowodem tego,że takie 
spotkania są potrzebne jest sonda jaką 
przeprowadziłem wśród rodziców i sa-
mych dzieci. Igor, Nadia, Lena,Leoś, 
Staś, Nikolas i Alex  to grupa,którą za-
stałem  w bibliotece. Na moje pytania 
dzieci odpowiadały trochę nieśmiało. 
Wśród nich wiodły prym wyżej wy-
mienione: Nikolas mówi, „DOBRZE 
I SUPER” a  Alex „SĄ SUPER KRĘ-
GLE I WYCINANKI I PANI TEŻ JEST 
SUPE R”Ciekawostką jest fakt, że Alex 
mieszka w Szczecinie a przyjeżdża  na 
ferie do babci w Nowogardzie. Pytając 
rodziców oraz  opiekunów o zajęcia 
wszyscy zgodnie odpowiadają „liczba 
prowadzonych zajęć w Bibliotece jest 
zdecydowanie za mała!. Nasze dzieci 
po takim spotkaniu są bardzo zadowo-

lone i  wręcz pytają kiedy mogą przyjść 
tu ponownie”.

 Atutem niech będzie fakt, że wszyst-
kie proponowane zajęcia są całkowicie 
bezpłatne co w obecnych czasach jest 
bardzo istotne szczególnie dla rodzi-
ców. Alternatywą mógłby być Dom 
Kultury,ale tam zajęcia są niestety od-
płatne. 

Kolejny etap naszej wędrówki po 
Bibliotece to grupa dzieci starszych 
od 5 do 12 lat. Spotkania maja wolny 
wstęp więc frekwencja dzieci jest spo-
ra. Zadaniem ich jest aktywne spędze-
nie czasu w oparciu o zaproponowaną  
książkę i następnie przedstawienie jej 
treść w sposób inny niż samo czyta-
nie. Tematyka jest dowolna i opiera się 
na przedstawieniu treści poprzez pra-
ce manualne, których efektem są za-
mieszczone zdjęcia. Grupa ta ma tro-
chę inny zakres zajęć. Głównym ich 
celem jest spędzenie aktywnie czasu, 
czytanie i  tworzenie np. wyklejanek 
indywidualnie i w zespole. Na zadawa-
ne pytania Jagódka – odpowiada „jest 
fajne” i uśmiecha się... Podobnego zda-
nia są chłopcy:Adrian i Piotr, którzy 
mimo wszystko oprócz książki chcieli 
by pograć na komputerze i w szachy.

Cała wizyta miała bardzo radosny 
charakter, który dzieciom się podobał 
więc puentując pragnę jedynie dodać, 
że - „Kto czyta książki, żyje podwój-
nie”.

Jarosław Bzowy
jarek.bzowy@domjudy.pl

Ciekawe ferie w Promyku
Od poniedziałku w świetlicy środowiskowej Promyk zimowe ferie spędza 

około 30 dzieci.
Świetlica przy placu Szarych Sze-

regów istnieje już od siedmiu lat i 
co roku wypełnia dzieciom wolny 
czas. W pierwszy dzień podopieczni 
odwiedzili miejską bibliotekę i wzięli 
udział w licznie organizowanych 
tam konkursach. Dzieciom zorgani-
zowano także zajęcia na śniegu. W 
środę uczestników ferii odwiedził 
funkcjonariusz nowogardzkiego ko-
misariatu. Tematem prowadzonego 
przez Sebastiana Źróbka spotkania 
było bezpieczeństwo młodych miesz-
kańców. Dzieci odwiedziły również 
siedzibę Straży Pożarnej. Miały tam 
okazję zapoznać się ze sprzętem ra-

towniczo-gaśniczym. Kolejne atrak-
cje? Wyprawa do Zakładu Karnego i 
pizzerii Neptun. Dzieci czeka również 
wyprawa do Szkoły Podstawowej 
nr 4., gdzie wezmą udział w zawo-
dach sportowych. Na zakończenie 
w Sarnim Lesie odbędzie się kulig i 
ognisko. Opiekę nad dziećmi pełnią 
trzy pracownice świetlicy. 

Organizatorzy dziękują: Sebastia-
nowi Źróbkowi, funkcjonariuszom 
Zakładu Karnego, Wiesławowi Bu-
czyńskiemu oraz Piotrowi Dębskie-
mu.

Marcin Nieradka
 

Katolickie Stowarzyszenie 
CIVITAS  CHRISTIANA 

informuje, że 
Różaniec Święty wędrujący 

od OSTREJ BRAMY 
w Wilnie przez wybrane Kościoły w Polsce przybędzie do 

Kościoła Św. Rafała Kalinowskiego w dniu  10.02.2010 r o 
godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich wiernych. 

Za Zarząd Oddziału Barbara Gontarska 

  UWaGa WĘDkarZe
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard organizuje w dniu  

14.02.2010 r. zawody wędkarskie podlodowe.
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia. 11.02.2010 r.
Zbiórka zawodników o godz. 9:00 koło Domu Opieki 

Społecznej Smużyny. Wpisowe 5 zł
Ze względów pogodowych zawody mogą zostać odwołane-  

informacja w sklepie „WĘDKARZ”
                                                                                             ZARZĄD
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Córka Małgorzaty 
i Pawła Pilarskich 
ur. 28.01.10 z Łobza

Córka Alicji 
Węgrzyniak 
ur. 31.01.10 
z Wierzbięcina

Julia córka Katarzyny 
Dróżdż ur. 1.02.10 
z Godowa

Seweryn syn Doroty 
Pawlak ur. 3.02.10 
z Dębic

Syn Agaty 
Czaprowskiej 
ur. 29.01.10 z Łobza

Syn Emilii Trzeba 
ur. 30.01.10 
z Korytowa

Córka Marty 
Szymańskiej 
ur. 28.01.10 
ze Szczecina

Córka Sylwi 
Czaprowskiej 
ur. 30.01.10 z Bełczna

Michał syn 
Aleksandry Simińskiej 
ur. 1.02.10 ze Słudwi

Zuzanna córka 
Magdaleny Koczywas 
ur. 2.02.10 z Karwowa

Syn Pauli Major 
ur. 29.01.10 
z Nowogardu

Córka Elżbiety 
Szuniewicz ur. 
30.01.10 z Grabina

W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
                karSk
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Walka z zimą
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reklama reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Nowogardzie 

ogłasza aukcję 
na sprzedaż 

niżej wymienionych środków transportowych:
1. Furgon FSC Lublin Żak A-07, rok produkcji 1997 – prze-

bieg 176.000 km, cena wywoławcza 5.180,00 zł

2. Fiat Seicento 0,9, rok produkcji 1998 – przebieg 306.000 
km, cena wywoławcza 1.500,00 zł

3. Ciągnik rolniczy Ursus C-4011, rok produkcji 1967 – prze-
bieg 800 mg, cena wywoławcza 1.800,00 zł

Środki transportowe można oglądać w siedzibie Obwodu Drogo-
wego w Nowogardzie ulica Dąbrowszczaków 25, 72-200 Nowo-
gard w dni: wtorki, środy, czwartki w godz. 8.00 – 13.00.
Aukcja odbędzie się w siedzibie GDDKiA – Oddział w Szczecinie 
Rejon w Nowogardzie, ul. Górna 2/2 w dniu 25.02.2010 r.

a) Dnia 25.02.2010 o godz. 10.30 – na sprzedaż furgonu Lu-
blin

b) Dnia 25.02.2010 o godz. 11.30 – na sprzedaż samochodu 
fiat Seicento

c) Dnia 25.02.2010 o godz. 12.30 – na sprzedaż ciągnika rol-
niczego

Warunkiem uczestnictwa w aukcji na zakup danego środka trans-
portowego jest wniesienie wadium w wysokości:

1. Furgon Lublin – 350 zł
2. Fiat Seicento – 100 zł
3. Ciągnik rolniczy Ursus C-4011 – 130 zł

Wadia należy wpłacić w kasie Rejonu w Nowogardzie do godz. 
10.00 dnia 25.02.2010 r.

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

Odśnieżanie 
ładowarką, wywóz śniegu 

sam. ciężarowym
Tel. 510 034 206

Pomóżmy sobie!
Potrzebujący zawsze są wśród Nas i jednocześnie wiele osób odczuwa 

naturalną potrzebę dzielenia się z bliźnimi swoimi dobrami . W tej rubryce 
zamieszczać będziemy  bezpłatne ogłoszenia osób które są w potrzebie a 
także deklaracje tych którzy chcą  podarować czy nieodpłatnie oddać swoje 
rzeczy. Zachęcamy Państwa do udziału w tej akcji. Ogłoszenia i deklaracje 
przyjmujemy w dogodnej dla Państwa formie:

- telefonicznie  nr  91 39 22 165, 727519117
- e-mail na poligraf@post.pl 
- listownie bądź osobiście w redakcji.  

Czytelnicy piszą

Odśnieżać! Odśnieżać!
Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard
My mieszkańcy ul. Poniatowskiego zwracamy się z zapytaniem kto jest od-

powiedzialny za stan pieszojezdni, która tak naprawdę od początku powsta-
nia nie ma właściciela?.Ani latem gdzie rośnie trawa po pas, ani teraz gdy 
mamy tak intensywne opady śniegu.

Pieszojezdnia nie była ani razu odśnieżana ! Tyle co każdy koło siebie. A 
kto odśnieży wjazd i felerny wyjazd który jest pod górę?.

Niejeden z mieszkańców przeklina ten prezent typu pieszojezdnia. Jeżeli 
każdy by miał swój wjazd wiedziałby co do czyich obowiązków należy. Pro-
simy o pisemną odpowiedź.

Mieszkańcy ulicy Poniatowskiego.
(czytelne podpisy dziewięciu osób)

*****
Drugi list (a otrzymaliśmy ich wiele) zaczyna się typowo: My mieszkań-

cy zwracamy się za pośrednictwem redakcji do... W tym miejscu najczęściej 
wymienia się właścicieli posesji i oczywiście burmistrza. W listach burmistrz 
jest zapraszany do spacerów po mieście (żeby zobaczyć jak żyje się ludowi) i 
po oględzinach wysłał gdzie trzeba policję z mandatami.

Dostaje się też kolejny raz policji, że powinna karać mandatami to zaro-
bi na paliwo. I obowiązkowo zastrzeżenie – proszę nie podawać mego na-
zwiska!

Dziękujemy za zaufanie do nas - informujemy jednak, że gazeta trafia do 
punktów sprzedaży w piątki i we wtorki.. Sygnał na list otrzymany we wtorek 
w piątek już jest nieaktualny – zdążono odśnieżyć, albo dosypało. 

„laury w godnych rękach”
Otrzymaliśmy list pisany w imieniu większej grupy kolegów, że jeden z 

Laurów Cisowych dostał się w ręce niegodne! Ostre sformułowania w liście 
uniemożliwiają jego publikację w oryginale. Sprawę badamy – gdy fakty się 
potwierdzą opublikujemy.

Autora prosimy o cierpliwość
LMM

„Aktywna Wiosna 2010” to program dla wszystkich tych, którzy działają na 
rzecz aktywności młodzieży oraz promowania środowiska lokalnego. 

Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma miejsc, gdzie młodzi ludzie mogliby się 
spotykać, brakuje imprez kulturalnych, albo chcesz czymś zainteresować swo-
ich rówieśników i sąsiadów - zbierz grupę i przygotujcie wniosek. 

 „Aktywna Wiosna”  
– skorzystaj z programu, nie zwlekaj !

Wniosek może złożyć organizacja po-
zarządowa lub grupa nieformalna, czy-
li nie stanowiąca podmiotu prawnego (w 
tym przypadku wymagana jest współ-
praca z zarejestrowaną organizacją po-
zarządową, tzw. organizacją wspierającą, 
która przejmie opiekę nad wnioskodaw-
cami i będzie odpowiedzialna za kwestie 
finansowe związane z projektem). 

Konkurs odbędzie się w dwóch eta-
pach. Maksymalna wysokość pojedyn-
czej dotacji wynosi 9 000 zł. Zwycięzcy 
otrzymają dotację (grant) od Fundacji 
J&S Pro Bono Poloniae. Obok grantu na-
grodą dla zwycięzców będzie tradycyjnie 
zaproszenie na warsztaty dla liderów lo-
kalnych do Akademii Aktywnej Wiosny. 
Ostateczny termin zgłaszania projektów 
upływa z dniem 12 lutego br.

   „Aktywna wiosna 2010” to ósma 
edycja Konkursu Grantowego, który jest 
autorskim programem Fundacji J&S Pro 
Bono Poloniae. Jego pierwsza edycja 
miała miejsce w 2003r. i już wtedy cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Do tej pory fundacja wsparła dotych-
czas blisko 200 projektów z całej Polski. 
Fundacja od blisko dekady wspiera roz-
wój młodych talentów, aktywnych ludzi, 
realizację ciekawych projektów, budowę 
społeczeństwa obywatelskiego i integra-
cję społeczności lokalnej.

Więcej na www.nowogard.pl oraz 
www.aktywnawiosna.pl lub tel. +48 22 
840 83 40.  

Opracowała: Krystyna Dwornik    
Wydział RLiF UM w Nowogardzie
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kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła

Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie

informuje, że 

Punkt Przyjmowania Zeznań 
w Nowogardzie przy Placu Wolności 1

(budynek Urzędu Gminy)
 będzie czynny  

od 1 lutego do 30 kwietnia br. w poniedziałki, środy i piątki
oraz w czwartek 29 kwietnia br. 

w godz. 800 -1500

Jednocześnie przypominamy, że formularze podatkowe można 
pobrać również w Urzędzie Miasta w Nowogardzie.
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• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 poko-
je, I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 
zł, ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 
20 676.

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe. tel. 691 399 023.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem 
ul. Bema 14 (na przeciw byłej go-
rzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposa-
żeniem, możliwość przekształce-
nia na dom. 788 566 432.

• Okazja! Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
600 894 639.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe na 2 pokojowe z 
dopłatą. 603 55 55 32.

• Kupie kawalerkę bezczynszową 
na mieście do kwoty 60 tys., płat-
ne gotówką. 608 66 54 19.

• Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie. Sprzedam mieszkanie na 
wsi 60 m kw. Tel. 663 987 722.

• Wynajmę część pomieszczenia 
na gabinet masażu przy ul. 700 
Lecia. Tel. 664 968 627.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Poszukuję do wynajęcia kawaler-
kę lub 2 pokojowe, Nowogard i 
okolice. 511 483 925, 508 607 457.

• Sprzedam 1/3 domu w Jeniko-
wie z pomieszczeniem gospo-
darczym na 6 arowej działce. 
505 183 702.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 28 
m kw, po kompletnym remoncie 
w 2009 r., z nowym umeblowa-
niem z AGD, Żeromskiego 4, 150 
tys. Tel. 663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, wspólnota, 66 m kw. 
609 776 335.

• Do wynajęcia od zaraz kawalerka 
na ul. Leśnej. Tel. 600 418 370.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 po-
koje, 58 m kw, parter. Kontakt 91 
39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we ul. Leśna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie własnościowe w Wierz-
bięcinie bezczynszowe, 68 
m kw, wysoki standard, cena 
150 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we – kawalerka 24 m kw na więk-
sze z dopłatą (2 lub 3 pokojowe). 
Tel. 66 57 200 08, 691 199 104 po 
16.00.

•	 Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy, piękna i cicha oko-
lica nad rzeką w Nowogardzie. 
Powierzchnia 2800 m kw, cena 
55 zł/ m. Tel. 601  889  596 po 
16.00.

• Sprzedam działkę budowla-
ną ok. 20 arów w Karsku. Tel. 
601 200 219.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. Tel. 602 893 024.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Wynajmę sklep spożywczy w No-
wogardzie przy ul. Woj. Polskiego 
(róg Traugutta) z pełnym wypo-
sażeniem. Tel. po godz. 15.00 91 
39 20 334.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 
m kw na działalność handlowo – 
usługową. Wiadomość w sklepie 
„Czaruś” lub tel. 508 105 332.

• Sprzedam mieszkanie i działkę 
pod garaż, centrum. 513 805 550.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok 
prod. 1995, po. 2.0 benzyna, 
stan bdb, cena 6500 zł do ne-
gocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam Citroen Jumpy, do-
stawczy, 2007 r., 2l, 4D, 16 V. Tel. 
886 260 058.

• Sprzedam felgi z oponami zi-
mowymi z kołpakami do BMW 3 
- szt. 4, szkła kierunkowskazów. 
723 412 869.

• Sprzedam silnik S diesel. Tel. 091 
39 108 16.

• Sprzedam Ford Escort, 1995 r., 
hak, poj. 1600, cena 2500 zł. Tel. 
604 878 140.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
Continental 195 65 R15, stan bdb, 
tel. 605 522 340

rOlNICTWO

• Kupię ziemię w Boguszycach i 
okolicach do 10 km. Tel. 91 39 106 
54, 502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39  106 
54.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. 
Tel. 607 289 286.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i 
ciągnik C-385. 603 839 782.

• Sprzedam siano w małych kost-
kach i owies w dużej ilości. Tel. 
604 878 140.

• Tucznika, prosięta sprzedam. 
502 853 573.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	 Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, sim-
loki. Tel 788 150 357.

•	 Odzyskamy odszkodowanie, 
śmierć najbliższych, uszczerbek 
na zdrowiu, kolizja drogowa. 
503 617 739.

•	 DUr – DaCH – pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Usługi: docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy, podłogi. 
600 626 268.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. 
Tel. 697 311 324, 663 564 446.

• Dachy, podbitki i remonty miesz-
kań. 669 320 592.

• Sprzątanie mieszkań. Generalne 
porządki zrobimy za Ciebie. Za-
ufaj. Zadzwoń. 603 864 987.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. 608 658 184.

• Usługi ładowarką teleskopową. 
603 19 77 98, 607 084 309.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie – Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693  128  108, 
tel./fax 91 35 03 055.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 
668 17 12 12.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betono-
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!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

Szybka sprzedaż

reSkO- 4 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                    cena:  109 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o pow. 42 m2, parter                                                          cena:  127 000 zł

    mIeSZkaNIa 1- 2 POkOJOWe

PŁOTY/ okolica 2 pokoje o powierzchni 67 m2, bezczynszowe                             cena:    49 000 zł
PŁOTY- kawalerka o pow. 30 m2, parter                                                                  cena:    65 000 zł
NOWOGarD- kawalerka o pow. 27 m2, II piętro                                                     cena:    95 000 zł
ŁOBeZ-  2 pokoje o pow. 42 m2, I piętro  bezczynszowe                                        cena:   100 000 zł
NOWOGarD- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena:  105 000 zł
reSkO- 2 pokoje o pow. 40 m2, II piętro                                                                 cena:  110 000 zł 
maSZeWO-  2 pokoje, parter, powierzchnia 37 m2,                                                 cena:  112 000 zł
maSZeWO/ okolica 2 pokoje, parter, powierzchnia  39 m2                                     cena:   115 000 zł
NOWOGarD- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena:  117 000 zł
PŁOTY-  2 pokoje o pow 46 m2, parter / bezczynszowe                                          cena:  120 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o pow. 46 m2, I piętro                                                         cena:  140 000 zł                                                                                                
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  130 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 48 m2, I piętro                                             cena:  150 000 zł
GOlCZeWO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                                    cena:  155 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NOWOGarD- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, II piętro                                            cena:  178 000 zł
NOWOGarD- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, I piętro                                             cena:  180 000 zł 
NOWOGarD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2        cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

NOWOGarD / okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                              cena:  165 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 70 m2, III p                                                               cena:  192 000 zł 
ŁOBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  200 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                       cena:  208 000 zł
NOWOGarD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże       cena:  210 000 zł
NOWOGarD- bezczynszowe 3 pok o pow. 80 m2, I piętro                                      cena:  240 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o pow. 100 m2, III piętro                                                      cena:  250 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
raDOWO maŁe – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                                    cena:  125 000 zł
reSkO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena:  130 000 zł
ŁOSOŚNICa- 4 pokoje o powierzchni 72 m2, I piętro, garaż, działka                   cena:  135 000 zł
NOWOGarD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena:  207 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA
KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 17 BANKÓW)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA: www.extra-dom.com.pl

wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty, rabaty. 604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 
886 339 035.

• Praca dla fryzjera męskie-
go lub męsko – damskiego. 
607 647 240.

• Poszukujemy stażystki do pracy 
w biurze. Wymagania: wykształ-
cenie średnie, obsługa kompute-
ra. Tel. 667 800 245.

• Zlecę wykonanie tynków i po-
sadzki. Tel. 606 106 142.

• Potrzebuję do sprzątania uczci-
wej osoby. Tel. 91 39 22  308 od 
8.00 do 16.00.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 

ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 
zł,  mieszkanie, domek, gwa-
rancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 
zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o. 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typ 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

•	 Podejmę naukę gry na gitarze, 
tel. 503 045 960.

• Sprzedam Yorki. Tel. 79 060 7530.

• Sprzedam betoniarkę 150 l i 
skrzynkę rozdzielczą elektryczną. 
Tel. 692 763 683.

• Sprzedam bemar wodny z wypo-
sażeniem 10 garnków ze stali nie-
rdzewnej. 608 658 184.

• Sprzedam futro nowe z całych 
norek, brązowe, długie, rozm. 52-
54. Tel. 721 489 366.

• Sprzedam drewno na opał sosna 
oflisy tartaczne pocięte w klocki 
300 zł za przyczepę, nie pocięte 
w całości 200 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

•	 Drewno kominkowe – jesion, 
klon – każda ilość. 501 385 072.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
Tel. 793 933 796.

• Oddam 2 psy w dobre ręce (suka 
i pies) rasy Husky (Malamut). Tel. 
79 02 435 75.
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Febrisan  saszetki
Febrisan  tabletki

7,90 zł
9,60 zł

14,25 zł
13,16 zł

Septolete Plus  30 tabl.

14,66 zł

12,49 zł

11,95 zł
9,95 zł

CONTrOLOC  Control

biliobil Forte  60 kaps.

Vitamina C   50 tabl

18,95 zł
38,20 zł

10,70 zł
14,36 zł

3,50 zł
5,10 zł

Naklofen żel

12,48 zł
8,50 zł

Uwalnia od zgagi

Septolete  smakowe

8.02.br. g. 16.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

BAR U RYŚKA
ul. Rzeszowskiego 1A • Nowogard • Tel. 604 215 937

Organizujemy wszystkie imprezy okolicznościowe

6 i 13 lUTeGO zapraszamy  
na zabawę karnawałową

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 5.02

PIONOWO:
1 - golił nią fryzjer, na pasku ostrzył,
   - dawny tytuł waszmośćpani,
2 - małe okienko, wywietrznik,
   - odejść z nim to znaczy nic nie załatwić,
3 - europejskie królestwo zamieszkałe przez Fla-

mandów i Walonów,
   - podatek - przez nią droższe paliwo, alkohol, pa-

pierosy,
4 - szlakowy, wioślarz bez wioseł, tylko „krzyczy“ 

na kolegów,
   - handluje np. na odpuście,
5 - gmina nad Bzurą w powiecie łowickim. Słynie z 

pałacu Radziwiłłów oraz parku Arkadia. 
   - wejście do czołgu, schronu lub kanalizacji.

POZIOMO: 
6 - fakt lub twierdzenie przytaczane dla uzasad-

nienia lub obalenia jakichś tez lub decyzji, 
   - filmowy chwyt, sztuczka,
7 - by zdążyć w terminie robimy ... z czasem.
   - zastraszanie to ... karalna,
8 - burak kochający chrzan,
   - krążownik jak Jutrzenka (skojarz z Rewolucją 

Październikową),
9 - miasto z obozem Auschwitz,
   - milczenie jest złotem, a co jest srebrem?
10 - period (tak po polsku),
     - rolina kwiatowa zwana także amarantem.
Przyjemnej zabawy życzy  Lesmar

krzyżówka łączona
 W poziome rzędy i pionowe kolumny wpisujemy pary odgadniętych wyrazów. Pamiętajmy: - ostat-

nia litera pierwszego wyrazu jest jednocześnie pierwszą literą wyrazu drugiego.
Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 15 utworzą końcowe rozwiązanie.

ŹrÓDŁO
Ciepło domowego ogniska
w wielu domach-
Jeśli mam być szczery, 
Jego źródłem są kaloryfery.

BIaŁe SZaleŃSTWO
Na szczytach Tatr
Szaleje wiatr
I śniegiem w żleby miota.
A poprzez żleb,
Na zbity łeb,
Szusuje w dół idiota.
Gość pierwszy raz
Na deski wlazł,
I w piętach czuje mróz aż,
Lecz już, psiakrew
Zbudził się lew,
już zagrał w nim Marusarz.
Więc hej!Na perć,
Raz kozie śmierć,
I w dół, na łeb, na szyję!
Czyż-pytam- mógł 
Nie złamać nóg?
To cud i tak, że żyje.
Pod nieba próg
Pokryte śniegiem turnie-
Dziesiątki nóg, 
Dziesiątki rąk
Codziennie łamią durnie.
Pęd śmigłych nart,
Aż w uszach żeby szumieć...
To prawda, lecz
Jest jedna rzecz:
Że najpierw trzeba umieć.

kOŁOWrOTek PrZeDWYBOrCZY
Jeśli jest gdzieś krętactwa szkoła,
To właśnie u  nas, moi mili... 
Kręcą więc „wybrańcy” w pocie czoła,
Bo jeszcze się nie... rozkręcili!.

Rozwiązania krzyżówki nr 29.01 – CZTERY 
MILE ZA PIEC – nadesłali:

Teresa Czarnecka z Wierzbięcina oraz Hanna 
Komisarz, Andrzej Leszczyński, Halina Stefańska, 
Wiesława Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Danuta 
Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Maria 
Górecka, Tadeusz Kozioł, Zygmunt Mierkiewicz – 
wszyscy z Nowogardu.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:

– Teresa Czarnecka z Wierzbiecina,
– Andrzej Leszczyński z Nowogardu,
– Zygmunt Mierkiewicz z Nowogardu.

Gratulujemy! 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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II miejsce młodych 
piłkarzy Pomorzanina

Wyniki XIII kolejki  II edycji 
ligi Piłki Siatkowej WkS

1. Węgorza  - Wierzbięcin 0 : 3 
2. Czermnica  - Max Żabowo 3 : 1
3. WKS Żabowo - Wyszomierz 0 : 3
4. Kościuszki   - Kikorze  3 : 2

Tabela po XIII kolejkach Ligi Piłki Siatkowej WKS 2009/2010

  Nazwa zespołu mecze PkT

lp.

1 Max Żabowo 12 27

2 Jantar Kościuszki 12 27

3  Czermnica 13 26

4 WKS Wyszomierz 13 22

5 WKS Żabowo 13 17

6  Wierzbięcin 13 15

7 LZS Węgorza 13 14

8 Wena Kikorze 13 5

Kolejne spotkanie 06.02.2010 r.
godz. 16.00 Wyszomierz - Czermnica  
godz. 17.30 Węgorza - Max Żabowo
godz. 19.00 Wierzbięcin - Kościuszki
godz. 20.30 Kikorze  - WKS Żabowo

Opracował : Tomasz Gajda

Zimowy Turniej  
o Puchar komendanta 
Policji w Goleniowie!

Wzorem lat ubiegłych, goleniowscy dzielnicowi w okresie ferii zimowych 
organizują  dla uczniów szkól podstawowych i gimnazialnych z terenu ca-
łego powiatu halowy turniej piłki nożnej o  Puchar swojego Komendanta.

Turniej organizowany już jest poraz siódmy. W tym roku także czekają 
na uczestników atrakcyjne nagrody. Wszystkie drużyny które zgłoszą się do 
turnieju otrzymają  piłki a zdecydowana większość uczestników turnieju 
może liczyć na wartościowe nagrody indywidualne.

Mecze odbędą  się w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Golenio-
wie przy ul. Niepodległości 1. W dniu 11 lutego 2010  o godz. 9.00 rozgryw-
ki rozpoczną drużyny składające się z zawodników uczęszczających do szkół 
podstawowych , natomiast 12 lutego  ze szkół gimnazialnych.n Zgłoszenia 
drużyn przyjmowane będą w dniu turnieju w godz. 8.00- 8.30- przy stoliku 
sędziowskim.

Serdecznie zapraszamy.
Nadkom. Wiesław Ziemba

30 stycznia 2010 roku odbył się 
halowy turniej piłki nożnej orlików 
(rocznik 1999-2000) o puchar LKS 
Pomorzanin Nowogard. W zawo-
dach uczestniczyło dziesięć drużyn. 
Bardzo dobrze spisali się młodzi 
piłkarze Pomorzanina Nowogard. 
Nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce 
po przegranym w rzutach karnych fi-
nałowym spotkaniu z Kluczevią Star-
gard Szczeciński (w meczu grupo-
wym wygrali 1:0). Królem strzelców 
(5 bramek) i najlepszym piłkarzem 
turnieju (głosowanie trenerów) został 
Patryk Miklas z Pomorzanina. Z kolei 
najlepszym bramkarzem zawodów 
wybrano Sebastiana Maciejewskiego 
z Kluczevii. Nasi zawodnicy wystąpili 
w składzie: Michał Teodorczyk, Pa-
tryk Miklas, Kacper Królik, Kacper 
Litwin, Patryk Olesiński, Łukasz 
Chodor, Mariusz Biegajło, Mikołaj 

Bobrowski, Jakub Karoński. Trene-
rem zespołu jest Michał Sokulski.

Tabela końcowa: 
1. Kluczenia Stargard Szczeciński 
2. Pomorzanin Nowogard I 
3. Ina Goleniów I 
4. Promień Mosty 
5. Błękitni Stargard Szczeciński 
6. Polonia Płoty 
7. Olimpia Nowogard I 
8. Pomorzanin Nowogard II 
9. Ina Goleniów II 
10. Olimpia Nowogard II

Organizator turnieju - LKS Po-
morzanin Nowogard dziękuję dy-
rektorowi ZSO Leszkowi Beceli za 
udostępnienie hali sportowej, Wal-
demarowi  Pędziszczakowi za pączki 
dla wszystkich uczestników  turnieju, 
Wojciechowi Kubickiemu za okazałe 
medale i puchary dla zwycięzców. 

inf. Michał Sokulski 

Sparingi naszych
W najbliższą sobotę piłkarze naszych drużyn rozegrają mecze kontro-

lne.
A-klasowa Olimpia Nowogard zagra z Mewą Resko. Będzie to pierwszy 

mecz kontrolny podopiecznych Marcina Miklasa. Spotkanie odbędzie się na 
sztucznym boisku w Trzebiatowie. Początek o godz. 14.30.

Pomorzanin Nowogard rozegra już trzecią grę sparingową. Tym razem 
nowogardzianie wybiorą się do Polic, by zmierzyć się z miejscowym Che-
mikiem. 

man
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Informujemy, że 

19 lutego 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165
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Informujemy, że 

19 lutego 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

...dajemy 15 minut na spakowa-
nie, tylko co najpotrzebniejsze!...
zbiórka przed chałupą i w drogę! a 
o Polsce to już lepiej zapomnijcie!....
kierunek? - Сибирь ! (Sybir!)

Takimi słowami najczęściej za-
czynają swoje wspomnienia Sybira-
cy – ludzie, którzy w trakcie II woj-
ny światowej stali się ofiarami maso-
wych wywózek w głąb ZSRS, co było 
wypełnieniem planu biologicznego 
wyniszczenia narodu polskiego.

W środę obchodzić będziemy 70 
rocznicę pierwszej wywózki, któ-

ra była początkiem upadlającej eg-
zystencji rzesz naszych rodaków na 
nieludzkiej ziemi. 

Cztery ważne daty, jakie każdy pol-
ski uczeń powinien zapamiętać to:

10 lutego 1940 – dzień a właściwie 
noc I deportacji. Enkawudziści wie-
dzeni przez konfidentów pukali do 
domów zamieszkanych przez rodzi-
ny, których członkami byli koloniści, 
urzędnicy samorządowi i państwo-
wi oraz wojskowi i leśniczy. Łącznie 
tamtej mroźnej nocy z 9 na 10 lutego 
wywieziono około 220.000 osób.

13 kwietnia 1940 – II deportacja 
objęła przeważnie rodziny, których 
członkami byli pracownicy służb 
mundurowych np. policjantów, by-
łych oficerów, strażników więzien-
nych a także osób pracujących w 
służbie wywiadu i żandarmerii. 
Oprócz nich deportowane rodziny 
fabrykantów i obszarników. Liczbę 
ich szacuje się na ok. 320.000. 

Czerwiec i lipiec 1940 – wysie-
dlono wtedy tzw. „bieżeńców” tzn. 
byli to uchodźcy wojenni z Polski za-
chodniej i centralnej. Ludność ucie-

kła na kresy wschodnie przed prze-
śladowaniami ze strony Niemców. 
Oblicza się, że w tych miesiącach do 
ZSRS deportowano około 240.000 
osób.

Czerwiec 1941 – to data ostatniej 
z 4 wielkich deportacji. Uległo jej 
300.000 osób, była to grupa stano-
wiąca resztę ocalałych uchodźców z 
ziem zachodnich i centralnych na-
szej ojczyzny. Zaliczono do nich bo-
gatych gospodarzy, kolejarzy, rze-
mieślników i wykwalifikowanych ro-
botników. 

Wśród  nowogardzkich Sybiraków 
jest jeszcze wiele osób które dokład-
nie pamiętają szczegóły tej mroźniej 
i śnieżnej nocy lutowej 1940 roku na 
kresach . Pamiętają też o tym wszyst-
kim co ich spotkało w czasie wielo-
letniego pobytu na syberyjskim ze-
słaniu. Bardzo wielu nie przeżyło tej 
katorgi Ci którzy przeżyli to Ci co 
mieli szczęście i zdrowie . Spotykają 
się co roku przed pomnikiem Pole-
głym na Wschodzie na nowogardz-
kim cmentarzu. Towarzyszymy Im w 
Ich  pamięci.  Wszak to nasze dzie-
dzictwo niesione losem wielu na-
szych bliskich.  

Piotr Słomski

70. rocznica deportacji

O Polsce 
to już lepiej 
zapomnijcie!

Nasze 
drogi,  
śliskie 
drogi...
mY, INNI lUB TaCY SamI

Odzyskać 
miejsca 
parkingowe!

LZS Wojcieszyn 
wygrał 
Ligę Siatkową
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Kronika policyjna KALENDARIUM 
DZIENNIKA

Nowogard 08.02.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. szwaczka
4. dekarz
5. mechanik - elektryk
6. Młodszy ref.ds finansowych
7. sprzedawca/prezenter
8. monter izolacji cieplnych 

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka (Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy

OFERTY PRACY PUP

9 lutego   40. dzień roku 
imieniny: Ansbert, Apolonia, Bernard, Cyryl, Do-

nat, Felicjan, Gorzysław, Jakub, Marian, Mariusz, Ni-
kifor, Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, Sabin i Suli-
sława.

Międzynarodowy Dzień Pizzy
Wydarzenia na świecie
1986 - pojawiła się kometa Halleya.
1991 - na Litwie odbyło się referendum niepodle-

głościowe.

10 lutego   41. dzień roku
imieniny: Apollon, Elwira, Gabriel, Jacek, Jacenty, 

Michał, Scholastyka, Sotera, Tomił, Tomisława i Wil-
helm

Wydarzenia w Polsce
1925 – Polska podpisała konkordat z Watykanem. 

Na jego mocy Kościół zyskał pełną swobodę działa-
nia.

1929 – W Żywcu zanotowano -40,6 °C.
1940 – Sowieci rozpoczęli masowe deportacje 

ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 
1939 przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wy-
wieziono do obozów (łagrów), położonych w Staro-
bielsku na Ukrainie, a także na Syberii i w Kazachsta-
nie. Działalność ta etapami trwała aż do lata następ-
nego roku – do najazdu Niemiec na ZSRR.

Wydarzenia na świecie
1995 – Łotwa została przyjęta do Rady Europy.
1996 – Komputer Deep Blue wygrał pierwszą par-

tię w szachowym pojedynku z mistrzem świata Gar-
rim Kasparowem.

11 lutego   41. dzień roku
imieniny: Adolf, Adolfa, Benedykt, Bernadeta, Ber-

trada, Cedmon, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, 
Grzegorz, Heloiza, Jonasz, Lucjusz, Łazarz, Łucjusz, 
Maria, Olgierd, Paschalis, Sekundyn, Seweryn, Świę-
tomira, Teodora i Wiktoria.

Światowy Dzień Chorego
Wydarzenia w Polsce
1972 - Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 

Sapporo Wojciech Fortuna zdobył dla Polski pierw-
szy złoty medal na zimowej olimpiadzie.

1981 - Generał Wojciech Jaruzelski został premie-
rem.

Wydarzenia na świecie
1978 - Chińska Republika Ludowa zniosła zakaz 

czytania prac Arystotelesa, Szekspira i Dickensa.
1979 - Ajatollah Chomeini przejął władzę w Iranie.
1990 - Nelson Mandela wyszedł na wolność po 27 

latach spędzonych w więzieniu.

Pomóżmy sobie!
Potrzebujący zawsze są wśród Nas i jednocześnie wiele osób odczuwa naturalną potrzebę dzielenia się 

z bliźnimi swoimi dobrami . W tej rubryce zamieszczać będziemy  bezpłatne ogłoszenia osób które są w 
potrzebie a także deklaracje tych którzy chcą  podarować czy nieodpłatnie oddać swoje rzeczy. Zachęcamy 
Państwa do udziału w tej akcji. Ogłoszenia i deklaracje przyjmujemy w dogodnej dla Państwa formie:

- telefonicznie  nr  91 39 22 165, 727519117;  e-mail na poligraf@post.pl;  listownie bądź osobiście w redakcji.

 ODDam

• Oddam za darmo tapczan 1 osobowy. tel.507 228-736

Policjanci z nowogardzkiej komendy w minio-
nym tygodniu reagowali na następujące zdarzenia:

1 luty (poniedziałek)
- godz. 10 – Wybicie szyby w drzwiach wej-

ściowych samochodu zaparkowanego na terenie 
warsztatu w Olchowie.

- godz. 21.05 – Ochrona marketu Lidl powiado-
miła o zatrzymaniu sprawcy kradzieży. Funkcjo-
nariusze policji Zdzisława S. ukarali mandatem. 

2 luty (wtorek)
- godz. 6.15 – Kierowca samochodu marki Fiat 

zatankował na stacji Orlen paliwo za 150 zł. Oddalił 
się z miejsca zdarzenia bez uiszczenia opłaty.

- godz. 18.20 – Kolizja na ul. Poniatowskiego. 
Kierowcy samochodów BMW i Mercedes wzajem-
nie oskarżają się o urwanie lusterek. 

3 luty (środa)
- godz. 9.55 - Kolizja drogowa samochodów 

marki Skoda i Landrover na ul. 15 Lutego. Za ej 
spowodowanie kierowca Landrovera ukarany 
został mandatem 200 zł. 

- godz. 17 – Funkcjonariusz Referatu Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej w Goleniowie 

zdał materiały ujawniające kierowcę Nissana wy-
przedzającego w niedozwolonych miejscach, na 
drodze krajowej nr. 6, w pobliżu Olchowa. 

4 luty (czwartek)
- godz. 11 – Pracownica drogerii przy ul. 700-le-

cia poinformowała o ujęciu sprawczyni kradzieży 
artykułów kosmetycznych. Funkcjonariusze ode-
brali towar zastałej na miejscu Reginie Ł. i ukarali 
ją mandatem 100 zł.

- godz. 12.50 – Ochrona marketu Lidl poinfor-
mowała o ujęciu nieletniego sprawcy kradzieży. 
Chłopiec próbował wynieść ze sklepu dwie paczki 
papierosów. Osobę przekazano opiekunom praw-
nym. 

6 luty (piątek)
- godz. 8 – Dwie nieznane kobiety podające się 

za pielęgniarki opieki społecznej ukradły z miesz-
kania przy ul Warszawskiej 4 tys. zł. 

- godz. 22.35 – Młody mężczyzna wybił szybę w 
drzwiach wejściowych do sklepu mięsnego przy ul. 
15 Lutego i oddalił się z miejsca zdarzenia. 

Opr. man

Zespół Ds. Nieletnich i Pa-
tologii Komisariatu Policji w 
Nowogardzie wzorem lat ubie-
głych, nie zapomniał o wszyst-
kich dzieciakach korzystających 
ze zorganizowanych form wy-
poczynku podczas tegorocz-
nych ferii zimowych.

Na terenie gminy Nowogard 
szkoły miejskie jak i wiejskie 
zorganizowały półkolonie w 
celu efektywnego wykorzysta-
nia czasu wolnego.

Niestety! Czas ferii zimo-
wych, to czas nie tylko beztro-
skiej zabawy ale i czyhających 
niebezpieczeństw. Dlatego też, 
Zespół zadbał o bezpieczeństwo 
najmłodszych, korzystających z 
wypoczynku oraz przeprowa-
dził spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą w celu uświadomienia i 
przybliżenia istniejących zagro-

żeń, z jakimi mogą się spotkać 
się w trakcie ferii.   

Jedno z takich spotkań odby-
ło się w Świetlicy Środowisko-
wej „Promyk” podczas, którego 
poruszono zagadnienia związa-
ną z bezpieczeństwem:

- bezpieczeństwo na podwór-
ku i zasady postępowania pod-
czas zabaw na świeżym powie-
trzu,

- zagadnienia dotyczące „nie-
bezpiecznych zabaw”,

- niebezpieczeństwo ze strony 
zwierząt,

- sporty zimowe,
- zagrożenia od osoby obcej,
- pierwsza pomoc 
- „Luty miesiącem Bezpiecz-

nego Internetu” 
Podczas spotkania poruszono 

również kwestię odpowiedzial-
ności karnej osób nieletnich jak 

i innych zagadnień dotyczących 
patologii społecznych. 

Na zakończenie, zorganizo-
wany został konkurs plastyczny 
pt. „Bezpieczne Ferie”, którego 
prace laureatów prezentujemy 
poniżej.

Klaudia Gieryń

Akcja policji 
„Bezpieczne Ferie”
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Myślałem, ze temat odśnieżania już 
wyczerpaliśmy w poprzednich kilku 
wydaniach naszej gazety. Myliłem się! 
Czytelnicy nadal zasyopują nas uwa-
gami o pracy służb odpowiedzialnych 
na utrzymanie dróg i chodników. Nie-
stety coraz więcej uwag jest do władz 
miasta – zarzut główny to brak reakcji 
na tych, którzy nie odsnieżają chod-
nikow. I mają Czytelnicy rację! Opa-
dów nie ma praktycznie od kilku dni, 
a chodniki w niektórych miejscach są 
nie do pokonania. I nikt nie reaguje.

Dzwonią do redakcji także Ci, któ-
rzy wzięli się do roboty i swój obowią-
zek spełnili:”po co ja odśnieżam? Prze-
cież wychodzę na idiotę? Odśnieżyłem 
chodnik przed sklepem, a moi dwaj są-
siedzi ani myślą. Efekt – moja praca po-
szła na marne, bo teraz ani wózkiem 
ani sankami chodnikiem nie można się 
poruszać!”

Kolejny sygnał to droga widoczna 

na zdjęciu – droga powiatowa Nowo-
gard – Redło – Osina.

Czytelnik, który codziennie dojeż-
dża do Nowogardu relacjonuje:”Toż to 
kpiny! Po opadach na drogę wyruszył 
pług i chwała kierowcy za to. Tylko, że 
pług pojechał w jedną stronę. Odśnieżył 
prawą stronę, a o lewej „przypomnia-
ł”sobie dopiero za dwa dni. Wyobraź-
cie sobie jak wyglądała jazda. A teraz 
?Opadów nie ma, temperatura bliska 
zero i zaczęło się – na drodze lód, a o 
piaskowaniu zapomniano. Niech się ktoś 
przejedzie tą drogą. Minąłem dzisiaj je-
den pojazd w rowie, a drugi odwrócony 
tyłem do kierunku jazdy. Chyba nikt się 
nie wytłumaczy , że wszystko jest zgod-
ne z harmonogramem i czasem na przy-
wrócenie tej drodze przejezdności”.

Mam nadzieję, że jednak coś drgnie 
w temacie odśnieżania. A może już 
czas, by głos zabrał ktoś z ratusza?

LMM, foto KK

Nasze drogi, 
śliskie drogi...

Czytelnicy sygnalizują

ZUK na cenzurowanym
Zwracam się z prośbą o wydrukowanie informacji na temat świadczenia 

usług w naszym mieście przez takie zakłady jak Zakład Usług Komunalnych 
czy PUW i S. Problem polega przede wszystkim na monopolizacji tych usług i 
ustalaniu horrendalnych cen za ich wykonanie. Wyczyszczenie, dla przykładu 
szamba w prywatnej posesji, wzrosło w ciągu roku ze 140 zł do 620, drobna 
różnica. Na prośbę o wyjaśnienie takiego wzrostu odpisano mi, że takie są 
w gminie stawki. Odpowiedź lakoniczna i nie bardzo jasna.

Zakład Usług Komunalnych należy pilnować z kartką w ręku ile razy w 
miesiącu wywozi pojemniki na nieczystości. W przeciwnym razie wpisywanie 
jest chyba losowe. Ponieważ pracuję w godzinach 9-17, wszystkie rachunki 
płacę przez inteligo. Rachunki za wywóz śmieci są w granicach 20 zł, więc 
przelewam 3 lub 4 razy w roku większą sumę. Fakt, że  przez to nie zawsze 
wiem czy mam zaległości czy jeszcze nadpłatę, a ZUK nie wpisuje informacji 
o ewentualnym zadłużeniu. Z tego powodu nie wywieziono nam pojemników 
w październiku przez cały miesiąc. Dowiedziałam się od bardzo opryskliwej 
pani, dlaczego dopiero kiedy zadzwoniłam z pytaniem. Nikomu natomiast 
nie przeszkadza, że zamiast 18 zł otrzymują na konto jednorazowo 50 lub 
100. W miesiącu styczniu zapisaliśmy w kalendarzu dwie wywózki i dostałam 
szoku, ponieważ rachunek opiewał na 28 zł z groszami. Pomijając fakt, że 
w pojemniku była 1/4 zawartości (na marginesie, jeśli coś nie zmieści się 
do pojemnika i stoi obok nie ma możliwości żeby pracownicy to zabrali). 
Zadzwoniłam po informacje. Ta sama pani stwierdziła, że nie interesuje ją co 
ja mam zapisane ona ma na czerwono trzy wywózki, co i tak w żaden sposób 
nie daje kwoty 28 zł. Nie wiem kto jest nieuczciwy w tej firmie pracownicy 
czy dyrekcja, ale ktoś najwyraźniej jest. Być może ja również się uniosłam 
podczas rozmowy, ale po prostu zniżyłam się do poziomu pracownicy ZUK- u. 
Od tej pory będę płaciła raz na dwa miesiące, żeby mieć pewność, że śmieci 
zostaną wywiezione tylko wtedy kiedy będzie pełny pojemnik, no i chyba będę 
prosiła o podpis pracowników.

Nie wiem co dzieje się w naszym mieście ale nic dobrego, nikt nic nie robi a 
jeśli to tylko z korzyścią dla siebie. Nie można nigdzie znaleźć pomocy gdy 
nas ktoś oszukuje, a dzieje się tak na każdym kroku.

Małgorzata Bielska

Czy tak powinien wyglądać widok z okna na bawiące się 
dzieci ? Śmietnik Nowogard ul. Warszawska 14

Widok z okna



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 11 (1847)

Stanisławowi 
Armacie

11 lutego 1935 roku Twoja 
gwiazdka się zaświeciła i radość 

Ignacemu i Mariannie sprawiła... 
Dziś 75 lat mija od tej chwili 
i my szczęścia i zdrowia Ci 

życzymy byś żył długie lata... 
Kochany z Ciebie pradziadek, 

dziadek i tata
Córka Urszula z Heniem oraz 

wnuki i prawnuki

ŻYCZeNIa

mY, INNI lUB TaCY SamI

Odzyskać miejsca 
parkingowe!

drogowych?.Odpowiedzią niech bę-
dzie fakt,że są charakterystyczne i 
mają bardzo wymowne znaczenie 
dla kierowców, którzy je znają,ale 
nie zawsze przestrzegają!.Nasze pra-
wo w połączeniu z działaniami Po-
licji coraz śmielej  oddziałowywuje   
na wyobraźnię kierowców, którzy 
parkują „gdzie popadnie”.A, że są to 
miejsca np. przeznaczone dla nie-
pełnosprawnych to...?.Dlatego został 
ustanowiony  mandat karny w wy-
sokości 500 zł, który myślę, że bar-
dziej przemawia do wyobraźni niż 
tylko samo pouczenie. Kultura kie-
rowcy powinna iść w parze z kultura 
osobistą dlatego zdecydowałem się 
na opis problemu, który istnieje tak 

długo jak np. przeszkody architekto-
niczne w miejscach gdzie ich nie po-
winno być.

Znak, że miejsce jest dostępne dla 
niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność w świetle in-
nych krajów i definicje, które regu-
lują jej znaczenie.

Anglia 
W Anglii Disability Discrimi-

nation Act (Prawo Dyskryminacji 
Niepełnosprawnych) definiuje nie-
pełnosprawność w sensie medycz-
nym jako pewnego rodzaju warun-
ki ograniczające dzienną aktywność. 
Wymaga jednak, żeby pracodawcy 
zrobili „sensowne zmiany” w spo-
sobie działalności, tak żeby dostoso-
wać się do modelu „niepełnospraw-
ności socjalnej”.

Polska 
W Polsce obowiązuje definicja 

opracowana przez Zespół przy Peł-
nomocniku Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych określająca, iż „Nie-
pełnosprawną jest osoba, której 
stan zdrowia fizycznego lub psy-

chicznego powoduje trwałe lub dłu-
gotrwałe utrudnienie, ograniczenie 
lub uniemożliwienie udziału w sto-
sunkach społecznych i wypełnianie 
ról wg przyjętych kryteriów i obo-
wiązujących norm”.

USA 
Jednym z najlepszych rozwiązań 

na świecie – bardzo efektywnym w 
praktyce – w dziedzinie prawodaw-
stwa dla ludzi niepełnosprawnych 
jest Americans with Disabilities Act 
of 1990 (Prawo dla Amerykanów 
Niepełnosprawnych z 1990 roku), 
które jest aktem normującym cy-
wilną odpowiedzialność za dyskry-
minację przeciw ludziom niepełno-
sprawnym. Akt ten traktuje niepeł-
nosprawność jako dyskryminację 
podobną do dyskryminacji raso-
wej, ze względu na płeć, pochodze-
nie, lub wyznanie (opisane w Civil 
Rights Act of 1964; pol. Akt Prawa 
Cywilnego z 1964). Pewnego typu 
niepełnosprawność – alkoholizm i 
transseksualizm są wyłączone z tego 
aktu.

Myślę,że opis ten jaśniej przybli-
żył mentalność innych krajów na 
problem związany z niepełnospraw-
nością. Niepełnosprawność ma rów-
nież swoje normy, które reguluje 
Prawo. By pomóc w niektórych dzie-
dzinach życia jak na przykład  jazda 
samochodem wprowadzono pewne 
udogodnienia, których cel jest jasny. 
Ułatwić życie kierowcy niepełno-
sprawnemu. Oto krata parkingowa 
której posiadanie ułatwia porusza-
nie się w cyklu miejskim kierowcy 
niepełnosprawnemu.

Karta Parkingowa to jedyny doku-
ment uprawniający osoby niepełno-
sprawne do parkowania na „koper-
tach”.

Karta parkingowa jest dokumen-
tem o standardzie międzynarodo-
wym, który obowiązuje nie tylko 
na terenie Polski, ale także w kra-
jach Unii Europejskiej. Jednak w po-
szczególnych krajach członkowskich 
obowiązują odrębne przepisy wyni-
kające z prawa drogowego dla dane-
go kraju, a co się z tym wiąże, odręb-

W 23 polskich miastach ruszy-
ła 10 września kampania społecz-
na przeciwko zajmowaniu przez 
kierowców miejsc parkingowych 
przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych. Wielu kierowców par-
kuje na miejscach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, nie za-
stanawiając się, że utrudniają nie-
pełnosprawnym dostęp do urzędów, 
instytucji oraz innych miejsc. W ra-
mach kampanii przygotowano spoty 
telewizyjne i radiowe, 150 tys. ulo-
tek, plakaty i reklamę prasową. Jeśli 
zabierasz moje miejsce, zabierz też 
moje kalectwo - proponują ludzie 
na wózkach kierowcom parkującym 
na miejscach dla niepełnospraw-
nych. W tej akcji niepełnospraw-
nych wspierają samorządy i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Integracji. Ak-
cja ta jest bardzo potrzebna, o czym 
świadczą skargi i informacje napły-
wające z różnych dużych i małych 
miast i miasteczek Polski. Na przy-
kład w Warszawie jest 853 miejsc 
parkingowych dla niepełnospraw-
nych, z czego ponad 500 w centrum. 
Mają je też wszystkie centra handlo-
we. Choć za bezprawne zajęcie ko-
perty można dostać mandat od 20 
do 500 zł (np. w godzinach szczy-
tu przed szpitalem czy urzędem), 
większość z nich jest zajętych przez 
pełnosprawnych. Kierowcy nie bra-
li sobie przepisów do serca, bo nikt 
ich nie ścigał. Warszawski Ratusz i 
inne samorządy obiecują, że teraz 
posypią się kary. Do tej pory niepeł-
nosprawni radzili sobie na własną 
rękę. Janina Ochojska, szefowa Pol-

skiej Akcji Humanitarnej, wydała 
im prywatną wojnę. - Na Szpitalnej 
mamy dwie koperty, ale z reguły stają 
na nich zdrowi kierowcy. Zastawiam 
taki samochód, wkładam za wycie-
raczkę karteczkę z adresem naszej 
fundacji i dzwonię do straży miejskiej 
- opowiada. Próbuje też z nimi wal-
czyć Fundacja Pomocy Matematy-

kom i Informatykom Niesprawnych 
Ruchowo, gdy zajmowane są koper-
ty przed wejściem do Komputerowe-
go Laboratorium Inwalidów Ruchu; 
wzywa się straż miejską, która, nie-
stety, dotychczas rzadko reagowa-
ła na te sygnały. Przypominamy, że 
do parkowania samochodu w miej-
scach przeznaczonych dla niepeł-
nosprawnych nie wystarczy niebie-
ska nalepka na szybie samochodu. 
Za szybą powinna się znaleźć kar-
ta parkingowa wydana przez urząd 
danego miasta (w Warszawie moż-
na ją dostać w wydziale transportu 
i dróg publicznych Starostwa Powia-
tu Warszawskiego, pl. Dąbrowskie-
go 5). Unijne gwiazdki oznaczają, 
że jest honorowana w całej Wspól-
nocie.

(Źródła: /Gazeta.pl Warszawa 
10.09.2004 r., inf. wł.)

Niepełnosprawni kierowcy na 
marginesie”swojego”parkingu?          

Wiemy,że nie powinno się nigdy 
formułować  zdania od słowa „czy”.
Ale czy właśnie zastanawialiście się 
państwo nad symbolika znaków 

Bezprawnie 
zajęte miejsce



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

59-11.02.2010 r. 

W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
         DĄBrOWa

ne ulgi i uprawnienia dla niepełno-
sprawnych.

Kartę parkingową mogą uzyskać 
osoby posiadające ważne orzecze-
nia:

• o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, 

• o umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, 

• o lekkim stopniu niepełno-
sprawności, które w orzeczeniu po-
siadają kod R lub N 

Kartę parkingową wydaje osobie 
niepełnosprawnej starosta. Za wy-
danie karty parkingowej pobiera się 
opłatę w wysokości ustalonej przez 
ministra właściwego do spraw trans-
portu.

Dział wydający karty parkingowe 
może się znajdować przy Starostwie 
Powiatowym lub przy Urzędzie 
Miasta. Informację o tym, gdzie w 
naszym mieście należy składać do-
kumenty o wydanie karty parkingo-
wej, powinniśmy uzyskać przy Po-
wiatowym Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności.

Aby otrzymać kartę parkingo-

wą, należy złożyć następujące doku-
menty:

• kserokopię orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (należy mieć ze 
sobą oryginał do potwierdzenia), 

• kserokopię dowodu osobistego, 
• fotografię (3,5 x 4,5 cm), 
• na miejscu wypełnia się wniosek 

na odpowiednim formularzu, 
• trzeba także uiścić opłatę skar-

bową w wysokości 25 zł (przy skła-
daniu wniosku podawany jest nu-
mer konta bankowego, na które na-
leży wpłacić kwotę) - stan na dzień 
16 lipca 2003.

Na wydanie karty parkingowej 
oczekuje się zwykle kilka dni.

Osoba niepełnosprawna o obni-
żonej sprawności ruchowej, kierują-
ca pojazdem samochodowym ozna-
czonym kartą parkingową może nie 
stosować się do niektórych znaków 
drogowych.

Przepis ten dotyczy również:
1. kierującego pojazdem przewo-

żącego osobę o obniżonej sprawno-
ści ruchowej; 

pracowników placówek zajmu-

jących się opieką, rehabilitacją lub 
edukacją osób niepełnosprawnych 
pozostających pod opieką tych pla-
cówek.

Wszystkie przepisy dotyczące kar-
ty parkingowej stosują się także do 
osób, które posługują się Kartą par-
kingową wydaną poza granicami 
Polski. Kartę parkingową należy 
umieścić za przednią szybą pojaz-

du samochodowego, w miejscu wi-
docznym umożliwiającym jej od-
czytanie.

Karta parkingowa potwierdza 
uprawnienia:

Do korzystania z miejsc parkin-
gowych wyznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Jarosław Bzowy 
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SP ŻABOWO 

Dzień seniora w naszej szkole 

to święto Babci i Dziadka

Karnawałowe szaleństwo
Karnawał to czas zabawy, więc żeby stało się zadość tradycji, w naszej 

szkole zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci.

Jak co roku styczeń jest szczególnym miesiącem, ponieważ obchodzi-
my święto Babci i Dziadka. W naszej szkole to święto nazywamy z „po-
trzeby serca”Dniem Seniora. W ten sposób pamiętamy o wszystkich 
Babciach i Dziadkach, także tych, którzy nie mają „w pobliżu” swoich 
wnucząt! 

 
W tym roku Dzień Seniora obcho-

dziliśmy 28 stycznia. Aby dać wyraz 
naszej sympatii dla wszystkich Se-
niorów i wyrazić swój szacunek dla 
nich zorganizowaliśmy niezwykłe 
spotkanie. Uroczystość tą uświetnili 
swoimi występami uczniowie naszej 
szkoły od klasy 0 do klasy VI. Dzie-
ci chętnie wzięły udział w przygoto-
waniu części artystycznej na, którą 
złożyły się: piosenki, wiersze, scenki 
kabaretowe, itp.

Spotkanie rozpoczęło się słowami: 
„mieć Babcię i Dziadka to wielkie 
szczęście, bo to właśnie oni mają dla 

dzieci więcej czasu niż inni dorośli, a 
wnuki kochają bez granic.”

Dzieci chciały wiedzieć jak naj-
więcej o swoich „dziadkach”, więc 
pytały o wszystko: o lata dzieciń-
stwa, młodości, o szkolne wpadki, 
o to jak długo trzeba nosić okulary, 
kiedy człowiek staje się mądry i… 
co warto zachować w pamięci. Bab-
cie  i dziadkowie uśmiechali się do 
wspomnień i pewnie już w domach 
pozwolili sobie na odrobinę wspo-
mnień w rodzinnym gronie.

Mali, stremowani artyści „dwoili 
się i troili”, aby wypaść jak najlepiej 

Kiedy po zebraniu z rodzicami p. 
Dyrektor ogłosił na apelu, że 29 stycz-
nia odbędzie się zabawa karnawało-
wa, owacjom nie był końca. Dzieci od 
dawna czekały na tę wiadomość

Przy współracy z R.R. p.Dyrektor 
przygotowała wiele niespodzianek. 
Pierwszą z nich, to wodzirej, który 
poprowadzić miał całą imprezę

Zabawa rozpoczęła się zgodnie z 
planem. Dzieci przygotowały stroje 
karnawałowe, a rodzice poczętunek. 
Na początku p. Popińska ogłosiła, że 
podczas balu zostaną wybrani król i 
królowa balu, w dwóch kategoriach: 
kl. 0-III i IV-VI, a w międzyczasie 
odbędą się konkursy. Dzieci bawiły 
się świetnie, a gwar, muzyka, śmiech 

i okrzyki wypełniał całą szkołę od 
fundamentów, po dach.

Do zabawy włączały się mamy, któ-
re licznie przybyły, by towarzyszyć 
swoim pociechom. Również wycho-
wawcy chętnie brali udział w zabawie 
z dziećmi, dopingowali swoich wy-
chowanków w konkursach, ale tak-
że pląsały na parkiecie razem z nimi.

Zgodnie z zapowiedzią na koniec 
zabawy wybraliśmy króla i królową 
balu. W kategorii 0-III królową zo-
stała „WRÓŻKA”-Amelka Denda-
ła z „0”-ówki, a królem „MYSZKA-
”-ucz. Kl. I- Kamil Józefiak. W kate-
gorii kl. IV-VI królową została - ucz. 
Kl. V Magda Perek, królem- ucz. Kl. 
IV Bartosz Gajda.

przed swoimi gośćmi.
Okazało się, że trema była niepo-

trzebna, ponieważ Seniorzy nagra-
dzali gromkimi oklaskami i śmie-
chem wszystkie występy dzieci, a 
drobne wpadki nagradzali komen-
tarzami , „ku pokrzepieniu serc” i 
oklaskami.

Wśród szkolnych artystów naj-
większą sympatię gości, zyskały so-
bie maluchy. Strach i niepewność 
z jaką pojawili się na scenie, szyb-
ko zostały rozwiane zachęcającymi 
brawami i uśmiechami gości. Życze-
niom i uśmiechom towarzyszyły do-
bre humory, wspaniała atmosfera i 
podniosły nastrój.

Po części artystycznej, gości za-
prosiliśmy na poczęstunek i karna-
wałową zabawę.

Dzień Seniora uświetnił zaproszo-
ny na tę okazję przez dzieci, wodzi-
rej, który zabawiał gości, zapraszał 
do tańca i śpiewu.

Początkowo Seniorzy nieśmiało 
spoglądali na parkiet, ale zachęcani 
ciepłymi słowami wodzireja zaczęli 
najpierw nucić piosenki z młodości, 
a później  pojawili się na parkiecie. 

Tańcom, śpiewom i „hulankom” nie 
było końca. Muzyce wtórował gwar 
rozmów i gromkie śmiechy. Senio-
rzy bawili się doskonale, o czym 
sami mogą zaświadczyć…

 Kiedy rozpoczęły się tańce, 
wodzirej ostrożnie badał sytuację, 
ale kiedy stwierdził, że naszym Se-
niorom „ubyło lat”, dopasował mu-
zykę do temperamentu „tancerzy” i 
„tancerek”. Kółka, węże, mosty, pod-
skoki, obertasy i poleczki z wyso-
ko uniesionymi kolanami zadziwia-
ły nawet najmłodszych uczestników 
zabawy.

Każdy z nas może pozazdrościć 
takiej kondycji i humoru.

Życzymy im dużo zdrowia, rado-
ści i „wyższej emerytury”. 

Dziękujemy naszym przemiłym 
Seniorom za życzliwość oraz za to, 
że mimo śniegu, zasp i ślizgawicy, 
tak licznie przybyli na spotkanie. I 
już dziś zapraszamy na przyszły rok.

Wszystkim dzieciom, ich rodzi-
com i Gronu Pedagogicznemu dzię-
kujemy za przygotowanie wspania-
łego spotkania. 

I. Bińczyk i E. Popińska

Życzymy nowo wybranym parom 
królewskim udanego panowania, aż 
do następnego karnawału..

Po zakończonym balu, uczniowie 
wraz z rodzicami udali się do do-
mów, by rozpocząćdwutygodniowe 
ferie zimowe. Życzymy bezpieczne-
go wypoczynku!

Dyrektor oraz Grono Pedagogicz-
ne SP w Żabowie dziękują Radzie 
Rodziców oraz sponsorom: Panu 
Adamowi Fedeńczakowi i panu Zbi-
gniewowi Raźiewskiemu, za uatrak-
cyjnienie zabawy karnawałowej na-
szym uczniom.

I. Bińczyk i E. Popińska 
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Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
 Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub administracyjne
2. Minimum 2-letni staż pracy w księgowości
3. Znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, 
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie 
konstruowania i wykonywania budżetu,  rozporządzenia Ministra Fi-
nansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych

4. Znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
5. Umiejętność biegłej obsługi komputera
6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

 Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Zdolność analitycznego myślenia
4. Komunikatywność w kontaktach służbowych
5. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów gminy
2. Prowadzenie rachunkowości w zakresie depozytów i GFOŚiGW
3. Weryfikacja i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
4. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych
5. Sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i 

ZUS-em
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy 
lub zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na wskazanym stanowisku        
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych"
9. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na 
stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć 
osobiście w  pokoju Nr 10 w terminie do dnia 18 lutego 2010 r. do godz. 
15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin 
Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.400 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie 
zaproszeni na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych 
kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybra-
nego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Katolickie Stowarzyszenie 
CIVITAS  CHRISTIANA 

informuje, że 
Różaniec Święty wędrujący 

od OSTREJ BRAMY 
w Wilnie przez wybrane Kościoły w Polsce przybędzie do 

Kościoła Św. Rafała Kalinowskiego w dniu  10.02.2010 r o 
godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich wiernych. 

Za Zarząd Oddziału Barbara Gontarska 

SP Strzelewo

Zabawa karnawałowa
Tradycyjnie, przez feriami zimowymi, w Szkole Podstawowej w Strzelewie 

odbyła się zabawa dla dzieci z klas 0-VI.
Dzieci, poprzebierane w przepiękne stroje karnawałowe, bawiły się przy 

muzyce, brały udział w loterii fantowej i różnych zabawach. Każdy uczeń 
otrzymał też paczkę.

 Inf.własna
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• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 
56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje, 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem 
ul. Bema 14 (na przeciw byłej go-
rzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Okazja! Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 608 579 447.

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
600 894 639.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe na 2 pokojowe z 
dopłatą. 603 55 55 32.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
Sprzedam mieszkanie na wsi 60 m 
kw. Tel. 663 987 722.

• Wynajmę część pomieszczenia na 
gabinet masażu przy ul. 700 Lecia. 
Tel. 664 968 627.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerkę 
lub 2 pokojowe, Nowogard i okoli-
ce. 511 483 925, 508 607 457.

• Sprzedam 1/3 domu w Jenikowie 
z pomieszczeniem gospodarczym 
na 6 arowej działce. 505 183 702.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 28 m 
kw, po kompletnym remoncie w 
2009 r., z nowym umeblowaniem 
z AGD, Żeromskiego 4, 150 tys. Tel. 
663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
wspólnota, 66 m kw. 609 776 335.

•	 Do wynajęcia od zaraz kawaler-
ka na ul. leśnej. Tel. 600 418 370.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 poko-
je, 58 m kw, parter. Kontakt 91 39 
27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie własnościowe w Wierzbię-

cinie bezczynszowe, 68 m kw, 
wysoki standard, cena 150 tys. 
do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we – kawalerka 24 m kw na więk-
sze z dopłatą (2 lub 3 pokojowe). 
Tel. 66 57 200 08, 691 199 104 po 
16.00.

•	 Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy, piękna i cicha oko-
lica nad rzeką w Nowogardzie. 
Powierzchnia 2800 m kw, cena 
55 zł/ m. Tel. 601  889  596 po 
16.00.

• Sprzedam działkę budowlaną ok. 
20 arów w Karsku. Tel. 601 200 219.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Wynajmę sklep spożywczy w No-
wogardzie przy ul. Woj. Polskiego 
(róg Traugutta) z pełnym wyposa-
żeniem. Tel. po godz. 15.00 91 39 
20 334.

• Do wynajęcia pomieszczenie 20 
m kw na działalność handlowo – 
usługową. Wiadomość w sklepie 
„Czaruś” lub tel. 508 105 332.

• Sprzedam mieszkanie i działkę 
pod garaż, centrum. 513 805 550.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE W OKOLICACH 
UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. Tel. 602 893 024.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. 694 45 19 19.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposa-
żeniem, możliwość przekształce-
nia na dom. 788 566 432.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 
664 747 948.

• Sprzedam Ford Escort, 1995 r., 
hak, poj. 1600, cena 2500 zł. Tel. 
604 878 140.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
Continental 195 65 R15, stan bdb, 
tel. 605 522 340

rOlNICTWO

• Kupię ziemię w Boguszycach i oko-
licach do 10 km. Tel. 91 39 106 54, 
502 217 497.

• Sprzedam owies. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i 
ciągnik C-385. 603 839 782.

• Sprzedam siano w małych kost-
kach i owies w dużej ilości. Tel. 
604 878 140.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• D Y W a N O P r a N I e .  
0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

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

•	 Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, sim-
loki. Tel 788 150 357.

•	 Odzyskamy odszkodowanie, 
śmierć najbliższych, uszczerbek 

na zdrowiu, kolizja drogowa. 
503 617 739.

•	 DUr – DaCH – pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Usługi: docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terako-
ta, hydraulika, regipsy, podłogi. 
600 626 268.

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. 
Tel. 697 311 324, 663 564 446.

• Dachy, podbitki i remonty miesz-
kań. 669 320 592.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. 608 658 184.

• Usługi ładowarką teleskopową. 
603 19 77 98, 607 084 309.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie – Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693  128  108, 
tel./fax 91 35 03 055.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 
668 17 12 12.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tyl-
ko pisemne na adres Ferma Dro-
biu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika sa-
mochodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, ra-
baty. 604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 
886 339 035.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

Zagubiono portfel 
z dokumentami 

na nazwisko Krystyna Mikołajczyk. 
Dla uczciwego znalazcy 
przewidziana nagroda.

Tel. 603 530 664.

• Praca dla fryzjera męskiego lub 
męsko – damskiego. 607 647 240.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWO-
Zem DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, z Niemiec fir-
my Vaillant do domku gdzie są 
2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody, koszt 40 
zł miesięcznie, cena 1000 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, tylko ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda (dwufunkcyj-
ne) cena 1200 zł,  mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 150 zł, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. ga-
zowym lub węglowym, firmy Va-
illant z Niemiec, typ 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

•	 Podejmę naukę gry na gitarze, 
tel. 503 045 960.

• Sprzedam betoniarkę 150 l i 
skrzynkę rozdzielczą elektryczną. 
Tel. 692 763 683.

• Sprzedam bemar wodny z wypo-
sażeniem 10 garnków ze stali nie-
rdzewnej. 608 658 184.

•	 Drewno kominkowe – jesion, 
klon – każda ilość. 501 385 072.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
Tel. 793 933 796.

• Oddam 2 psy w dobre ręce (suka i 
pies) rasy Husky (Malamut). Tel. 79 
02 435 75.

Oddam w dobre ręce 
8-miesięczną suczkę. 

Jest przyjazna, bardzo łagodna, 
wesoła, lubiąca towarzystwo. 

Kontakt pod nr telefonu 
668289708.

 artykuł sponsorowany

Bank Spółdzielczy rozdaje nagrody
Skuter wygrany w Nowogardzie 

Skuter – nagrodę wyloso-
wano w ramach promocji 
„Lokata SGB” będzie jeździł 
w Nowogardzie.

W dniu 29 stycznia br. 
w Nowogardzie w Oddzia-
le Banku Spółdzielczego w 
Goleniowie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagrody 
w loterii promocyjnej „Lo-
kata SGB – Wielkie losowa-
nie”. Nagrodę skuter Keeway 
Hurricane wygrała pani Da-
nuta Tomkalska.

Wygranej gratulował jej i 
mężowi Tomasz Sobolewski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Go-
leniowie oraz Maria Basińska Dyrektor Oddziału Banku w Nowogardzie.

Pani Danuta była zadowolona z wygranej, skuter na pewno się przyda, 
wszyscy w domu są zadowoleni z nagrody, a najbardziej córka która już 
wcześniej namawiała nas na zakup skutera - powiedziała. Laureatka od lat 
korzysta z usług Banku Spółdzielczego, jest bardzo zadowolona z oferty, a 
teraz jeszcze taka wygrana.

Wszystkim klientom serdecznie dziękujemy za udział w loterii promocyj-
nej. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej promocji „Loka-
ta z nagrodami”. Do wygrania samochód osobowy marki BMW 316i. Pro-
mocja trwa do 7 kwietnia br. Minimalna kwota lokaty, gwarantująca udział 
w losowaniu nagród to tylko 500 zł. Założenie lokaty stanowiącej wielokrot-
ność tej kwoty zwiększa szansę na wygraną. 
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

119-11.02.2010 r. 

Halowa liga Piłki 
Siatkowej lZS

W sobotę 6 lutego 2010 zakończyły się trwające od października 2009 
roku rozgrywki Halowej Ligi Siatkowej LZS. Przed ostatnimi meczami wy-
tworzył się niezwykle ciekawy układ tabeli – na czele byli zawodnicy LZS 
Wojcieszyn z 18 punktami i zapewnionym zwycięstwem bez względu na wy-
niki. Zajmujący czwarte miejsce Oldboje nie mieli szans na poprawę loka-
ty. Natomiast zespoły ZK i LUKS miały po 13 pkt i ważny był stosunek se-
tów. Przed zaplanowanym na godzinę 15 spotkaniem Oldboje powiadomili, 
że nie mogą przyjechać (warunki atmosferyczne) i zawodnicy ZK otrzyma-
li walkower. Tak więc ZK miał już 16 pkt i sety 17:11, a LUKS punktów 13 i 
sety 17:12. Zwycięstwo w stosunku 3:0 lub 3:1 dawało młodym zawodnikom 
LUKS drugie miejsce. Ale jak wygrać ze zdecydowanym liderem? Walcząc 
z ogromnym zaangażowaniem wygrali z osłabionym rywalem ale tylko 3:2. 
Zgodnie z regulaminem PZPS za zwycięstwo otrzymali tylko 2 punkty i pry-
snęły marzenia o srebrnych medalach.

Ostateczne wyniki przedstawiają  się następująco:
1.LZS Wojcieszyn, 2. ZK, 3. LUKS Nowogard., 4. Oldboys, 5. LZS Nowo-

gard 6. LZS Szczytniki.
Organizatorami Ligi był Zarząd Miejsko – Gminy LZS Nowogard i Szkoła 
Podstawowa Nr 4, a spotkania sędziowali Jerzy Kusiak, Wiesław Buczyń-

ski i Grzegorz Tandecki.  
LMM

Patrz foto strona 12

Zwycięski zespół LZS Wojcieszyn 

Brązowe medale dla zespołu LUKS

Dzielnicowi najlepsi!
Drużyna goleniowskich dzielnicowych wygrała halowy turniej pił-

ki nożnej o puchar swojego Komendanta. W tym ,rozgrywanym od 
6-u lat turnieju wystartowało   7 drużyn reprezentujących poszczegól-
ne komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. 
Zawody  zorganizował Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów działający w KPP 
Goleniów. Mecze rozegrano w hali sportowej szkoły podstawowej nr 1 w No-
wogardzie. Grano systemem ‚każdy z każdym’. W turnieju wystartowały dru-
żyny reprezentujące   dzielnicowych , kryminalnych i prewencję z Golenio-
wa, kryminalnych i prewencje z Komisariatu w Nowogardzie oraz drogówka. 
Do zawodów zaproszono także drużynę składającą się z emerytów policyjnych. 
Rozegrano łącznie 21 meczów i po ponad 3-godzinnym graniu wyłoniono 
zwycięzcę, którym okazała się drużyna goleniowskich dzielnicowych. Im 
przypadł puchar ufundowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Go-
leniowie mł. Insp. Krzysztofa Targońskiego. Drugie miejsce i puchar Burmi-
strza Nowogardu Kazimierza Ziemby zdobyła drużyna ‚ kryminalnych’ z Go-
leniowa a trzecie drużyna ‚ emerytów’, która   zdobyła puchar ufundowany 
przez Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie kom. Leszka Nowaka.

Oto  poszczególne wyniki spotkań:
1.Prewencja Nd -  TWA Dzielnicowi Gol.     0:2
2.Prewencja Gol. - Kryminalni Nd               1:1
3.Kryminalni Gol. - Emeryci                       1:1
4.Drogówka       -  Prewencja Nd              0:1
5.TWA Dzielnicowi Gol. - Prewencja Gol      1:1
6.Kryminalni Nd - Kryminalni Gol.                3:2
7.Prewencja Gol - Drogówka                     0:0
8.Emeryci       -  Kryminalni Nd                  0:0
9.TWA Dzielnicowi Gol - Kryminalni Gol       2:2
10.Prewencja Nd - Prewencja Nd              0:0
11.Emeryci        - TWA Dzielnicowi Gol      0:0
12.Drogówka - Kryminalni Gol                   0:8
13.Kryminalni Nd - TWA Dzielnicowi Gol      0:2
14.Kryminalni  Gol - Prewencja Nd             2:0
15.Emeryci - Drogówka                           1:0
16.Prewencja Gol - Kryminalni  Gol            1:3
17.Kryminalni Nd  - Drogówka                   2:0
18.Prewencja Nd - Emeryci                      0:1
19.TWA Dzielnicowi Gol - Drogówka          1:0
20.Prewencja Nd - Kryminalni Nd              3:0
21.Emeryci - Prewencja Gol                    1:1
Oficjalna klasyfikacja:
I - Dzielnicowi Goleniów
II- Kryminalni  Goleniów
III - Emeryci 
IV - Kryminalni Nowogard
V- Prewencja Nowogard
VI - Prewencja Goleniów
VII - Drogówka
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano mł. asp. Katarzynę Zieliń-

ską‚  Królem‚  strzelców został nadkom. Wiesław Ziemba.
Info Kapsii
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15.02.2010 r. godz. 16.30Odśnieżanie 
ładowarką, wywóz śniegu 

sam. ciężarowym
Tel. 510 034 206

BAR U RYŚKA
ul. Rzeszowskiego 1A • Nowogard • Tel. 604 215 937

Organizujemy wszystkie imprezy okolicznościowe

6 i 13 lUTeGO zapraszamy  
na zabawę karnawałową

Miłym akcentem finału Ligi było uroczyste wręczenie sportowych ubiorów dla 
zawodników LZS Szczytniki. Zespół powstał w kwietniu 2009 roku dzięki stara-
niom takich ludzi jak:Andrzej Woźniak (wybrany na przewodniczącego Zarzą-
du) oraz Krzysztof Hetmański i Waldemar Patyk.
Aktualnie jest zarejestrowanych 15 zawodników, którzy regularnie przysyła-
li zespół na wszystkie mecze Ligi Halowej. Czekają tylko na ocieplenie, bo w 
Szczytnikach nie ma hali by grać – urządzą profesjonalne boisko i chcą zorga-
nizować jeden z letnich turniejów gminnych.

 Uczestnicy, sędziowie i organizatorzy po dekoracji medalami.

Norbert Kuriata, lat 16, uczeń Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych jest 
przykładem pracowitości i zaanga-
żowania w grę. Mimo niekorzystnych 
dla siatkarza warunków fizycznych 
(najniższy wzrostem) przerasta umie-
jętnościami wielu wyższych zawodni-
ków.

Halowa liga Piłki Siatkowej lZS
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklamareklamareklama

 Na tym stole, koło sklepu w Trzechlu  
  znaleziono zmasakrowaną Sylwię. 

Skatował i próbował 
zgwałcić!

Obiady jadą  
z kamienia

Tanio 
czyli 
drożej
Stowarzyszenie 
AWIS - cele  
i zamierzenia
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12 lutego  43. dzień roku
imieniny: Aleksy, Ammonia, Ammoniusz, Ampelia, Am-

peliusz, Antoni, Bartłomiej, Benedykt, Bonfilia, Bonfiliusz, Da-
mian, Datyw, Etelwold, Eulalia, Ewa, Feliks, Gaudenty, Gerard, 
Grzegorz, Hilarion, Hilariona, Humbelina, Jakub, Jan, Julian, 
Juwencjusz, Laurenty, Ludan, Ludwik, Maryna, Melecjusz, Mi-
kołaj, Modest, Norma, Paweł, Saturnin, Saturnina, Tomasz i 
Trzebiesława.

UNICEF - Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy
Wydarzenia w Polsce
1982 - lecący z Warszawy do Wrocławia samolot PLL LOT 

An-24 został uprowadzony przez kapitana do Berlina Zachod-
niego.

Wydarzenia na świecie  
2010 - otwarcie XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Van-

couver.

13 lutego  44. dzień roku
imieniny: Beatrycze, Benignus, Benigny, Emnilda, Eulo-

giusz, Gilbert, Grzegorz, Humbelina, Jakub, Jan, Jordan, Jorda-
na, Julian, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, 
Maura, Paweł, Polieukt, Stefan i Toligniew.

Wydarzenia w Polsce
1998 - Zakończono produkcję samochodu dostawczego 

FSC Żuk.
Wydarzenia na świecie
1895 - Bracia Auguste Lumière i Louis Lumière złożyli pa-

tent na kinematograf.
2007 - Firma D-Wave Systems zaprezentowała pierwszy na 

świecie komputer kwantowy.

14 lutego  45. dzień roku
imieniny: Abraham, Adolf, Adolfa, Antonin, Auksencja, 

Auksencjusz, Auksenty, Cyryl, Dionizja, Dionizy, Dobiesława, 
Eleukadia, Eleukadiusz, Flawian, Florentyn, Jan Chrzciciel, Je-
rzy, Jordan, Józef, Konrad, Konrada, Krystyna, Lilia, Lilla, Maro, 
Maron, Metody, Mikołaj, Modest, Niedamir, Niedomira, Nie-
mir, Nostrian, Teodozja, Teodozjusz, Teodozy, Walenty, Walen-
tyn, Wincenty, Witalis i Zenon.

Walentynki - międzynarodowe
Wydarzenia w Polsce
1919 - Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka.
1946 - Rozpoczęto akcję wysiedlania ludności niemieckiej 

z terytorium Polski.
Wydarzenia na świecie
 1876 - Alexander Graham Bell zgłosił w biurze patento-

wym swój wynalazek – telefon.
1946 - Na Uniwersytecie Pensylwanii został zaprezentowa-

ny ENIAC, komputer, skonstruowany w latach 1943–1945
1989 - Na orbicie okołoziemskiej został umieszczony pierw-

szy z 24 satelitów z systemu GPS.

15 lutego  46. dzień roku
imieniny: Andrzej, Dalmacjusz, Dalmacy, Faust, Faustyn, 

Galfryd, Gliceriusz, Glicery, Joachim, Jordan, Jordana, Jowita, 
Józef, Julia, Klaudiusz, Onezym, Pakosław, Pakosława, Przyby-
rad, Saturnin, Sewer, Teogenes, Wirginia, Zygfryd, Zygfryda i 
Żywila.

Wydarzenia w Polsce
 1386 - Władysław II Jagiełło przyjął chrzest.
1941 - II wojna światowa: został dokonany pierwszy zrzut 

cichociemnych.
1979 - w wyniku wybuchu gazu w warszawskiej Rotundzie 

zginęło 49 osób, około 100 zostało rannych, budynek uległ 
zniszczeniu w 70%.

2007 – w poznańskim szpitalu urodziły się pięcioraczki.
Wydarzenia na świecie
1971 - Rząd brytyjski wprowadził nową walutę. Od tego 

dnia funt dzieli się na 100 pensów.

Odprawa roczna  
goleniowskiej policji!

W poniedziałek w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie odbyła się roczna odprawa służ-
bowa na której podsumowano wyniki pracy policjantów za 2009 rok.

Obecny na odprawie Komendant Wojewódzki 
Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryś był 
zadowolony z efektów pracy goleniowskich poli-
cjantów.

Prowadzący odprawę nadkom. Maciej Dykas  
w sposób klarowny i czytelny przedstawił  uczest-
nikom odprawy- wśród których byli przedstawi-
ciele władz samorządowych z terenu całego po-
wiatu- wyniki pracy policjan-
tów. W 2009 roku zanotowano 
więcej przestępstw niż w 2008 
roku jednak większa była ich 
wykrywalność. Nałożono wię-
cej mandatów karnych. Było 
mniej wypadków drogowych, 
kolizji, rannych i zabitych w 
wypadkach. Zatrzymano zde-
cydowanie więcej pijanych kie-
rowców.

Zdecydowanie mniej było 
kradzieży pojazdów. Na terenie 
powiatu w ubiegłym roku skra-
dziono jedynie 9 samochodów.

Komendant Powiatowy Po-

licji w Goleniowie mł. insp. Krzysztof Targoński 
zapewnił , że dołoży wszelkich starań aby wyniki 
pracy policjantów w 2010 roku były jeszcze lep-
sze a poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkań-
ców powiatu goleniowskiego  było na wysokim 
poziomie.

Nadkom. Wiesław Ziemba

kradły na zlecenie!
Trzy dziewczynki w wieku 14-15 lat kradły artykuły z goleniowskich marketów. Były do tego 

zmuszane przez koleżankę, która straszyła ich  pobiciem. Sprawa trafiła do Sądu  ds. Nieletnich.
Proceder trwał od września 2009 roku. 15-let-

nia uczennica jednego z goleniowskich gimna-
zjum zmuszała swoje 3 koleżanki ze szkoły do  
kradzieży w marketach. Dziewczynki były przez 
nią straszone pobiciem. Straszył je także kolega 
15-latki, który wysyłał do nich sms-y z pogróżka-
mi. Nie robił tego osobiście ponieważ przebywał  
w Ośrodku Wychowawczym za wcześniejsze kra-
dzieże i włamania. Jedna z dziewczynek dostała 
lanie ponieważ odmówiła kradzieży.

Jak ustalono w prowadzonym postępowaniu 
dziewczynki dokonały około 20-tu kradzieży w 
goleniowskich marketach. Chodziły tam ze spe-
cjalnym zamówieniem od zleceniodawczyni. 

Przeważnie były to kosmetyki . Wartość skradzio-
nych przedmiotów oscylowała każdorazowo do 
kwoty  około 50 zł. Dziewczynki skradziony to-
war przynosiły do 15-latki, która następnie sprze-
dawała go paserowi.

O dalszym losie nieletniej zadecyduje Sąd Ro-
dzinny w Goleniowie. Jest ona dobrze znana go-
leniowskim policjantom, była już notowana  jak 
sprawczyni czynów karalnych. Zarzuty groźby 
karalnej usłyszał także kolega nieletniej, 17-la-
tek. On z kolei będzie odpowiadał już jak dorosły 
przez Sądem Rejonowym. Zarzuty czekają także 
pasera. 

Nadkom. Wiesław Ziemba
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Obiady jadą z kamienia

Tanio czyli drożej
ców tego już nikt nie policzył. Ale my 
policzyliśmy i bardzo ogólny szacunek 
daje nam wynik – aby obiad zewnętrznej 
firmy był konkurencyjny cenowo w ta-
kim rachunku kompleksowym musiałby 
kosztować około 4 zł .   Swoją drogą, ulu-
bione przez urzędników bo bezpieczne 
dla nich, „nieograniczenie” niektórych 
przetargów sięga jakże często granicy 
absurdu - pisaliśmy o tym niedawno 
przy okazji wypowiedzi Pani Dyrektor 
Łazarz w związku z przetargiem na bu-
dowę obwodnicy. Udowodniliśmy też w 
innym tekście, że nierozumne stosowanie 
kryterium ceny doprowadza nie tylko do 
strat społecznych ale w ekonomicznym 
rachunku ciągnionym również do wy-
miernych strat finansowych. Trzeba bo-
wiem uwzględnić przynajmniej wszystkie 
konsekwencje podatkowe, a są one różne 
w przypadku podmiotów miejscowych i 
zewnętrznych. Jeśli do tego uzmysłowimy 
sobie ewangeliczną prawdę o „dawaniu 
chleba (pracy) najpierw własnym dzie-
ciom”  to  staje się jasne, że  „tanio” to za 
mało aby było „dobrze” Jest więc źle w 
opisywanej sprawie , a ponieważ trudno 
przypuszczać aby urzędnicy ratuszowi 
uznali swój błąd, będzie zapewne jeszcze 
gorzej po przetargu na kuchnię.  Jedynym 
nakarmionym dobrze zostanie kamieński 
przedsiębiorca i „litera”  ustawy o zamó-
wieniach publicznych (a gruba ona oj 
gruba - liczy 100 stron). Jak udało się nam 
doczytać to jednak ta bezduszna ustawa 
przewiduje różne możliwe do zastosowa-

nia, również w opisywanym przypadku 
,warianty aby nie postępować wbrew 
zdrowemu rozsądkowi i nie rozstrzygać 
wbrew szeroko rozumianemu interesowi 
publicznemu. Ale jeśli bezduszna ustawa 
trafi na bezdusznego urzędnika to mamy 
co mamy zimne ziemniaki, „cienkie” 
zupki i na ceracie. 

Marek Słomski

PS: 
Poprosiliśmy o komentarz w sprawie 

p.  Agnieszkę Biegańską-Sawicką, która 
stwierdziła, że w zakresie procedury 
przetargowej wszystko było zgodnie z 
literą ustawy - oczywiście nie kwestio-
nujemy tego . Pani Sekretarz jest prze-
konana - czego się spodziewaliśmy - że 
rozstrzygnięcie jest niezwykle korzystne 
dla Urzędu i zgodne z przepisami i dalej 
dyrektywami UE Uważa, że ustawa nie 
daje żadnej możliwości stosowania kryte-
riów rachunku ciągnionego - nie podzie-
lamy tego zdania i dalej mamy nadzieję 
, że ustawy są dla ludzi a nie odwrotnie.

 Zapytaliśmy też o ocenę sytuacji p. 
Kasprzyk, która stwierdziła, że nie bę-
dzie jej komentować ponieważ byłoby to 
nieetyczne gdyby jako strona w sprawie 
komentowała konkurenta i rozstrzygnięcia 
władz. Dedykujemy ten komentarz wła-
dzom Nowogardu - jak się okazuje etyka 
też stanowi motywację działań. 

Redakcja

Obiady zimne , zamiast porcelany sto-
łowej plastiki, nie mówiąc już o tym ,że 
walory smakowe  znacznie się pogorszyły 
- to tylko cześć uwag jakie słyszymy z róż-
nych stron od momentu gdy zmieniono 
dostawcę posiłków które opieka społecz-
na finansuje dla części dzieci w szkołach 
naszej Gminy. Do końca ubiegłego roku 
dostawca obiadów do szkół była Pani Ewa 
Kasprzyk. Posiłek był przygotowywany w 
kuchni w jednej z nowogardzkich szkół, 
którą to kuchnią Pani Kasprzyk również 
zarządza i w której zatrudnia średnio 18 
osób. Z końcem roku upływał jednak 
termin obowiązywania umowy z Gminą 
i zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Pu-
blicznych ogłoszono przetarg na usługę 
przygotowywania i dostawy posiłków . 
Przetarg jak to przetarg - jedynym kry-
terium rozstrzygającym przyjętym przez 
zamawiającego była cena. Jak się okazało 
najniższą cenę zaoferował przedsiębiorca 
z Kamienia Pomorskiego i pokonał w tej 
rywalizacji m.in. Panią Kasprzyk, która 
wiele lat, jak wspomnieliśmy, zajmowała 
się dotąd tą usługą w Nowogardzie. Posił-
ki nowy dostawca przygotowuje w swojej 
bazie gastronomicznej w Kamieniu 
Pomorskimi rozwozi, zgodnie z rozdziel-
nikiem z OPS, po gminnych szkołach. 
Niestety zmiana odczuwana przez kon-
sumentów to nie tylko zmiana dostawcy. 
Pierwsze uwagi dotyczyły tzw.  naczyń z 
tworzyw sztucznych, w których zaczęto 
podawać obiady. To istotny dyskomfort, 
być może jeśli okazyjnie podczas podróży 
w przydrożnym barze jesteśmy zmuszeni 
z nich korzystać to nic takiego, ale jeśli 
regularnie mielibyśmy tak spożywać 
obiady to zapewne większość  z nas zare-
agowałaby podobnie jak skarżący się do 
redakcji . Potem pojawiły się zastrzeżenia 
co do temperatury dań zwłaszcza drugie-
go. Zapewne nic dziwnego, że obiady są 
zbyt chłodne skoro muszą w termosach 
pokonywać taką odległość jaka dzieli 
Nowogard od Kamienia. Zapewne po 
drodze samochód obsługuje jeszcze 

jakieś inne szkoły. Z czasem zauważono 
też różnicę na niekorzyść w smaku dań 
zwłaszcza zup, które wyglądają na dziw-
nie „cienkie”. I tu też przyczyna chyba 
jest dość oczywista - jeśli proponuje się 
cenę tak istotnie niższą to trzeba gdzieś 
zaoszczędzić  „z pustego i Salomon nie 
naleje”, a wsad do kotła ma swoja cenę 
im lepszy i obfitszy tym droższy. Pytana 
przez nas o ocenę nowej sytuacji Pani 
Skibska kierownik OPS w Nowogardzie 
potwierdza, że otrzymuje również takie 
uwagi które dotarły do redakcji i dodaje:

„Natychmiast po każdym nowym 
otrzymanym zastrzeżeniu  interweniuje u 
dostawcy. Spowodowaliśmy też kontrolę m. 
in.  temperatury posiłków . Trzeba uznać , 
że część uwag podzielamy i chcemy dopro-
wadzić do poprawy w tym zakresie . Nowy 
dostawca stara się sprostać oczekiwaniom 
m. in.  podejmuje działania aby posiłki 
były przygotowywane w Nowogardzie co 
zapewne znacznie by poprawiło chociażby 
ich temperaturę w momencie serwowania. 
Wykazał też otwartość  co do powrotu do 
używania  naczyń z porcelany stołowej”.

Rzeczywiście nowy dostawca podjął 
już jak się okazało skuteczne kroki  aby 
gotować w Nowogardzie i spowodował, 
że Gmina szybko ogłosiła  przetarg na...
sic!  kuchnię którą w szkole nr 3 nadal 
prowadzi P. Kasprzyk. Jak wieść gminna 
niesie zapewne  ten przetarg też wygra 
i Pani Kasprzyk zostanie ostatecznie 
wycięta z rynku, a kamieński przedsię-
biorca płacący podatki w Kamieniu, a 
nie w Nowogardzie będzie swobodnie 
działał. OPS zaś i Gmina będą zacierać 
ręce z powodu oszczędności jakie przy-
niósł wspaniały wynalazek w postaci 
przetargu nieograniczonego. W Nowo-
gardzie zamiast 5,07 zapłacimy za obiad 
4,69 zł. Ile Gmina czyli My stracimy na 
podatku od wynagrodzeń i podatków 
od działalności gospodarczej,  ile stracą 
miejscowi dostawcy surowców (warzywa, 
mięso itp.) do kuchni i dalej ile stracimy 
podatku od działalności tych dostaw-
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Do tragedii doszło w poniedziałek 
wieczorem. Sylwia około godziny 
19-tej wyszła ze starszą siostrą do 
sąsiadki, najbliższej przyjaciółki 
mamy. Do domu wróciła jednak tylko 
jedna z dziewczynek. Sylwię znale-
ziono dopiero o godz. 22. Leżała na 
stole, przed wiejskim sklepem, gdzie 
w letnie dni miejscowi piją piwo. 
Dziesięciolatka była rozebrana, cała 
we krwi, wyziębiona i nieprzytomna.

– Dziewczynki wyszły razem. Ale 
wieczorem wróciła tylko starsza 
córka. Gdy nakarmiłam psy wyszłam 
szukać młodszej. Nie zdążyłam dojść 
do kościoła, gdy zobaczyłam, że ka-
retka zabiera moją córkę – opowiada-
ła pani Alicja, mama Sylwii.

Policję o zdarzeniu powiadomiło 
pogotowie. Najprawdopodobniej 
wezwał je sam podejrzany. 

- Pojawili się policjanci z psami, 
pojawili się szybko i od razu skierowali 
się do domu podejrzanego – opowia-
da jeden z młodych mieszkańców 
Trzechla. 

Co działo się z dzieckiem między 

godziną 19 a 22? Dokładnie nie 
wiadomo.

- Nie wiadomo gdzie zgwałcił 
dziewczynkę. Później najprawdopo-
dobniej, przez ogródki zaciągnął pod 
sklep – domyśla się jedna z sąsiadek 
podejrzanego.

Podejrzanym o bestialską zbrodnię 
Sylwii jest 24-letni znajomy rodziny 
ofiary, syn koleżanki matki Sylwii 
- Ryszard D. Dziewczynka znała go 
od dawna i raczej nie miała powodu 
do obaw. Obie rodziny utrzymywa-
ły ścisłe kontakty i wzajemnie się 
odwiedzały. Dziewczynka pochodzi 
z biednej, choć całkiem normalnej 
rodziny, ma ośmioro rodzeństwa. 

Na wiosce ciężko ustalić jedną 
wersję opinii o podejrzanym. Jedni 
mówią, że był spokojny, inni, że za-
wsze zachowywał się dziwnie.

- Raczej spokojny. Nie pił, do sklepu 
przychodził jedynie po papierosy – 
twierdzi miejscowa ekspedientka. 

Najbardziej radykalna w ocenie jest 
jednak grupka młodzieży kręcąca się 
po wiosce, w dzień po tragedii. – To 

zawsze był psychol. Na dwór wycho-
dził tylko wieczorami. Na wiosce 
nie utrzymywał z nikim kontaktów. 
Zawsze kręcił się sam.

Takie zdanie o podejrzanym ma 
inny, starszy mieszkaniec Trzechla: 
- Młodzież nawet nie chciała z nim 
rozmawiać. Z nikim się nie zadawał. 
Ojciec kupił mu samochód i wyjeż-
dżał nim wieczorami. Szkoły raczej 
nie miał, chyba, że specjalną. Kiedyś 
chodziły słuchy, że próbował zgwałcić 
jakąś dziewczynę w Dąbrowie. 

W dzień po zbrodni w Trzechlu 
zaroiło się od telewizyjnych kamer. 
Wielu mieszkańców wyszło na ulice, 
by okazać zbulwersowanie. Wśród 
nich była także młoda dziewczyna z 
dzieckiem w wózku. Jak się później 
okazało, to matka dziecka podejrza-
nego i jego była dziewczyna.

- Był agresywny. Bałam wychodzić 
się na wioskę, bo groził, że siekierą 
rozwali mi łeb – mówiła. 

We wtorek podejrzanemu przed-
stawiono zarzuty usiłowania zabój-
stwa ze szczególnym okrucieństwem, 

spowodowania ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu i popełnienia przestęp-
stwa przeciwko wolności seksual-
nej osoby nieletniej. Wczoraj Sąd 
Rejonowy w Goleniowie przychylił 
się do wniosku prokuratury o jego 
tymczasowe aresztowanie. 

Szczecińska prokuratura zakazała 
policji udzielania jakichkolwiek in-
formacji w sprawie. Z nieoficjalnych 
informacji udało nam się ustalić, iż 
podejrzany przyznał się do stawiane-
go mu zarzutu usiłowania zabójstwa. 
Do stosunku płciowego najprawdo-
podobniej jednak nie doszło. Praw-
dopodobnie Ryszard D. próbował 
jednak zgwałcić dziewczynkę. Mają 
o tym świadczyć charakterystyczne 
obrażenia na jej ciele. Podejrzanemu 
grozi dożywocie. 

10-letnia Sylwia walczy o życie w 
szczecińskim szpitalu. Jest w stanie 
śpiączki farmakologicznej. Posiada 
liczne obrażenia na ciele. Ma pękniętą 
czaszkę. 

Marcin Nieradka

Skatował i próbował zgwałcić!
Zmasakrowana 10-letnia Sylwia z Trzechla walczy o życie w szczecińskim szpitalu.

  UWaGa WĘDkarZe
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard organizuje w dniu  

14.02.2010 r. zawody wędkarskie podlodowe.
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia. 11.02.2010 r.
Zbiórka zawodników o godz. 9:00 koło Domu Opieki 

Społecznej Smużyny. Wpisowe 5 zł
Ze względów pogodowych zawody mogą zostać odwołane-  

informacja w sklepie „WĘDKARZ”
                                                                                             ZARZĄD

 Gołe, zakrwawione i wyziębione dziecko znaleziono koło miejscowego sklepu

 Policja dochodzenie prowadziła przez całą noc

 Na wiosce od rana wielkie poruszenie



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

512-15.02.2010 r. 

BAR U RYŚKA
ul. Rzeszowskiego 1A • Nowogard • Tel. 604 215 937

Organizujemy wszystkie imprezy okolicznościowe

6 i 13 lUTeGO zapraszamy  
na zabawę karnawałową
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
VI Niedziela zwykła (Łk 6,17. 20-26).

Zachować proporcje
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy jeden z najpiękniejszych fragmentów Pi-

sma Świętego: Błogosławieństwa. Chrystus w ostrych słowach odnosi się do 
ludzi sytych, wesołych, bogatych, czyli do tych którym się dobrze powodzi. A 
przecież my wszyscy marzymy o życiu dostatnim. Dlaczego brać za złe człowie-
kowi, któremu się w życiu powiodło? Dlaczego on nie ma się z tego cieszyć? - 
pytamy.

A jednak Chrystus rzuca owe ciężkie „Biada mu...” Dlaczego? Czy Chrystus 
jest przeciw ludzkiemu dostatkowi? Nic podobnego. Chrystusowi chodzi o 
dwie rzeczy: o za chowanie proporcji i ostateczne odniesienie.

Nie można tylko gromadzić, ale trzeba umieć się dzielić z potrzebują-
cymi. Człowiek bowiem nie może prowadzić szczurzego życia, polegającego 
na gromadzeniu i jedzeniu. Łatwo wtedy utracić ową perspektywę, właściwą 
człowieko wi, wybiegającą daleko poza ziemię. Człowiek nie może - jak mówi 
prorok Izajasz - tylko „w ciele” upatrywać swojej siły. On nie jest początkiem 
i końcem wszystkiego także i siebie samego. Jego obowiązuje odniesienie do 
Stwórcy. I o tym nie wolno mu zapominać. A gdy zapomni, grozi mu wtedy owe 
straszliwe ,,Biada”.

Do płaczących, głodnych i ubogich kieruje Chrystus słowa pocieszenia. Nie 
dlatego, żeby pochwalał niedostatek, ale dlatego, że oni postawili na wartości, 
które nie giną. Postawili na inną logikę i inne bezpieczeństwo. Zamiast pokła-
dać nadzieję w dobrach materialnych, zaufali Panu.

W ten sposób Chrystus proponuje nam pewne przestawie nie, nie negując 
wartości materialnych. Abyśmy pokładali ufność nie tyle w sobie samych i in-
nych ludziach, ile w Nim, który jest Panem wszystkiego.

Ubogi to nie tylko człowiek biedny, nie posiadający niczego. Ubogim może 
być również ktoś bogaty. Słowo „ubóstwo” tłumaczy się czasem jako: „u Boga”, 
czyli jego serce jest przy Bogu, a nie przy materii. Człowiek ubogi, bez wzglę-
du na to, ile posiada rzeczy, oddaje je do dyspozycji Bogu. Tylko wtedy bogactwo 
nie niszczy jego duszy ani relacji z innymi ludźmi.

Nie jest to łatwe, ale bardzo korzystne dla człowieka. Warto spróbować. 
Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W Środę Popielcową 17 lutego kończymy okres świątecznego karnawału i 

rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy w tym dniu na nabożeń-
stwa podczas których przyjmiemy symbolicznie na nasze głowy popiół, znak 
pokuty i wezwania do nawrócenia, oraz przypomnienia o przemijalności 
tego świata i naszego ziemskiego życia. 

W Środę Popielcową - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Pra-
wem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem 
o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. 

Msze Św. w tym dniu w naszym kościele odbędą się o godz. 9.00, 17.00 i 
18.00; w Kulicach o g.17.00, w Jarchlinie o g.18.00, a w Sąpolnicy o g.19.00.

Zapraszamy także w Wielkim Poście na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które 
będą odbywać się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla doro-
słych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00. W niedzielę natomiast zapraszamy na 
nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.00.

Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od III Niedzieli Wielkiego Postu 7 
marca do środy 10 marca 2010 r. Już teraz serdecznie zapraszamy, aby ten czas 
pokuty i nawrócenia przeżyć w bliskości Boga.

kolejna Niedziela małżeństw 
i rodzin w naszym mieście…

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
pragnie zaprosić wszystkich   na krótkie 
rekolekcje pod nazwą; „Miłość małżeń-
ska  może być piękna - recepta na szczę-
ście w małżeństwie”. Nauki te wygłosi 28 
lutego 2010 roku, na każdej Mszy Św. w 
naszym kościele, Pan Mieczysław Guze-
wicz - dr teologii biblijnej, katecheta w I 
LO we Wschowie (Lubuskie), ojciec troj-
ga dzieci, od 28 lat żyjący w małżeństwie. 
Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresem wychowania reli-
gijnego dzieci i tematu cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje,  konferencje 
i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, dorad-
ców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców. Skorzystajmy 
wszyscy z okazji spotkania z osobą będącą praktykiem w wygłaszanym te-
macie, ale także wielce charyzmatycznym propagatorem idei piękna i niero-
zerwalności małżeństwa. 

Zachęcamy i przypominamy: Niedziela 28 luty (kościół pw. Św. Rafa-
ła) Msze św. o godz. 7.30; 9.00; 11.00; 12.30 i 18.00. Po Mszy św. o g.12.30 
odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i rodzi-
ców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Więcej o dr Guze-
wiczu można znaleźć na stronie www.mojemalzenstwo.pl. Po spotkaniu bę-
dzie można nabyć jego publikacje.

Młodzież na Feriach  
z Bogiem…       

PIĘKNIE, ZDROWO I DUCHO-
WO, CZYLI „NARTY Z JEZU-
SEM”…

Dnia 29 stycznia 2010 roku oko-
ło godz.19.00 spod parafii p.w. św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie ruszył autokar pełen młodzieży 
wraz z opiekunami: ks. Tomaszem 
Tylutkim, ks. Dominikiem Szczy-
gielskim, siostrą Maksymilią Grzy-
śnik, p. Łukaszem Linkiewiczem. 
Miejscem docelowym był Glicza-
rów Górny k/Zakopanego. Po 13  
godzinach jazdy, wyczerpani i znu-
żeni drogą, dotarliśmy na miejsce. 
Oprócz naszej nowogardzkiej mło-

dzieży na miejscu były także gru-
py ze Szczecina, Barlinka, Stargardu 
Szczecińskiego oraz kilka indywidu-
alnych osób z Polski. Przywitali nas 
księża zakonnicy – Sercanie, któ-
rzy już od kilkunastu lat organizu-
ją taką formę wypoczynku dla mło-
dzieży. Następnie dostaliśmy trochę 
czasu na zakwaterowanie. Gliczarów 
Górny to piękna miejscowość poło-
żona na ponad 1000 m n.p.m., gdzie 
rozpościera się piękny widok na całe 
Tatry. Codziennie mogliśmy podzi-
wiać piękno naszych gór. Już w so-
botnie popołudnie mieliśmy okazję 
po raz pierwszy założyć na nogi buty 
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narciarskie, spasować je do nart oraz 
dowiedzieć się trochę teorii o jeździe 
na nartach. Kolejny dzień przyniósł 
nam wiele radości i zabawy, gdyż 
po Mszy Świętej udaliśmy się na 
tzw. „Oślą Łączkę „ , aby rozpocząć 
szkółkę. 3-dniowa nauka pod okiem 
instruktorów szybko przyniosła re-
zultaty, ponieważ już w poniedzia-
łek (1.02) część grupy miała okazję 
szaleć na stoku. Mogliśmy również 
dwukrotnie wybrać się na stok wie-
czorem, co było dodatkową atrakcją. 
Każdy z nas pięknie uczył się jaz-
dy na nartach lub na desce snow-
boardowej. Śniegu i słonecznej po-
gody nie brakowało. Relaks i odpo-
czynek opiekunowie zapewnili nam 
także w gorących źródłach i solan-
kach w Bukowinie Tatrzańskiej. Śro-
da 3 lutego była dniem przeznaczo-
nym na zwiedzanie i podziwianie 
górskich okolic. Wybraliśmy się au-
tokarem do Zakopanego. Tam wy-
braliśmy się zobaczyć Krzeptówki z 
sanktuarium MB Fatimskiej – jako 
wotum wdzięczności za uratowanie 
życia Jana Pawła II, następnie zoba-
czyliśmy wielką skocznię, na której 
nie raz skakał Adam Małysz, potem 
udaliśmy się pieszo trasą do Kuźnic i 
dalej górskim szlakiem na Kalatów-
ki, gdzie odwiedziliśmy pustelnię 
św. Brata Alberta, i mogliśmy usły-
szeć historię jego życia opowiedzia-
ną nam przez jedną z sióstr zakon-
nych  Albertynek. Poczym udaliśmy 
się dalej szlakiem do góry do braci 
zakonnych Albertynów, gdzie odby-
ła się Msza Św. oraz ugoszczono nas 
gorącą herbatą. Następnie udaliśmy 

się  na Krupówki, gdzie mieliśmy 
czas na zakup pamiątek, czy odwie-
dzenie restauracji z przysmakami po 
góralsku. Poza rozrywką, mieliśmy 
również wiele obowiązków. Byli-
śmy podzieleni na kilkunastoosobo-
we zespoły. Celem była integracja, 
wspólnota, poznanie i wzajemna po-
moc naszym gospodarzom. Popołu-
dniami spotykaliśmy się w grupach 
i opracowywaliśmy różnego rodzaju 
tematy, o których potem dyskutowa-
liśmy. Tematem przewodnim było 
poszukiwanie Boga w naszym życiu 
i uczenie się miłości. Była to oka-
zja na odnowę ducha. Mieliśmy też 
okazję do skorzystania ze Spowiedzi 
św. Urozmaiceniem czasu był rów-
nież koncert karaoke oraz dyskote-
ka integracyjna. W piątek 6 lutego 
ze smutkiem rozstaliśmy się i szczę-
śliwie wróciliśmy do domu. Podczas 
tych rekolekcji zawiązało się wiele 
nowych znajomości, co najważniej-
sze nie tylko pomiędzy ludźmi, ale 
przede wszystkim mogliśmy odno-
wić naszą relację z  Bogiem.

Jeszcze raz dziękujemy Panu Bogu 
za ten piękny czas, że mogliśmy się 
nauczyć jeździć na nartach, rozwi-
nąć kolejną pasję w życiu, doświad-
czyć pięknego klimatu górskiego 
oraz pogłębić naszego ducha. Dzię-
kujemy również naszym organizato-
rom, opiekunom, rodzicom, spon-
sorom oraz ludziom dobrej woli.

Karolina Szczypień – Pokolenie 
JP2 – Parafia pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

Zima trudna nie  
tylko dla ludzi ….

Tegoroczna mroźna i śnieżna zima 
to ciężki okres dla dzikich zwierząt. 
Gruba warstwa śniegu i lodu utrud-
nia zwierzętom dostęp do naturalne-
go pokarmu i wody w wyniku, czego 
coraz częściej dzika zwierzyna leśna 
podchodzi do gospodarstw i zagród 
wiejskich. Zdarzają się przypadki, że 
sarny lub jelenie zbliżają się niemal 
na kilka metrów do domów w po-
szukiwaniu pokarmu. Jednocześnie 
osłabione zwierzęta są łatwą i atrak-
cyjną zdobyczą dla wałęsających się 
i polujących psów. Tej zimy doszło 
na terenie naszej gminy do kilkuna-
stu przypadków zagryzienia zwie-
rząt leśnych. Najczęściej giną sar-
ny, które nie mają szans na ucieczkę 
przed psami, ponieważ łatwo zapa-
dają się w głębokim śniegu. Pogry-
zione i poranione, długo i boleśnie 
umierają. 

Polujące psy nie zawsze są bez-
pańskie, często są tylko niedopil-
nowane a wtedy polują, czyniąc po-
ważne straty. Mając na uwadze po-

wyższe zwracam się z apelem do 
mieszkańców wiosek, o sprawo-
wanie właściwej kontroli nad swo-
imi psami i utrzymywanie ich w za-
mkniętych zagrodach a w szczegól-
ności niedopuszczanie do wałęsania 
się po łąkach, polach i lasach gdzie 
sarny, jelenie, lisy i inna zwierzyna 
łowna szukają pożywienia i schro-
nienia.   

Jednocześnie przestrzegam, że 
w myśl przepisów ustawy art. 33 a 
ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 
ze zm.) zdziczałe psy i koty przeby-
wające bez opieki i dozoru człowie-
ka na terenie obwodów łowieckich 
w odległości większej niż 200 m od 
zabudowań mieszkalnych i stano-
wiące zagrożenie dla zwierząt dziko 
żyjących, w tym zwierząt łownych, 
mogą być zwalczane przez dzier-
żawców lub zarządców obwodów ło-
wieckich. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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Stanisławowi 
Armacie

11 lutego 1935 roku Twoja 
gwiazdka się zaświeciła i radość 

Ignacemu i Mariannie sprawiła... 
Dziś 75 lat mija od tej chwili 
i my szczęścia i zdrowia Ci 

życzymy byś żył długie lata... 
Kochany z Ciebie pradziadek, 

dziadek i tata
Córka Urszula z Weniem oraz 

wnuki i prawnuk

Z okazji 
60 urodzin 

Cyryli Kupisz 
moc najserdeczniejszych 
życzeń, radości, zdrowia 

oraz wszelkiej pomyślności 

składają 
Aneta, Grzegorz 
i Wiktoria oraz 

Stefan z Przemkiem

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Podwójnie 
poszkodowany

Zakopał się w zaspie, przeżył chwile grozy, stracił samochód. Jakby tego 
było mało został uznanym winnym kolizji.

Dziesięć dni temu, we wtorek na 
przejeździe kolejowym przy zjeździe 
na miejscowość Maszkowo pociąg 
relacji Kołobrzeg – Goleniów stara-
nował auto. Około godziny 20-tej, na 
dworze panowała śnieżyca. Nie dość, 
że opady były bardzo obfite, to śnieg 
zawiewał hulający wiatr. Samochód, 
kierowcy jadącego do Maszkowa 
zakopał się w zaspie powstałej na 
przejeździe kolejowym i za nic nie 
chciał ruszyć. 

- Musiałem opuścić auto. Nie zdą-
żyłem wezwać pomocy. Przejeżdżający 
pociąg staranował samochód. Ciągnął 
go po torach przez około 200 metrów 
– relacjonuje kierowca.

Kierowca samochodu, który w 
wyniku zderzenia z pociągiem uległ 
totalnemu zniszczeniu czuje się 
rozżalony. 

- Przez policję zostałem uznany 
winnym kolizji i ukarany mandatem 
w wysokości 100 zł. Nikt nie wziął 
pod uwagę okoliczności zdarzenia. 
Przejazd w ogóle nie był odśnieżony. 
Zakopałby się na nim każdy – mówi. 

Zadzwoniliśmy do nowogardzkie-
go komisariatu z pytaniem. Dlaczego 
kierowca został uznany winnym 
zdarzenia?

- Powód jest prosty. Kierowca nie 
przewidział warunków, jakie pa-
nowały na przejeździe. Wjechanie 
w zaspę spowodowało, iż nie był w 
stanie pokonać przejazdu. Maszynista 
mógł zobaczyć samochodu z dalekiej 
odległości. Droga hamowania nie po-
zwoliła na uniknięcie zderzenia – tłu-
maczy Robert Krzak, funkcjonariusz 
badający sprawę.

Wina zakopanego kierowcy po-
zostaje jednak wątpliwa. Czy policja 
mogła uznać, iż nikt nie jest winny 
tej kolizji? 

- Tak. Może dojść do sytuacji, w któ-
rych nie ma winnego. W tym przypad-
ku, bezsprzecznie winę ponosi jednak 
kierowca – mówi funkcjonariusz. 

Kierowca samochodu przyjął man-
dat. Tym samym przyznał się do winy. 
Dlaczego skoro wcale jej nie czuje?

- Obawiałem się problemów w mojej 
pracy. Mógłbym być zawieszony w 
obowiązkach na czas trwania rozpra-
wy przed sądem. Chciałbym ubiegać 
się o odszkodowanie – przyznaje. 

Na to jednak nie ma szans.
- Przyjęcie mandatu zamyka drogę 

do walki o odszkodowanie w procesie 
cywilnym. Kierowca w ciągu tygodnia 
mógł się do niego odwołać. Według 
mnie wina kolizji na pewno nie leży po 
jego stronie i w sądzie wygrałby spra-
wę. Wtedy dopiero mógłby ubiegać się 
o odszkodowanie - twierdzi mecenas 
Jerzy Sierocki. 

Od przyjęcia mandatu minęło już 
jednak 10 dni.

- Szkoda, bo kierowcy, jako pra-
cownikowi ważnej instytucji powinno 
zależeć na wykazaniu swojej niewin-
ności – mówi adwokat.

Odszkodowania żądać byłoby 
można od Polskich Kolei Państwo-
wych, które są właścicielem prze-
jazdów.

Wniosek z tego jeden – gdy nie 
czujemy się winni nie przyjmijmy 
pochopnie mandatów.

Marcin Nieradka

Ważne dla kierowców

Wzrastają opłaty
Minister Infrastruktury zrewaloryzował o skumulowany stopień inflacji 

opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego (niezmieniane od 2004 r. ) i za 
wydanie prawa jazdy (niezmieniane od 2003 r.). Opłaty za wydanie tablic  
rejestracyjnych i kartę pojazdu nie uległy zmianie.

Nowe stawki opłat:
- rejestracja samochodu z zagranicy drożeje z 245 zł na 256 zł,
- rejestracja fabrycznie nowego lub używanego, zarejestrowanego poza Powiatem 

Goleniowskim albo w Powiecie Goleniowskim na tablicach czarnych ze 169,50 zł na 
180,50 zł,

- rejestracja zarejestrowanego w powiecie Goleniowskim na tablicach białych z 72 
zł na 81 zł.

- pierwsze prawo jazdy lub podwyższenie kategorii drożeje z 70,50 zł do 84,50  
zł.

Nowe opłaty wchodzą w życie we wtorek, 16 lutego br.
Od 16-go osoby które indywidualnie importują używane pojazdy z krajów UE za-

oszczędzą na kosztach tłumaczeń zagranicznych dowodów rejestracyjnych. Od 16-
go nie będzie potrzebne tłumaczenie zunifikowanych w Unii rubryk tj. rubryk ozna-
czanych kodami literowymi lub literowo-cyfrowymi ( takie rubryki są w każdym no-
wym polskim dowodzie rejestracyjnym ). Rubryki niezunifikowane ( bez oznaczeń 
kodami lub oznaczone tylko kodami cyfrowymi w nowych dowodach oraz stare do-
wody w całości ) muszą być tłumaczone nadal.

 § 5. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o reje-
strację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 
przysięgłego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy or-
gan państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastoso-
wanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Sławomir Szwed 

Tydzień Pomocy  
Ofiarom Przestępstw

W dniach 22 – 28 lutego 2010r. odbędzie się „Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na po-
trzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

W  dniach od 22 do 26 lutego 2010r. w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja  pełnione będą dyżury przez przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych i samorządowych zajmujących się udzie-
laniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie
Paweł Balcerowicz
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Kacper syn Pauliny 
Piotrowskiej 
ur. 4.02.10 ze Szczecina

Agata córka Małgorzaty 
Kieruzenko-Żwirko 
ur. 11.02.10 ze Szczecina

Bartek syn Renaty 
i Krystiana Szcześniak 
ur. 8.02.10 
z Nowogardu

Julian syn Joanny 
Kopieckiej ur. 10.02.10 
z Węgorzy

W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
                TrZeCHel
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Serdeczne 
podziękowania 

piekarni Karsk 
i piekarni państwa 

Pędziszczak 
za upieczenie 

chlebków św. Agaty 

oraz ks. Jackowi 
za ich poświęcenie 

składa sołtys 
z Karska i rada sołecka

PODZIĘkOWaNIa

projektu było wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez pod-
noszenie umiejętności obsługi kom-
puterów, doskonalenie znajomości 
języków angielskiego i niemieckiego, 
rozwijanie zainteresowań w zakre-
sie nauk matematyczno – przyrod-
niczych. 

„Myśl globalnie – działaj lokal-
nie” dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Nowogardzie, dofinanso-
wany przez gminę Nowogard. Pro-
jekt miał na celu odkrycie walorów 
najbliższego otoczenia, kształtowa-
nie świadomości i kultury ekologicz-
nej uczniów oraz wypracowanie ak-
tywnej postawy wobec problemów 
ochrony środowiska.

„Młodzi @ktywni w Europie” dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie, dofinansowany przez 
gminę Nowogard.  W ramach projek-
tu zorganizowano zajęcia koła infor-
matycznego, teatralnego i plastyczne-
go dla uczniów klas IV-VI.  

Każdy z projektów był dla nas wy-
zwaniem, dlatego trudno powiedzieć, 
który był najciekawszy. Niewątpli-
wie wyróżniającym się, bo skierowa-
nym do osób w wieku emerytalnym 
był „Senior w sieci” dofinansowany 
przez Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego. W ramach projektu 
uruchomiono 2 grupy beneficjentów, 
którzy w miesiącach wrzesień - listo-
pad 2009 roku brali udział w szkole-
niu informatycznym. Zajęciami ob-
jęliśmy 24 osoby  w tym  6-ciu męż-
czyzn i 18 kobiet. Zajęcia dla każdej 
z grup odbywały się popołudniami w 
pracowni komputerowej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie.

LMM: Jakie plany na przyszłość? 
Skąd będziecie  pozyskiwać środki?

TL: Funkcjonować jeszcze pręż-
niej, mieć wpływ na to, żeby w gmi-
nie żyło się lepiej i ciekawiej. Ponadto 
zorganizować biuro stowarzyszenia, 
utworzyć centrum wolontariatu, roz-
wijać współpracę z Centrum Aktyw-
ności Młodzieży w Goleniowie. 

W 2010 będziemy realizowali trzy 
projekty dofinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, co jest dla nas nowym i odpowie-
dzialnym zadaniem. „Akademia li-
derów III sektora” realizowany w 
ramach działania 7.3 PO KL jest 
projektem ukierunkowanym na in-

tegrację  przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w gminie Nowogard. 
Jego realizację rozpoczynamy już w 
marcu br. W kwietniu startujmy z 
projektem „IT4U – aktywizacja za-
wodowa osób po 45 roku życia”, a 
w sierpniu „EASY PC – aktywiza-
cja zawodowa osób do 25 roku ży-
cia”, w ramach działania 6.3 PO KL.  
Beneficjentami są osoby bezrobotne 
i zagrożone utratą pracy zaintereso-
wane ukończeniem szkoleń kompu-
terowych, lub uzyskaniem certyfika-
tu ECDL.  

LMM: Co może stanąć na prze-
szkodzie w rozwoju?

TL: Jesteśmy przekonani, że uda 
nam się osiągnąć założone cele, na-
wet jeśli po drodze pojawią się pro-
blemy. Będziemy szukać wielu roz-
wiązań, bo tyko w taki sposób do-
pniemy swego.

LMM: Skąd będzie pozyskiwać 
środki?

TL: Zapewne będziemy aplikować 
po środki europejskie. Prócz Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
wartym uwagi z naszego punktu wi-
dzenia jest Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007 – 2013. Jeśli te-
matyka otwartych konkursów ofert 
ogłaszanych przez JST będzie nam 
bliska, to niewątpliwie i w nich bę-
dziemy brali udział. 

Dziękuję za rozmowę.
Lesław M. Marek

Więcej informacji: Stowarzyszenie 
Akademia  Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” www.awis.org.pl 

Stowarzyszenie akademia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych „aWIS”

Tobiasz Lubczyński na wstępie 
powiedział: 

- Stowarzyszenie Akademia 
Wspierania Inicjatyw Społecznych 
powstało na przełomie październi-
ka i listopada 2007 r., a wpis do KRS 
uzyskało 11 marca 2008 r. Założo-
ne zostało przez grono wieloletnich 
przyjaciół, którzy zauważyli potrze-
bę podejmowania działań wspierają-
cych działalność społeczną oraz edu-
kacyjną. Pierwszym prezesem stowa-
rzyszenia był Sebastian Szymański, a 
od grudnia 2009 r. na to stanowisko 
powołany został Tobiasz Lubczyń-
ski. Cele statutowe stowarzyszenia 
są bardzo rozbudowane, jednak na-
sze dotychczasowe działania skon-
centrowane były na organizacji do-
datkowych zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie, szkoleń z zakresu fun-
duszy europejskich, szkoleń kompu-
terowych dla emerytów z gminy No-
wogard. 

Lesław M. Marek: - Proszę przy-
bliżyć problemy jakie musicie  po-
konywać 

TL: - Stowarzyszenie AWIS,  jak 
większość organizacji pozarządo-
wych, napotyka na swojej drodze 
na wiele trudności. Już pierwszą z 
nich stanowią niezrozumiałe zasa-
dy udzielania wsparcia dla organiza-
cji pozarządowych przez samorząd. 
Upolitycznienie urzędów powodu-
je, że zlecanie zadań własnych przez 
jednostki samorządu terytorialne-
go, traktowane jest często jak kupo-
wanie głosów wyborczych, a nie jak 
być powinno, próbę rozwiązywania 
problemów społeczności lokalnych.  
Istotnym problemem Stowarzysze-
nia AWIS są ograniczone fundusze 
na bieżące funkcjonowanie. Ze skła-
dek członkowskich udaje się uregu-
lować koszty prowadzenia rachunku 
bankowego, koszty uzyskania odpi-
su z KRS, a czasami udaje się doko-
nać niewielkich zakupów materiałów 
biurowych. Zarząd oraz członkowie 
są wolontariuszami, więc koszty oso-
bowe pojawiają się jedynie w przy-
padku realizacji zadań zleconych.  
Mimo pojawiających się problemów 
nadal uważamy, że warto się starać. 
Trud i wkład pracy opłaci się, choćby 
dla kilku miłych słów, które usłyszeli-
śmy po zakończonych projektach. 

LMM: Na czym polega praca sto-
warzyszenia? Ile osób jest w nim za-
trudnionych?

TL: Po pierwsze to ciągłe pisanie 
projektów, czyli walka z ogromem 
dokumentów mniej lub bardziej lo-
gicznych.  Następnie realizacja po-
mysłów, czyli organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych, szkoleń, spotkań.  
Poprzez nasze działania staramy się 
aktywizować mieszkańców naszej 
gminy i pokazywać, że oprócz oglą-
dania telewizji można robić coś jesz-
cze.  

LMM: Jakie ciekawe projekty zre-
alizowało, jakie otrzymało na nie 
dofinansowanie? Czy tylko granty 
UE?

TL: Pierwszym dofinansowanym 
przez gminę Nowogard projektem 
był „Partnerstwo dla działania - w 
ramach akcji eTwinning”, który skie-
rowano do uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie. W ra-
mach działań zorganizowano zaję-
cia pozalekcyjne tj. język angielski, 
informatykę, historię oraz plastykę. 
Realizowany był w roku szkolnym 
2008/2008.

Następnie pojawiły się projekty:  
„Muzyka bez tajemnic” dofinan-

sowany ze środków Wojewody Za-
chodniopomorskiego w roku 2008.  
Dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie zorganizowano 
spotkania muzyczne, które stwarzały 
duże możliwości rozwoju zdolności i 
zainteresowań uczniów tą dziedziną 
sztuki. Muzyka przecież to nie tylko 
przedmiot szkolny, ale również kon-
takt z literaturą muzyczną, pierwsze 
próby twórczości, zmagania z „żywą” 
muzyką ( śpiew, gra na instrumen-
tach, percepcja, tworzenie muzyki, 
ruch przy muzyce, koncerty, przed-
stawienia). Programem objęci zostali 
uczniowie klas IV – VI. 

„EUROSTUDENT”, który otrzy-
mał dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu społecznego, w 
ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 - 2013 działania 
9.1.2.  Skierowany był do uczniów 
szkół prywatnych w Goleniowie. 
Jako Stowarzyszenie AWIS -  part-
ner projektu – odpowiedzialni by-
liśmy za promocję oraz przeprowa-
dzenie poradnictwa zawodowego dla 
gimnazjalistów i licealistów. Celem 

O powstaniu Stowarzyszenia, jego celach i aktualnej działalności rozmawiamy z Prezesem Tobiaszem Lubczyńskim.
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie"
w dniu 06.03.2010 organizuje wyjazd 

NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
do Centrum Radiologii i  Diagnostyki Obrazowej Szcze-

cin Zdroje. Rejestracja i szczegółowe informacje Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.  
8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po godz. 14.00, tel. 505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Terminy wyjazdów będą podawane w Dzienniku Nowo-
gardzkim.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Szczere wyrazy 
współczucia 

Tadeuszowi 
Rzeteckiemu 

z powodu 

śmierci siostry 

składają 
pracownicy

kONDOleNCJe

ZŁA ZIMA?
„Hu hu ha! Hu hu ha! Nasza zima 

zła!”  - takimi słowami Maria Konopnic-
ka (poetka, nowelistka, pisarka; w tym 
roku minie setna  rocznica jej śmierci) 
zaczyna swój tekst o zimie. Nieco dalej 
autorka każe dzieciom oświadczyć: „A 
my jej się nie boimy, dalej śnieżkiem w 
plecy  zimy, niech pamiątkę ma.”

 Zygmunt Noskowski (1846-1909) 
zauroczony walorami (r ównież peda-
gogicznymi) jej tekstów skomponował 
szereg melodii. Tak powstał „Śpiewnik 
dla dzieci”, z którego skorzystało wie-
le pokoleń polskich dzieciaków. A dziś?

 Czy dzi ś jeszcze możliwe jest „do-
edukowywanie” w oparciu o tamte tek-
sty? Moim zdaniem tak, i to nie tylko 
dziatwy! Przecież pokonywanie „wroga” 
jego własną bronią, to (poniekąd) mą-
drość ponadczasowa, którą należałoby 
przekazywać z pokolenia, na pokolenie.

Weźmy też dla przykładu piosenkę 
„Zmarzlak”: „A widzicie wy zmarzlaka, 
jak się to on gniewa, w ręce chucha, pod 
nos dmucha, piosenek nie śpiewa.” Dla-
czego tak się zachowuje? - zapyta ktoś. 
No bo przecież jest zmarzlakiem! - pra-
wie odkrzyknie ktoś zniecierpliwiony. 
Czy jednak dziś też jest to takie oczy-
wiste?

 Kolejny przyk ład niesie piosenka 
„Zajączek”, gdzie główny bohater zbyt 
długo goniony przez psy, oznajmia: 
„Jeszcze mi ten miły świat, jeszczem so-
bie pożyć rad... Myk! smyk! myk! smyk! I 
zgubiły pieski ślad!” No tak, wówczas za-
jące miały jeszcze szansę „sobie pożyć”. 
Zatem dlaczego dziś tak trudno ujrzeć 
zająca? Dlaczego?

 By ć może najbliżej sedna (w tym za-
kresie) była „Silna Grupa...”, która już 
pod koniec lat sześć dziesiątych (XX w) 
przypuszczała, że (zacytuję z pamięci-
):„może to bez te nawozy sztuczne, może 
był w szkole zbyt pilnym uczniem, może 
to wszystko bez te atomy, że...”! Kto pa-
mięta niech sobie dośpiewa i... przeka-
że dalej.

Ale dość już tego „dworowania”, spra-
wa jest nader poważna! Tegoroczna 
zima „starła w proch” funkcjonujący od 
lat mit o tym, że „prawdziwa zima”, to 
prawdziwa „radocha” dla dzieci. Piszę te 
słowa w drugiej połowie zimowych fe-
rii, i co? I nic! Według niektórych opi-
nii dzieciaki już nie chcą się bawić, wolą 
być zabawiane. I są. Przed ekranami te-
lewizorów lub przy komputerach rośnie 
kolejne pokolenie kibiców „w kapciach”. 
Skąd one czerpią wzorce?

 Wspominaj ąc własne dzieciństwo 
spędzone na wsi, przypominam sobie, 
że też niekiedy po kilka godzin dzien-
nie spędzałem przytulony do kaflowego 
pieca i... czytałem! Być może, że czyta-
łem, bo nie było telewizora, dość długo 
nie było też radia, a z głośnika (tzw. koł-

choźnika) nie zawsze „leciało” coś in-
teresującego, może dlatego, ale jak się 
wczytałem, to „do upadłego”.

 Jednak wracaj ąc pamięcią do zim 
mojego dzieciństwa i wczesnej młodo-
ści, nie mogę pominąć intensywności 
zespołowych zabaw na lodzie i śnie-
gu. Przystępując do gry „w hokeja” na 
zamar zniętym stawku czy sadzawce, 
jako jeden z nielicznych właścicieli pary 
łyżew musiałem je zdjąć, aby „wyrów-
nać szansę”!

 Kt órejś bardzo śnieżnej zimy skon-
struowałem sobie narty! Po niedawnej 
wymianie pokojowych mebli, do szopy 
trafiły dwie poniemieckie szafy. Zgrab-
ne deseczki z tylnej ścianki jednej z tych 
szaf jako tako nadawały się do realiza-
cji mych marzeń. Rzemienie ze zużytej 
uprzęży dla konia pozwalały umocować 
deski do obuwia. Zaokrąglenia przednie 
spełniał (jako tako) przeklepany stary i 
zardzewiały błotnik rowerowy, (sic)

 Wyposa żony w taki „sprzęt” wyru-
szyłem penetrować okoliczne pola i las, 
a pewnego dnia dotarłem na podnowo-
gardzkie wzgórki, gdzie kilku młodzień-
ców, mniej więcej w moim wieku, zjeż-
dżało na „kupnych” nartach. Kiedy uj-
rzeli na czym jeżdżę, zaczęli się ze mnie 
śmiać, kiedy zjechałem ze wzgórza dalej 
od nich, zdenerwowani uraczyli mnie 
kilkoma kopniakami i wygonili.

Pomimo pewnego sponiewierania już 
mało kiedy (w późniejszym czasie) tak 
wyraźnie czułem się „człowiekiem suk-
cesu”! Mógłbym podać wiele przykła-
dów, że nie byłem wyjątkiem.

 A dzi ś? - zapyta ktoś. No cóż, tego-
roczna zima zaskoczyła nie tylko drogo-
wców. Zaskoczyła zdecydowaną więk-
szość z nas. Odsłoniła bezlitośnie nie-
mal całkowity rozkład mechanizmów, 
pozwalających funkcjonować społecz-
ności. W „zwierciadle” zimy możemy 
pooglądać sami siebie. To nie liberalizm 
dominuje, to „tumiwisizm”!!!

Lech Jurek

Parafialny Zespół Caritas w Sikorkach

Pielgrzymka  z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

Szlakiem nadmorskim począwszy od sanktuarium Matki Bożej Trzebia-
towskiej odbyła się 29 stycznia br. pielgrzymka z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
W sanktuarium przywitał nas ks. Andrzej Dowal, kustosz i proboszcz tego 
świętego miejsca na Pomorzu Zachodnim. Ks. kustosz przedstawił krótką 
historię parafii pw. Macierzyństwa NMP i Cudownego Obrazu Najświętszej 
Panienki. Przy odsłonięciu Cudownego obrazu NMP rozpoczęła się uro-
czysta Msza św; w której dziękowaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Ma-
ryi za dar powołania do życia i do bycia matką i ojcem. Będąc już dziadkami 
dziękowaliśmy, że możemy w dalszym ciągu pełnić rolę odpowiedzialnych 
wychowawców młodego pokolenia tzn. naszych wnuków. Wizytę w sanktu-
arium zakończyliśmy wspólnym poczęstunkiem, korzystając z dobroci ks. 
kustosza. Następnie udaliśmy się do ruin kościoła w Trzęsaczu, podziwiając 
nieco zamarznięty Bałtyk, po czym zawitaliśmy do Kamienia Pomorskiego 
by zwiedzić konkatedrę i zjeść obiad. Dzień był wypełniony modlitwą, po 
którym pozostało nam wiele miłych wspomnień. Mamy nadzieję, że ks. pro-
boszcz wraz z PZC zorganizują nam jeszcze nie jeden taki wspaniały dzień w 
naszym życiu.                                                                                                                                                                                  

(babcia i prababcia)

W kinie „Orzeł”

maGICZNe 
DrZeWO
Fantasy, Przygodowy, Polska 2009, 
90 min 9 zł, bez ograniczeń wieko-
wych
12.02.2010 godz. 16.00
13.02.2010 godz. 16.00
14.02.2010 godz. 16.00

CIaCHO
 Komedia, Polska 2010, 115 min
9 zł, od lat 15
12.02.2010 godz. 19.00
13.02.2010 godz. 19.00
14.02.2010 godz. 19.00
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kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 

dnia 14.02.2010 r. o godz. 10.00 
odbędzie się 

zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zebranie odbędzie się 
w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Wojska Polskiego 3.
   Zarząd Koła

Zagubiono portfel 
z dokumentami 

na nazwisko Krystyna Mikołajczyk. 
Dla uczciwego znalazcy 
przewidziana nagroda.

Tel. 603 530 664.

Mechaniczne oczyszczanie 
kanalizacji wewnętrznej 

i usuwanie wszelkich osadów
Profesjonalny sprzęt, faktury VAT

Tel. 504 517 117
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• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 poko-
je, I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 
zł, ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 
20 676.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO 
- USŁUGOWY 100 m2 z parkin-
giem ul. Bema 14 (na przeciw 
byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 608 579 447.

• Zamienię mieszkanie własno-
ściowe 3 pokojowe na 2 pokojo-
we z dopłatą. 603 55 55 32.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

• Poszukuję do wynajęcia ka-
walerkę lub 2 pokojowe, No-
wogard i okolice. 511  483  925, 
508 607 457.

• Sprzedam 1/3 domu w Jeniko-
wie z pomieszczeniem gospo-
darczym na 6 arowej działce. 
505 183 702.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 28 
m kw, po kompletnym remoncie 
w 2009 r., z nowym umeblowa-
niem z AGD, Żeromskiego 4, 150 
tys. Tel. 663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, wspólnota, 66 m kw. 
609 776 335.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 po-
koje, 58 m kw, parter. Kontakt 91 
39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we ul. Leśna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

•	 Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie własnościowe w 
Wierzbięcinie bezczynszowe, 
68 m kw, wysoki standard, 
cena 150 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

•	 Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy, piękna i cicha 
okolica nad rzeką w Nowogar-

dzie. Powierzchnia 2800 m kw, 
cena 55 zł/ m. Tel. 601 889 596 
po 16.00.

• Sprzedam działkę budowla-
ną ok. 20 arów w Karsku. Tel. 
601 200 219.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Wynajmę sklep spożywczy w 
Nowogardzie przy ul. Woj. Pol-
skiego (róg Traugutta) z pełnym 
wyposażeniem. Tel. po godz. 
15.00 91 39 20 334.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE W OKOLI-
CACH UL. OGRODOWEJ, PONIA-
TOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 
605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe. 694 45 19 19.

• Sprzedam sklep na wsi z wypo-
sażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, parter, z garażem lub bez. 
Tel. 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie M-5, par-
ter, 15 Lutego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 
58 m kw, I piętro, ul. Wiejska, 196 
tys. 606 685 239.

• Wynajmę dwa pomieszczenia 
(na chłodnię 150 m kw i magazy-
nowe 130 m kw) Nowogard. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 
20 866.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą, 20 m 
kw + wc przy ul. Wyszyńskiego. 
604 082 540.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe 46 m kw, par-
ter, 2 pokoje. Leśna 6A/14. Tel. 
721 942 932.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska, po remoncie – 
mile widziana firma.693 850 197.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Tanio zakwateruję 6-8 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Do wynajęcia lokal użytkowy na 
os. Bema w Nowogardzie o pow. 
147 m kw w całości, 1/ 2 lub 1/ 4 
np. pod Agencję PKO BP, gabinet 

kosmetyczny, fryzjer, solarium, 
itp. Atrakcyjna cena do negocja-
cji. 665 120 250.

• Wynajmę pomieszczenie na dzia-
łalność handlową, 80 m kw, 20 m 
kw. 665 544 988, 695 981 229.

• Pokoje do wynajęcia. Tel. 
692 035 506, 91 35 03 138.

• Wynajmę lokal na działalność 
handlową lub usługową przy ul. 
3 Maja 44G. Tel. 91 39 23 689, 517 
35 76 53.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok 
prod. 1995, po. 2.0 benzyna, 
stan bdb, cena 6500 zł do ne-
gocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-
ki Continental 195 65 R15, stan 
bdb, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Peugeot 3075 SW 
kombi, rok prod. 2003/04, 2,0 
HDI. Stan super, cena 25  500. 
781 932 915.

rOlNICTWO

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. 
Tel. 607 289 286.

• Sprzedam owies i pszenżyto. Ża-
bowo. Tel. 91 39 106 49.

• Sprzedam owies. 601 56 27 43.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. aurikuloterapia.
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 

oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	 Odzyskamy odszkodowanie, 
śmierć najbliższych, uszczerbek 
na zdrowiu, kolizja drogowa. 
503 617 739.

•	 DUr – DaCH – pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• Elektryka, hydraulika, dachy, 
kompleksowe wykończe-
nia wnętrz. Tel. 697  311  324, 
663 564 446.

• Dachy, podbitki i remonty miesz-
kań. 669 320 592.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. 608 658 184.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie – Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693 128 108, 
tel./fax 91 35 03 055.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 
668 17 12 12.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. atrakcyjne ceny. Faktu-
ry VaT. Tel. 508 309 107.
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!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA
KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 17 BANKÓW)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA: www.extra-dom.com.pl

OFerTY DOmÓW:

NOWOGarD/ okolica skrajny szeregowiec o pow. 80 m2,                                       cena:   74 000 zł 
OSTrZYCa- wolno stojący o pow. 136 m2, działka 1725 m2                                   cena:   85 000 zł
NOWOGarD- wolno stojący o pow.  120 m2, 3 pokoje, działka 1900 m2                cena:  130 000 zł
NOWOGarD /okolica-½ domu o pow. 80 m2, działka 600 m2                                cena:  135 000 zł                                                           
NOWOGarD /okolica - ½ domu o pow. 74 m2, 3 pokoje, działka 600 m2              cena:  135 000 zł
NOWOGarD- wolno stojący o pow. 80 m2, 3 pokoje, działka 10300 m2                cena:  135 000 zł
NOWOGarD-  okolica szeregowiec o pow. 100 m2, 4 pokoje,                                cena:  145 000 zł
NOWOGarD/okolica wolno stojący o pow. 85 m2, 3 pokoje, działka 9500 m2    cena:  150 000 zł
NOWOGarD/okolica o powierzchni 150 m2, 4 pokoje, działka 4700 m2                cena:  150 000 zł
NOWOGarD/ 10 km o powierzchni 120 m2, 6 pokoi, działka 1800 m2                  cena:  155 000 zł
NOWOGarD/okolica- szeregowiec o pow. 108 m2, działka 200 m2                       cena:  171 000 zł
NOWOGarD/ okolica o powierzchni 100 m2, 5 pokoi, działka 2000 m2                 cena:  185 000 zł
ŁOBeZ- dom w centrum na działce o pow. 287 m2                                                 cena:  215 000 zł
NOWOGarD/ okolica dom o pow. 240 m2, działka 1900 m2                                  cena:  217 000 zł
PŁOTY/ okolica – wolno stojący o pow. 93 m2, 5 pokoi, działka 1271 m2               cena:  250 000 zł
DOBra NOW.- ½ domu o pow 90 m2, działka 2420 m2                                          cena:  315 000 zł
maSZeWO/okolica - ½ domu o pow. 130 m2, 5 pokoi, działka 6700 m2                cena:  315 000 zł
NOWOGarD- centrum- parter domu o pow. 90 m2,garaż, działka 400 m2             cena:  319 000 zł
rOkITa- wolno stojący o pow. 150 m2,5 pokoi, działka 1000 m2                             cena:  355 000 zł
ŁOBeZ- wolno stojący o pow. 150 m2, 4 pokoje, działka 607 m2                             cena:  365 000 zł
NOWOGarD- wolno stojący o pow. 220 m2, 5 pokoi, działka 449 m2                     cena:  395 000 zł
ŁOBeZ- nowa parterówka o pow. 121 m2, działka 583 m2                                      cena:  465 000 zł
PŁOTY – bliźniak o pow. 260  m2, działka 346 m2, 7 pokoi                                     cena:  470 000 zł
PŁOTY- dom wolno stojący o pow. 194 m2, działka 1160 m2                                  cena:  650 000 zł
NOWOGarD -  wolno stojący o powierzchni 236 m2, działka 650 m2                    cena:  630 000 zł
ŁOBeZ- wolno stojący o pow. 158 m2, 4 pokoje, działka 1231 m2                          cena:  670 000 zł
NOWOGarD/okolica wolno stojący o pow. 300 m2, 8 pokoi, działka 2397 m2      cena:  750 000 zł
NOWOGarD- wolno stojący o pow. 370 m2, 9 pokoi, działka 400 m2                     cena:  750 000 zł
NOWOGarD- wolno stojący o pow. 170 m2, działka 974 m2                                  cena:  760 000 zł
PŁOTY-  wolno stojący o pow. 300 m2, 7 pokoi, działka 1500 m2                         cena:  1.140 000 zł

• Naprawa rowerów. 781 932 915.

• Usługi ogólnobudowlane. 
794 115 153.

•	 Usługi budowlane, dachy. 
727 303 097.

•	 Odśnieżanie, transport. 
727 303 097.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty, rabaty. 604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 
886 339 035.

• Emeryta/ rencistę na stróża. Ol-
chowo. 791 423 559.

• Sprzedawcę ze znajomością 
obróbki drewna. Olchowo. 
791 423 559.

• Podejmę pracę jako kierowca 
kat. B. 514 982 635.

• Przyjmę do pracy osobę ze zna-
jomością obsługi programów 
AUTO CAD. Tel. 91 39 25  900, 
886 339 035, 880 760 421.

• Zatrudnię sprzedawcę – konsul-
tanta. 604 410 983.

• Zatrudnię pomoc kuchenną z 
doświadczeniem (emerytka lub 
rencistka). Tel. 602 474 266.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 

oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 
ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  
mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, 
z Niemiec, ekonomiczne, ideal-
ne do łazienki, kuchni, warsz-
tatu, baru, pubu, cena od 150 
zł. Tel. 0790 540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 
zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam bemar wodny z wy-
posażeniem 10 garnków ze stali 
nierdzewnej. 608 658 184.

•	 Drewno kominkowe – jesion, 
klon – każda ilość. 501 385 072.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
Tel. 793 933 796.

• Sprzedam pianino. 0506 486 202.

• Transport bus MAX + przyczepa. 
Transport bus wywrotka 2,5 t. Tel. 
514 740 538.

reklama
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Febrisan  saszetki
Febrisan  tabletki

7,90 zł
9,60 zł

14,25 zł
13,16 zł

Septolete Plus  30 tabl.

14,66 zł

12,49 zł

11,95 zł
9,95 zł

CONTrOLOC  Control

biliobil Forte  60 kaps.

Vitamina C   50 tabl

18,95 zł
38,20 zł

10,70 zł
14,36 zł

3,50 zł
5,10 zł

Naklofen żel

12,48 zł
8,50 zł

Uwalnia od zgagi

Septolete  smakowe

15.02.br. g. 16.00

Rozpoczęcie kursu 22 lutego br. godz. 16.00

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

reklama

Sankami 
dookoła 
Boguszyc

7 lutego około 30 mieszkańców Bo-
guszyc zasiadło w sankach by ruszyć 
kuligiem przez Wierzchy, Wołowiec i 
Żabowo do pobliskiego lasu. Po trzy-
godzinnej jeździe każdy pragnął ciepła 
, a i apetyty dopisywały. Zaspokoiły je 
ognisko, pieczone kiełbaski i pączki.

Pani Sołtys dziękuje Krystynie Sta-
szewskiej i Krzysztofowi Jackowskie-
mu oraz wszystkim, którzy pomogli 
wysłać kulig na rozrywkową trasę.

                                           Inf. własna
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 12.02

Uczuciowy labirynt
Miłość – uczucie piękne ale i trudne. 

Łatwiejszy labirynt proponuję w dzisiej-
szym zadaniu. Należy odgadnąć wyrazy 
i wpisać je do diagramu zaczynając od 
miejsca wskazanego strzałką jednym cią-
giem (oznacza to, że ostatnia litera jednego 
wyrazu jest zarazem pierwszą literą wyrazu 
następnego). W korytarzach labiryntu 
ujawniono TRZECIE litery odgadywanych 
słów. Po wpisaniu wszystkich wyrazów 
należy wykorzystać swoistą nić Ariadny – 
cofając się odczytać litery z pól oznaczonych 
od 1 do 10  i rozwiązanie gotowe!.

Rozwiązania krzyżówki nr 5.02 – ŚWIAT ŁA-
MIGŁÓWEK – nadesłali: 

Krystyna Panek – Stare Wyszomierki, Bogumiła 
Urtnowska – Kulice, Andżelika Nizio – Osowo, Ad-
rian Lewandowski – Brzozowo, Teresa Młynarska – 
Słajsino, Józef Dobrowolski – Dąbrowa, Agnieszka 
Skowrońska – Strzelewo oraz z Nowogardu: Tade-
usz Kozioł, Andrzej Leszczyński, Jerzy Siedlecki, 
Pelagia Feliksiak, Halina Heinrich, Zygmunt Mier-

kiewicz, Adam Stefański, Teresa Januszonek, Piotr 
Feliksiak, Danuta Borowik, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Roman Kaczmarek, Stanisława Pokorska,  

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Agnieszka Skowrońska ze Strzelewa,
- Teresa Januszonek z Nowogardu,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!

Określenia wpisywanych wyrazów (kolejność przy-
padkowa):
– „piłka” lodowych hokeistów,
– podatek nakładany przez fiskusa (na sprzedane papie-

rosy, benzynę, gaz),
– potajemna randka,
– jądro ziemi (gorąca lawa będąca mieszaniną niklu i że-

laza – połącz chemiczne symbole tych pierwiastków),
– bliski współpracownik Karola Marksa o imieniu 

Fryderyk,
– wafel przekładany słodką masą,
– pomieszczenie dla pilota samolotu,
– wymieszany z azotem tworzy powietrze,
– pełno go na plaży,
– termin bankowy – okazanie płatności (z liter wyrazu 

STAWIA).
Powodzenia – życzy Lesmar

PONUra PraWDa
Często wnukom opowiadam bajki,
Choć powiem szczerze:
W bajki to jaj już nie wierzę!

SPraWIeDlIWOŚĆ
Powstał problem na pewnym
Darmowym przyjęciu:
Podzielić sprawiedliwie
Jadło wśród pięćdziesięciu.
Kto ma dzielić?
„Pan Mistrzu! –
Zakrzyknął ktoś z gości –
Pan o sprawiedliwość
Walczył od młodości!
Wszyscy przytaknęli 
W szlachetnym porywie.
Więc zacząłem dzielić –
Dzielić sprawiedliwie:
Każdemu kawałek szczupaka – 
Tylko dla mnie duży!
/Kto bowiem sprawiedliwy
ten sobie zasłużył!/
Każdemu puchar wina,
Lecz dla mnie Bożole...
/Sprawiedliwie przyznaję,
Że francuskie wolę/
Niestety 
Obudziłem tylko złość i mściwość
Sprawiedliwie premiując 
Ludzką sprawiedliwość...
Wszyscy w najpospolitszej 
Tonąc demagogii
„Sprawiedliwość dla wszystkich!”
Darli się jak mogli.
Dla wszystkich?... O, Bracia,
O, Obywatele!
Sprawiedliwość jest jedna!
Jakżeż ją podzielę?
Czyż porżnę, czyż posiekam
Na kawałki tycie
Tę, o którą walczyłem
Całe swoje życie?!

TOTek
Jak tu typować, powiedzcie jak?!
- Nim trafisz „szóstkę”,
Trafi cię szlag. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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NalP
Wyniki szesnastej kolejki II ligi :
Czarne Chmury – Old Punks                          0 : 1 ( 0 : 1 )
Kawa M.
Mosty – Jantar                                                1 : 5 ( 0 : 3 )
Kijowski A. – Jurek D.-2, Jasek Z., Gałecki K-2
Pampeluna – Nehuera                                     6 : 2 ( 3 : 0 )
Piątkowski M., Mendyk R.-2, Szobel Ł., Pastusiak K., Adamek M. – Barec-

ki T., Rompała M.
Tabela II ligi po szesnastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/stra-

cone/(faule)
1.   BTCH                           13        34    57 : 15      – awans
Pampeluna                    14        25    50 : 29      
Nehuera Osowo            15        25    46 : 46     
Jantar                            13        24    44 : 32      
Sikorki                          14        19    43 : 43      
Czarne Chmury            13        14     27 : 33   
Old Punks                     13        12    33 : 39     
Mosty                            13         6    17 :  56      
Bosman      - dyskwalifikacja                 
Klasyfikacja strzelców II ligi po 16 kolejce :
23   - Gruszczyński D. ( BTCH )
Pauzują w następnej kolejce : Kaznowski A. ( Mosty ), Nowacki Ł. (Pam-

peluna)

Wyniki szesnastej kolejki I ligi :
Seniorzy – Parasol                                        2 : 2 ( 1 : 2 )
Jurczyk A., Borowik B. – Dudziec D.-2
Herosi – Tubisie                                           3 : 7 ( 3 : 2 )
Kacprzak A.-2, Grochowski K. – Garbat J., Mazurek P., Kubski D., Stacho-

wiak D.-3, Krystkiewicz Z.
Budowlani – Probud                                     1 : 2 ( 0 : 1 )
Grzelak D. – Paszkiewicz Sz., Nieradka P.
Bad Boys – Czarne Koszule                         4 : 0 ( 2 : 0 )
Mroczko Z., Kaczmarek J.-2, Celej K.
Tabela I ligi po szesnastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/stra-

cone/(faule)
1. Budowlani                 15    37     47 : 20   
2. Seniorzy                    15    33     52 :  17  
3. Probud Wyszomierz  15    31     53 : 37  
4. Golputz                      15    22     34 : 34  
5. Bad Boys Juniors      15    21     40 :  38  
6. Tubisie                       16    21     44 : 46         
7. Parasol                       15    18      36 : 33 
8. Herosi                        16     14     46 : 67   
9. Czarne Koszule          15       1     11 :  60  
10. Denver Miętno - dyskwalifikacja
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 16 kolejce :
    23    - Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz )
Pauzują w następnej kolejce : Galus P. ( Seniorzy )

W następnej kolejce ( 14. 02. 2010 r. niedziela ) zagrają : 
II liga : 
14.00 Mosty – Old Punks
14.30 Czarne Chmury – BTCH
15.00 Jantar – Pampeluna
Pauzują : Sikorki, Nehuera

I liga :
15.30 Parasol – Golputz
16.00 Probud – Seniorzy
16.30 Czarne Koszule – Budowlani
17.00 Bad Boys – Tubisie
Pauzują: Herosi

Pomóżmy Nikoli
Nikola Bednarek urodziła się z prze-

pukliną oponowo-rdzeniową.
Obecnie ma 3 latka, całkowicie 

bezwładne nóżki i wymaga codziennej 
rehabilitacji. Niestety koszty rehabili-
tacji są ogromne i przewyższają nasze 
dochody  – koszt dwutygodniowego 
turnusu wynosi od 3 do 6 tysięcy 
złotych, a dla prawidłowego leczenia 
potrzeba tych turnusów kilka w roku.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pieniądze trafiły na konto Ni-
koli w zeznaniu podatkowym należy 
wpisać:

(przykładowo dla PIT 37):
Poz. 124 – Nazwa OPP – Fundacja 

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Ło-
miańska 5, Warszawa

Poz.125.  - Numer KRS – 0000037904
Poz.125 – wnioskowana kwota nie przekraczająca 1% płaconego podatku
Poz. 126 - !%
Poz. 127 – można podać swoje dane osobowe, byśmy poznali darczyńcę
Poz.128 – Na leczenie i rehabilitację  BEDNAREK Nikola i numer konta:
                 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362.

Serdecznie dziękujemy.

Olimpia zagra z Iną 
Trwają przygotowania zespołu seniorskiego Olimpii do rundy wiosen-

nej.

W minioną sobotę drużyna pro-
wadzona przez Marcina Miklasa ro-
zegrała pierwszy mecz sparingowy. 
Przeciwnikiem Olimpii był, grają-
cy, na co dzień w kl. okręgowej ze-
spół Mewy Resko. Mecz odbył się na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią w 
Trzebiatowie i zakończył się wyni-
kiem 5:5. 

Do przerwy piłkarze Olimpii pro-
wadzili już 4:1. W drugiej części 
szkoleniowiec naszego zespołu te-
stował różne ustawienia składu. Za-
uważalny był także brak sił pod ko-
niec spotkania. Wynika, to z dużej 
pracy nad kondycją podczas tre-

ningów. Cztery bramki dla naszego 
zespołu zdobył Krzysztof Kieruzel. 
Jedną dołożył Dariusz Stachowiak. 

Zespół Olimpii trenuje trzy razy w 
tygodniu. W obecnym zajęcia odby-
ły się już we wtorek i czwartek (park 
nad nowogardzkim jeziorem). Dziś 
odbędą się na hali sportowej Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących. 

Już w najbliższą sobotę nasza dru-
żyna rozegra drugą grę kontrolną. 
Jej przeciwnikiem będzie zespól Iny 
Ińsko. Mecz odbędzie się na sztucz-
nym boisku w Drawsku Pomorskim 
o godzinie 16.

man
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Informujemy, że 

19 lutego 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

Polbruk	•	Roboty	ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206
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czytaj s. 3

czytaj s. 4

czytaj s. 9

czytaj s. 11

reklama reklama reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Informujemy, że 

19 lutego 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, jest to dzień koń-
czący karnawał 46 dni przed niedzielą Wielkanocną. Jest to dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. W ob-
rządku rzymskim w czasie mszy odprawianej w ten dzień kapłan posypuje wiernym głowę popiołem lub popio-
łem czyni znak krzyża mówiąc „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. 
Popiół do posypywania głów tradycyjnie otrzymuje się przez spalenie palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedziele Palmową.

Koniec karnawału 
- czas refleksji

Popielec, Julian Fałat

Więźniowie 
na rzecz miasta

Udana 
współpraca

Kiedy psy 
pomyślą  
o higienie?

czytaj s. 3

Ile kosztuje  
olimpijski 
medal?
Nasi z pucharami 
komendanta
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Kronika policyjna 

KALENDARIUM 
DZIENNIKA

Nowogard 15.02.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. dekarz
4. mechanik - elektryk
5. Fryzjer
6. psycholog

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Kierowca C+E (Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka (Łukęcin)
Agent Ubezpieczeniowy

OFERTY PRACY PUP

Pomóżmy sobie!
Potrzebujący zawsze są wśród Nas i jednocześnie wiele osób odczuwa naturalną potrzebę dzielenia się 

z bliźnimi swoimi dobrami . W tej rubryce zamieszczać będziemy  bezpłatne ogłoszenia osób które są w 
potrzebie a także deklaracje tych którzy chcą  podarować czy nieodpłatnie oddać swoje rzeczy. Zachęcamy 
Państwa do udziału w tej akcji. Ogłoszenia i deklaracje przyjmujemy w dogodnej dla Państwa formie:

- telefonicznie  nr  91 39 22 165, 727519117;  e-mail na poligraf@post.pl;  listownie bądź osobiście w redakcji.

16 lutego  47. dzień roku
imieniny: Bernard, Czcisław, Daniel, Danuta, 

Dominik, Eliasz, Filipa, Flawian, Gilbert, Izajasz, 
Jarema, Jeremi, Jeremiasz, Julian, Juliana, Julian-
na, Józef, Ludan, Marcjan, Maria, Marian, Ma-
rut, Maruta, Marutas, Mikołaj, Onezym, Pamela, 
Pamfil, Piotr, Porfiriusz, Porfiry, Przedsława, Sa-
muel, Symeon, Szymon, Teobald i Wirydiana.

Wydarzenia na świecie
1848 - odbył się ostatni paryski koncert Fryde-

ryka Chopina.
1937 - Amerykanin Wallace Hume Carothers 

opatentował nylon.
1959 - Fidel Castro został premierem Kuby.

17 lutego  48. dzień roku
imieniny: Aleksja, Aleksy, Anastazy, Bartło-

miej, Benedykt, Bonfilia, Bonfiliusz, Donat, Fau-
styn, Fintan, Flawian, Franciszek, Gerard, Her-
mogenes, Hugo, Izydor, Jan, Julian, Klemens, 
Konstanty, Łukasz, Marianna, Michał, Niegowoj, 
Piotr, Polichroniusz, Reginald, Romulus, Sylwan, 
Sylwin, Sylwina, Teodulf, Wilhelm i Zbigniew.

Światowy Dzień Kota
Wydarzenia w Polsce
1980 - polscy alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof 

Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia 
na Mount Everest.

1981 - zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie 
Studentów.

Wydarzenia na świecie
1933 - ukazał się pierwszy numer amerykań-

skiej edycji tygodnika Newsweek.
1935 - w Niemczech wprowadzono 8-godzin-

ny dzień pracy.

18 lutego  49. dzień roku
imieniny: Agapit, Agnieszka, Albert, Aleksan-

der, Andrzej, Antoni, Bernadeta, Flawia, Flawian, 
Flawiusz, Franciszek, Gertruda, Haralampiusz, 
Heladia, Heladiusz, Jan, Klaudiusz, Konstancja, 
Konstantyna, Kosma, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, 
Marcin, Mojżesz, Sylwan, Symeon, Wespazjan, 
Więcesława i Wilhelm.

Wydarzenia na świecie
1885 - Opublikowano Przygody Hucka Finna 

autorstwa Marka Twaina.

komunikat Nowogardzkiego 
koła Prawicy rzeczypospolitej

Nowogardzkie Koło Prawicy Rzeczypospoli-
tej z satysfakcją informuje, że w dniu 13.02.2010 
r.,  marek Jurek podjął oficjalną decyzję o ubie-
ganiu się, o Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wyrażamy przekonanie że start Mar-
ka Jurka w wyborach prezydenckich umożliwi 
wielu obywatelom wybór zgodny z sumieniem i 
będzie szansą dla przełamania dominacji w pol-
skiej polityce tendencji groźnych dla przyszło-
ści Polski jako suwerennego kraju. Zaprasza-
my wszystkie osoby, które pragną poprzeć kam-
panię prezydencką Pana Marka Jurka, a także 
uczestniczyć w zbliżających się równocześnie 
wyborach samorządowych do kontaktu i współ-
pracy.  Tel. kontaktowy Koła Prawicy Rzeczypo-
spolitej w Nowogardzie 507 610 372. ...Polska potrzebuje polityki odpowiedzialności.

W minionym tygodniu funkcjonariusze z nowo-
gardzkiego komisariatu reagowali na następujące 
zdarzenia:

9 luty (wtorek)
- godz. 17 – Kradzież lewego reflektora od Opla 

Astry, zaparkowanego przy ul. Kościelnej. Wartość 
strat – 240 zł.

10 luty (środa)
- godz. 12 – Kradzież spawarki elektrycznej i 

innych narzędzi z pomieszczenia gospodarczego 
w Słajsinie. Wartość strat 250 zł.

- godz. 15 – Patrol policji na ul. Warszawskiej 
zatrzymał kierowcę Renault Laguna. Badanie 
alkomatem u Andrzeja W. wykazało 1,47 promila 
w wydychanym powietrzu.

- godz. 16.20 – Informacja o łamiącym przepisy 
Volkswagenie Polo, jadącym na drodze krajowej 
nr. 6. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy 
stan nietrzeźwości. 

13 luty (sobota)
- godz. 14 – Włamanie i kradzież do pomiesz-

czenia gospodarczego na działkach przy ul. 15-tego 
Lutego. Z ginął motor dziecinny, na silnik spalino-
wy o wartości 500 zł. Kradzież mogła nastąpić w 
dniach od 10 do 13 lutego. 

14 luty (niedziela)
- godz. 3 – Uczestnik ruchu drogowego poinfor-

mował o dziwnie poruszającym się i nagminnie 
lamiącym przepisy na drodze krajowej nr. 6 samo-

chodzie Ford Escort. Policja w celu zatrzymania 
samochodu ustawiła swój patrol w rejonie Nowo-
gardzkiej stacji paliw „Orlen”. Nie udało się jednak 
doprowadzić do kontroli auta, bowiem będąc już 
w pobliżu Olchowa wylądowało ono w przydroż-
nym rowie. Na miejscu wypadku funkcjonariusze 
zastali kierowcę i nieletnią pasażerkę – obie osoby 
po spożyciu alkoholu. Sprawca wypadku odpowie 
za jego spowodowanie, prowadzenie samochodu 
w stanie nietrzeźwości i rozpijanie osoby nieletnie. 
O stanie nieletniej policja poinformowała Sąd 
Rodzinny w Goleniowie.

- godz. 16.35 – Kradzież z pomieszczenia go-
spodarczego w miejscowości Węgorza. Zginęła 
piła łańcuchowa, akumulatory, klucze nasadowe 
i inne narzędzia.

Uwaga na pielęgniarki!
Dwie oszustki podające się za pracownice przy-

chodni ósmego lutego okradły mieszkanie przy 
ul. Zamkowej. To już kolejne takie zdarzenie w 
naszej gminie. Oszustki najczęściej proponują 
rozmienienie pieniędzy, lub wykonanie masażu. 
Policja apeluje o uwagę, obdarzanie takich osób 
mniejszym kredytem zaufania. O nie wpuszczanie 
podejrzanych osób do domu prosi osoby starsze, 
pozostające same w mieszkaniach.

Opr. man
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Środa 17 lutego – ŚRODA PO-
PIELCOWA

Rozpoczynamy Wielki Post. Msze 
św. z obrzędem posypania głów po-
piołem w kościele parafialnym o 
godz. 9.00; 17.00 i 18.00. 

Msze św. w kościołach filialnych: 
Olchowo godz. 17.00; Karsk, Dąbro-
wa i Wojcieszyn godz. 19.00. 

W Środę Popielcową obowiązuje 
post ścisły.

W Kościele katolickim  wyróżnia 
się trzy główne rodzaje postów:

1. Post ścisły – obowiązuje w ca-
łym Kościele katolickim w Środę Po-
pielcową oraz w Wielki Piątek. Pole-
ga na powstrzymaniu się od spoży-
wania mięsa i ograniczeniu posił-
ków. Obowiązuje wszystkich pełno-
letnich do ukończenia 60 roku życia. 
W Polsce post ścisły oznacza spoży-
cie w ciągu dnia wyłącznie jednego 
posiłku do syta i dwóch niepełnych.

2. Wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych – polega na po-
wstrzymaniu się od spożycia pokar-
mów mięsnych w każdy piątek roku 
liturgicznego z wyjątkiem uroczy-
stości, czyli dni liturgicznych naj-
wyższej rangi, dla wszystkich w wie-
ku powyżej 14 roku życia do końca 
życia. Z przestrzegania postu zwol-
nione są osoby chore oraz te, któ-

re nie mają możliwości wyboru po-
karmu (dotyczy punktów zbiorowe-
go żywienia), bądź odbywają po-
dróż. Wyjątek ten nie dotyczy po-
stu ilościowego w Środę Popielco-
wą i Wielki Piątek. W szczególnych 
przypadkach, ze słusznych powo-
dów, dyspensy od zachowania po-
stu może udzielić proboszcz własny 
bądź miejsca poszczególnym wier-
nym, rodzinom lub grupom wier-
nych, nakładając wówczas formę 
zadośćuczynienia do wypełnienia 
przez wiernych, np. jałmużnę albo 
modlitwę w intencjach Kościoła.

3. Post Eucharystyczny – po-
wstrzymanie się od spożycia po-
karmów na godzinę przed przyję-
ciem Komunii Świętej. Obowiązuje 
wszystkich przystępujących do Ko-
munii świętej, z wyjątkiem chorych 
i ich opiekunów oraz kapłanów, któ-
rzy celebrują lub koncelebrują Mszę 
po raz kolejny w danym dniu. 

Nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa – w kościele pa-

rafialnym odprawiana w każdy pią-
tek Wielkiego Postu o godz. 17.00 
dla dzieci i po mszy św. wieczornej 
dla dorosłych i młodzieży. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym w niedziele Wielkiego Postu o 
godz. 17.00. 

według Biuletynu LMM

Koniec karnawału 
- czas refleksji

Więźniowie na rzecz miasta

Udana współpraca
Dzięki wspólnej inicjatywie gmi-

ny Nowogard i Zakładu Karnego w 
Nowogardzie 20 osadzonych więź-
niów może zostać skierowanych 
do różnego rodzaju prac publicz-
nych prowadzonych na terenie na-
szego miasta i gminy. Dyrektor Za-
kładu Karnego w Nowogardzie Pan 
Jerzy Dudzik z chęcią przystąpił do 
współpracy, dzięki czemu do koń-
ca 2011 r. więźniowie będą nieod-
płatnie świadczyć prace w zakresie 
porządkowania i utrzymania tere-
nów należących do gminy. Obecnie 
ośmiu więźniów zaangażowanych 
zostało do prac związanych z usu-
waniem skutków zimy. Odśnieżane 
są miejskie chodniki, parkingi i po-
bocza ulic, a zebrany śnieg transpor-
towany jest do miejsca jego składo-
wania, czyli na tzw. Smocze Wzgó-
rze. Gmina zapewnia więźniom nie-
zbędne wyposażenie (szufle, łopaty, 
rękawice itp.) oraz ciepły posiłek. 
Nadzór nad osadzonymi oraz nad 
właściwym wykonaniem prac pro-
wadzi Zarząd Budynków Komunal-
nych. Więźniowie uczestniczyć będą 
również w wiosennych pracach po-
rządkowych, oczyszczaniu miej-
skich terenów spacerowych, likwi-
dacji dzikich wysypisk śmieci itp. 

Mam nadzieję, że dalsze współdzia-
łanie naszych instytucji będzie rów-
nie korzystne zarówno dla wizerun-
ku naszego miasta jak i opinii No-
wogardzkiego Zakładu Karnego.

Chciałbym jednocześnie przypo-
mnieć, że zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 
622 z późniejszymi zmianami) 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości 
jest obowiązkiem właściciela pose-
sji. W przypadku konieczności usu-
nięcia śniegu zalegającego na pry-
watnych posesjach żna go składo-
wać na terenie przyległym do Smo-
czego Wzgórza. Tegoroczna zima 
jest wyjątkowo ciężka, częste opady 
śniegu i długotrwałe niskie tempe-
ratury sprzyjają zaleganiu śniegu, co 
utrudnia poruszanie się po drogach. 
Odśnieżanie ulic i chodników po-
chłonęło już znaczną część środków 
przeznaczonych na zimowe utrzy-
manie dróg a według przewidywań 
meteorologów bieżący miesiąc przy-
niesie kolejne intensywne śnieżyce i 
minusowe temperatury. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

NOWOGarDZkI DOm kUlTUrY 
zaprasza prowadzących działalność gospodarczą 

wyrażających chęć wystawienia swojego stoiska podczas 

MAJÓWKI’2010 na spotkanie, które odbędzie się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury w dniu 24.02.2010 r. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy

EKOFILM  
– weź udział w konkursach!

XI OGÓLNOPOLSKI i VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FIL-
MÓW EKOLOGICZNYCH im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM®” No-
wogard’ 2010 odbędzie się w dniach 17 – 21.05.2010 

W ramach Festiwalu ogłoszone zostały  następujące konkursy:
- Międzynarodowy konkurs fotograficzny”Natura tworzy człowiek 

niszczy” - Eko-Konkurs 2010
- Ogólnopolski Konkurs na Plakat
- Gminny Konkurs na Najciekawszą Kronikę Szkolnego Koła   Ligi Ochro-

ny Przyrody
- Gminny Konkurs: "OCENA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ  W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH"
- GMINNY KONKURS „Wiedzy o lesie”
Zaproszenie do konkursów, regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdziecie 

na stronie internetowej NDK Nowogard w zakładce EKOFIM.
LMM
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Serdeczne podziękowania 

panu Kosińskiemu 
za wypożyczenie 

koncetratora tlenowego 
składa pacjenta Przychodni Praxis

PODZIękOWaNIa

Gdy drzwi wejściowe do klatki 
są otwarte problemu praktycznie 
nie ma – pies wyskakuje i załatwia 
się gdzieś na zewnątrz. Gorzej gdy 
klatka zamknięta...

Sygnały do redakcji obligują nas 
do przypomnienia pewnych usta-
wowo regulowanych obowiązków 
właścicieli psów. 

Posiadanie psa to nie tylko przy-
jemności i beztroska. Prawo nakła-
da na nas obowiązki, o których nale-
ży pamiętać oraz się z nich wywiązy-
wać. Jeżeli nie chcesz popaść w kon-
flikt z sąsiadami, władzami lokalny-
mi, a nawet państwowymi, zorientuj 
się, w jaki sposób powinien zacho-
wywać się odpowiedzialny właści-
ciel psa.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA 
PSA

Po pierwsze, obowiązki właścicie-
la wynikają z czystej odpowiedzial-
ności za opiekowanie się psem. Na-
leżą do nich z pewnością zapewnia-
nie psu odpowiedniego wyżywie-
nia oraz dostępu do wody, regular-
ne przebywanie z nim na świeżym 
powietrzu oraz stworzenie mu przy-
jaznej i ciepłej atmosfery w domu, 
gdzie pies musi mieć wyraźnie wska-
zany własny kąt z posłaniem. 

Psy to zwierzęta obdarzone uczu-
ciami, dlatego zaniedbywane będą 
cierpieć, a do tego dopuścić nie wol-
no. Nie możesz też zapominać o re-
gularnych wizytach u weterynarza, 
bo tylko w ten sposób zapewnisz psu 
zdrowie, a w razie potrzeby – na-
tychmiastową i niezbędną pomoc.

Jeżeli trzymasz psa w bloku ważne 
jest, aby pies nie utrudniał życia in-
nym mieszkańcom. Szczekanie i ha-
łasowanie w ciszy nocnej (a czasem 
nawet przed nią) oraz trudny do wy-
trzymania intensywny zapach mogą 
stać się przyczyną konfliktu z sąsia-
dami oraz właścicielem budynku. W 
ekstremalnych wypadkach może to 
grozić nawet eksmisją.

Pamiętaj też, że wychodząc z 
psem na spacer, musisz trzymać go 
na smyczy oraz - w przypadku  psów 
średnich, dużych i olbrzymich – w 
kagańcu. Nie możesz spacerować z 
psem na terenie placów gier i za-
baw, piaskownic dla dzieci, kąpie-
lisk, plaż, boisk szkolnych i ogród-
ków przedszkolnych. Pies może być 
spuszczony ze smyczy jedynie w 
miejscach, gdzie wokół jest bardzo 

mało ludzi. Oczywistym jest też, 
że jesteś prawnie zobowiązany do 
sprzątania odchodów swojego pu-
pila.

Prawo mówi również, że będąc 
właścicielem psa masz obowiązek 
go szczepić. Art. 56. ustawy z 11 
marca 2004r. nakłada na właścicie-
li obowiązek corocznego szczepie-
nia przeciw wściekliźnie psa od mo-
mentu ukończenia przez niego 3. 
miesiąca życia. Za niewywiązywa-
nie się z tego obowiązku grozi kara 
aresztu, ograniczenia wolności lub 
grzywny.

Ważne jest sprawdzenie, czy rasa 
psa, jakiego chcesz kupić nie jest 
jedną z jedenastu, jakie w rozporzą-
dzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z 28 kwietnia 
2003r. określane są mianem agre-
sywnych. Posiadanie psa tej rasy 
wymaga bowiem zgody władz gmi-
ny, w której mieszkamy.

Prawo mówi również, że gminy 
mają prawo ustalić podatek od po-
siadania psa w wysokości nie więk-
szej niż 50 zł rocznie za jednego 
psa. Ustawa przewiduje zwolnienie 
z obowiązku podatkowego dla pra-
cowników personelu dyplomatycz-
nego i konsularnego, dla osób nie-
pełnosprawnych, dla osób w wieku 
powyżej 65 lat (od jednego psa, je-
żeli prowadzą samodzielne gospo-
darstwo domowe) oraz dla osób 
utrzymujących psa w celu pilnowa-
nia gospodarstw rolnych (do dwóch 
psów, dotyczy także psów paster-
skich). Należy zatem dowiedzieć 
się, czy w Twojej gminie taki poda-
tek został ustanowiony oraz jaka 
jest jego wysokość.

Przypominam przy okazji, że w 
naszej gminie obowiązuje uchwa-
ła nakładająca na właścicieli psów 
obowiązek ich „czipowania”. DN po-
daje adresy placówek świadczących 
ową usługę. 

„Psi”  problem jest kością niezgo-
dy, której właściciele i lokatorzy blo-
ków mają swoje racje. Za pomocą 
apeli na łamach różnych pism próbu-
jemy dotrzeć do świadomości wła-
ścicieli pupili, które tak jak człowiek 
mają swoje potrzeby fizjologiczne. 
Badając problem na rożne sposoby i 
słuchając często wypowiedzi innych 
osób zamieszkujących w blokach 
mieszkalnych stwierdzam, że czas 
najwyższy wywołać dyskusję na ten 

Kiedy psy pomyślą o higienie?
Wprawdzie w Nowogardzie problem bezpańskich psów nie jest aż tak wielką uciążliwością jak się go przedstawia ale od czasu do czasu powraca w 

publicznych dyskusjach. W okresie zimowym na psi problem patrzymy pod innym kątem – psy mające właścicieli w blokach stają się uciążliwe. „Pan' 
jest wygodny więc psa wypuszcza, ale często tylko na ... klatkę schodową. 

temat, której wątkiem będzie także 
czystość klatek. Przykładem niech 
będzie fakt, że mieszkańcy naszego 
miasta próbują jakoś zaradzić temu 
problemowi pisząc co jakiś czas mo-
nity do odpowiednich organów – 
najczęściej bez efektów. Wspólnoty 
Mieszkaniowe oprócz rewitalizacji 
budynków również powinny zawra-
cać uwagę na ten problem, którego 
sam pies nie rozwiąże. By uzmysło-
wić, ze jest on dość poważny a za-
razem mocno „gówniany” przyto-
czę informację, którego animatorem 
są prawdziwe przykłady jakie miały 
miejsce.Z zapaskudzonymi chodni-
kami i trawnikami boryka się więk-
szość polskich miejscowości. Moż-
na jednak sobie z tym poradzić. 
"Głos Pomorza" opisał historię za-
granicznego przedsiębiorcy, któ-
ry zrezygnował z inwestowania w 
Słupsku po tym, jak jego dziecko 
podczas zwiedzania miasta dwa razy 
wdepnęło w psie odchody. To spro-
wokowało dziennikarzy gazety do 
przepytania urzędników, radnych, 
strażników miejskich, zarządców te-
renów i pracowników sanepidu, czy 
sprzątają po swoich czworonogach. 
Nagle się okazało, że można znaleźć 
pieniądze na zakup specjalnych ko-
szy na odchody zwierząt, łopatki, 
jednorazowe woreczki dla właści-
cieli psów i specjalne odkurzacze. 
W Szczecinie urzędnicy pytali 
mieszkańców, co ich zdaniem trzeba 
zrobić, aby problem rozwiązać. Naj-
częstsze odpowiedzi:

- "kontrole właścicieli psów w 
trakcie spacerów", 

- "zwiększenie liczebności strażni-
ków miejskich", 

- "właściciele muszą odczuć skutki 
na własnej skórze" (czytaj: mandaty)

Przytaczając powyższe przykłady 
poruszonego problemu trudno zna-
leźć racjonalną odpowiedź, które-
go rozwiązaniem  mogłyby być po-
uczenia, mandaty lub inne restryk-
cje, które nakłada regulamin każdej 
wspólnoty. O ile taki regulamin jest?

Jedynym sensownym rozwiąza-
niem tego problemu będzie więk-
sze zaangażowanie administratorów 
wspólnot i podjęcie  odpowiednich 
działań restrykcyjnych wobec wła-
ścicieli psów.

Jarek Bzowy
jarek.bzowy@domjudy

źródło: link spółdzielni mieszkaniowej 
mampsa.pl 

PS.
Publikując powyższy tekst otrzy-

maliśmy sygnał akurat na ten temat.

Oto „list” jaki podrzucono pewnej 
pani, właścicielce psa:

„My mieszkańcy bloków nie ży-
czymy żebyś prowadzała tego pa-
skudnego chałaśliwego  psa który 
ciągle szczeka i zakłuca nam spokój 
w mieście chodzisz z nim o godzinie 
7 rano a o tej godzinie ludzie chorzy 
starzy dzieci małe jeszcze śpią psa 
prowadza tam gdzie nie ma bloków 
mieszkalnych

idź z nim nad jezioro a rano jak 
idziesz do sklepu to bez psa żeby 
nie budził mieszkańców jeśli się 
nie uspokojsz zgłosimy na policję 
zapłacisz mandat pieniężny my 
chcemy mieć spokój a nie słyszeć 
szczekanie psa z psem wychodzi się 
gdzie nie ma budynków my chcemy 
wreszcie mieć spokój nie bierz ze 
sobą do sklepów psa”(zachowałem 
oryginalną pisownię).

Adresatka tegoż listu przyszła 
do redakcji z płaczem i prosiła by 
opublikować jej tłumaczenie: „Czy-
tając list bezczelnie podrzucony na 
wycieraczkę, bo autora nie stać było 
listu wrzucić choćby do skrzynki na 
listy. Chory list bo dotyczy mnie i mo-
jego przyjaciela psa, tylko jego mam. 
Mieszkam w bloku tyle lat i pies niko-
mu nie wadzi, jest lubiany wszystko 
zależy od człowieka – ja mam pecha 
bo trafiłam na osobę pewnie wyzutą 
z jakichkolwiek ludzkich uczuć. Tej 
osobie przeszkadza mój spacer z psem, 
który czasami zaszczeka z radości bo 
miauczeć nie umie. Jest mi przykro 
szczególnie dlatego, ze wkoło jest bar-
dzo dużo psów, których właścicielom 
nie chce się z lenistwa iść na spacer i 
psy załatwiają się pod oknami Jestem 
osobą chorą, dbam o swego psa i jest 
mi przykro, ze straszy mnie się policją.”

Czekamy na przemyślenia Czy-
telników.

lmm
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
         STrZeleWO

Osiedle przy ul. Żeromskiego  
Wygląda na to, że dopiero wiosna zaprowadzi porządek
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze mojej siostry 

śp. Jolanty 
Rudewicz 

z d. Rzetecka 
serdecznie dziękuję
Tadeusz Rzetecki 

z rodziną

PODZIękOWaNIa

„Sztuka jako forma  
terapii osób  
niepełnosprawnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego w dniach 29 – 31 marca 2010 r. organi-
zuje szkolenie warsztatowe pn. „Sztuka jako forma terapii osób niepełno-
sprawnych”, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym Die-
cezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie.  

Uratowali sarenkę

W sobotę 13 lutego w godzinach 
porannych zauważono w Bienicz-
kach wyczerpaną z głodu i zimna 
sarenkę (koziołek), która wyraźnie 
szukała pomocy u ludzi. Nie było 
żadnych kłopotów z podejściem do 
zwierzęcia i wzięcia go na ręce. Prze-
transportowany do garażu w Bie-
niczkach ochoczo zabrał się za je-
dzenie – kapusta szybko znikała, a... 
humor sarenki się poprawiał i siły 

wracały. Po około 4 godzinach nie 
był już taka łagodny i próbował pre-
zentować swoją niezależność.

Pani sołtys Mirosława Cwajda  po-
prosiła o pomoc  pana Gargulińskie-
go, który zabrał uratowaną sarnę do 
Wierzbięcina. W towarzystwie da-
nieli, którym opiekuje się pan Gar-
guliński będzie wracać do sił...

Wysłuchał LMM
foto – K. Kostrzanowski

„Równać Szanse 2010”
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs 

Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na do-
bry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.  
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 50 000 zł na projek-
ty trwające 18 miesięcy (rozpoczynające się 1 czerwca 2010 r. i kończące 30 
listopada 2011 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowa-
ne w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 
20 000 mieszkańców).  Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2010 
roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują 
się na stronie internetowej: www.rownacszansę.pl

opr. LMM

Szkolenie skierowane jest do te-
rapeutów i osób pracujących z oso-
bami niepełnosprawnymi. Zajęcia 
prowadzone będą w 3 niezależnych 
od siebie grupach warsztatowych. 
Każda grupa będzie miała realizo-
wany program składający się z mo-
dułów tematycznych:

• Muzykoterapia, terapia tańcem 
- zapoznanie z formami i metodami 
pracy z wykorzystaniem muzyki w 
profilaktyce i terapii, kształtowanie 
umiejętności świadomego wykorzy-
stywania terapeutycznych walorów 
wypływających z kontaktu z muzyką. 

• Teatroterapia – zajęcia dają 
uczestnikom podstawową orienta-
cję w pedagogicznej, terapeutycznej, 
artystycznej i warsztatowej proble-
matyce teatroterapii. Metody pra-
cy z osobami niepełnosprawnymi i 
pełnosprawnymi przy pomocy dzia-
łań teatralnych. Zajęcia wymagające 
pracy z własnym ciałem, głosem.    

• mTechniki plastyczne - warsztat 
zawiera praktyczne narzędzia pra-

cy z osobami o specjalnych potrze-
bach. Składają się na niego techniki 
plastyczne i metody pracy:

- motywujące do działania osoby 
apatyczne, bierne, depresyjne,

- ułatwiające koncentrację dzie-
ciom nadpobudliwym, 

- odblokowujące zahamowania 
emocjonalne, służące ekspresji i roz-
poznaniu uczuć,

- ułatwiające nawiązanie kontaktu 
z drugą osobą i współpracy z grupą, 
przeciwdziałające poczuciu izolacji i 
osamotnienia,

- korygujące zaburzenia koordy-
nacji wzrokowo – ruchowej,

- zapewniające sukces i wzrost 
psychiczny, podnoszące samoocenę 
dzięki dużej łatwości uzyskania nie-
zwykłych efektów artystycznych,

- wspierające proces budowania 
świadomości siebie, poczucia wła-
snej tożsamości,

- zapewniające odprężenie i relaks 
przez zabawę i efektowne ekspery-
menty techniczne,

- rozwijające wyobraźnię i ekspre-
sję plastyczną.

Informacja o szkoleniu wraz za-
łącznikami dostępna jest na stro-
nie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go pod adresem: <http://www.rops.
wzp.pl/> w dziale Aktualności.  

Dodatkowych informacji na te-
mat szkolenia udziela: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej UM 
WZ, tel: 91 4 253 63.

Tydzień modlitw  
o trzeźwość narodu 

W dniach od 14 do 20 lutego 2010 
r. trwa w całej Polsce 43. Tydzień 
modlitw o trzeźwość narodu, któ-
rego hasło brzmi: „Abstynencja da-
rem miłości.” To wyjątkowy czas so-
lidarnej modlitwy oraz refleksji nad 
wciąż aktualnymi i niezwykle bo-
lesnymi problemami związanymi z 
nadużywaniem alkoholu, które do-
tykają tak wielu Polaków, tak wie-
le polskich rodzin i poszczególnych 
grup społecznych. W sposób szcze-
gólny myślimy o sytuacji polskiej 
młodzieży, która coraz częściej sięga 
po alkohol. To również zachęta do 
odpowiedzialnego zaangażowania 
w wielkie dzieło troski o trzeźwość 
Polaków, w sposób szczególny zaś 
do budowania nowej obyczajowości 
poprzez odważne świadectwo absty-
nencji. Każdy Polak, niezależnie od 
sprawowanej funkcji, piastowanej 
godności czy wykonywanego zawo-

du, może być apostołem trzeźwości. 
Wymaga to jednak odpowiedzialno-
ści i odwagi. Oby jak najwięcej osób 
podjęło się tego wielkiego dzieła. 

Red.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Niech żyje bal 
– wspomnienia ze Studniówki 2010 

Studniówka, na której bawili się 
uczniowie oraz nauczyciele Tech-
nikum Nr 1 miała miejsce w Willi 
Zbyszko w Warnkowie 22 stycznia 
2010 r. i rozpoczęła się o godzinie 
19:00. Uroczystość zaszczycił swą 
obecnością Wicestarosta Powiatu 
Goleniowskiego Pan Tomasz Kuli-
nicz.

Dyrektor szkoły Pan Stefan Sit-
kowski wygłosił przemówienie, a 
następnie otworzył uroczystość tra-
dycyjnymi słowami: „Poloneza czas 
zacząć!”. Następnie odbyła się część 
oficjalna. Uczniowie dziękowali 
swoim wychowawcom, nauczycie-
lom i rodzicom wręczając im kwia-
ty. Po raz pierwszy zdecydowano się 
na to, żeby spektakle, które przygo-
towano odbyły się zaraz po części 
oficjalnej, tak, aby wszyscy rodzi-
ce oraz inni przybyli goście mogli je 
obejrzeć. 

Rozpoczęła klasa IV Technikum 
Informatycznego, która jako motyw 
przewodni, związany z ich dziedzi-
ną wybrała słynną grę z czasów ich 
dzieciństwa – MARIO BROS. Świet-
nie sparodiowali przygody hydrau-
lika, przy czym rozbawili publicz-
ność. Ich scenografia była niezwy-
kle bogata i z całą pewnością jej wy-
konanie wymagało mnóstwo pracy. 
Ponadto muzyka wcale nie była od-
twarzana. Dwóch uczniów tej klasy 
operowało w trakcie występu odpo-
wiednim programem komputero-

wym, aby zgrać charakterystyczne 
dźwięki wirtualnego bohatera z ru-
chami aktorów. Na scenie podczas 
całego spektaklu, choć oko widza 
mogło tego nie dostrzec, napraw-
dę występowało piętnaście osób. 
Uczniowie przyznają, że aby stwo-
rzyć tę kreację wzorowali się na swo-
ich japońskich rówieśnikach, choć 
widzieli tylko efekt ich pracy, a nie 
same przygotowania.

Klasa IV Technikum Handlowego 
zaprezentowała skecz, w którym od-
powiednie zgranie ze sobą fragmen-
tów piosenek stworzyło swego ro-
dzaju historię. Przebrana była tylko 
jedna osoba, gdyż więcej skecz nie 
wymagał. Choć na scenie widocz-
nych było dużo osób, główne role 
zagrały dwie oraz inne dwie były 
niezbędne do scenografii. Reszta 
odgrywała tzw. „tło”.

Klasa IV Technikum Ekonomicz-
nego niestety nie mogła wystąpić 
przed przybyłymi, gdyż nastąpiły 
problemy techniczne. Pozostałe kla-
sy nie przygotowały swoich spekta-
kli.

Po części artystycznej wszyscy 
zasiedli do obiadu, a zespół zagrał 
walca, do którego uczniowie prosi-
li nauczycieli. Następnie odbyły się 
niepowtarzalne sesje zdjęciowe, a 
po nich klasa IV Technikum Eko-
nomicznego mogła już spokojnie 
się zaprezentować. W ich spektaklu 
wzięły udział cztery osoby. Przedsta-

 Uczestnicy balu w kolorowym korowodzie

wiał on trzech kierowców – piratów 
drogowych, zapowiedzianych jako 
szalejący na drogach uczniowie tej 
klasy, na których czyha śmierć. Był 
to skecz znanego kabaretu, który 
klasa wykorzystała. Po występie roz-
poczęła się zabawa. 

Chyba nie ma osoby, która źle ba-
wiłaby się podczas studniówki. Bal 
sprawił, że uczniowie jeszcze bar-
dziej się ze sobą zżyli. To przecież 
wydarzenie, które ma miejsce tylko 
raz w życiu. Panowie z kapeli chęt-

nie wygłaszali dedykacje, których 
było mnóstwo. Zwłaszcza tych dla 
wychowawców. O północy wszyscy 
razem, łącznie z osobami towarzy-
szącymi, zatańczyli powtórnego po-
loneza. 

Zabawa trwała do godziny 5:00. 
Wszyscy wrócili do domów zado-
woleni i zmęczeni. Po studniówce 
zostały już tylko wspomnienia i fo-
tografie. Teraz można już tylko odli-
czać dni do matury. 

Inochi

Chwila odpoczynku po szalonych tańcach

„Poloneza czas zacząć”

Roześmiane twarze tegorocznych maturzystów
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• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem 
ul. Bema 14 (na przeciw byłej go-
rzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam 1/3 domu w Jenikowie 
z pomieszczeniem gospodarczym 
na 6 arowej działce. 505 183 702.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 28 
m kw, po kompletnym remoncie 
w 2009 r., z nowym umeblowa-
niem z AGD, Żeromskiego 4, 150 
tys. Tel. 663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, wspólnota, 66 m kw. 
609 776 335.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 po-
koje, 58 m kw, parter. Kontakt 91 
39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we ul. Leśna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Wierzbięcinie 
bezczynszowe, 68 m kw, wy-
soki standard, cena 150 tys. 
do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

•	 Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy, piękna i cicha oko-
lica nad rzeką w Nowogardzie. 
Powierzchnia 2800 m kw, cena 
55 zł/ m. Tel. 601  889  596 po 
16.00.

• Sprzedam działkę budowla-
ną ok. 20 arów w Karsku. Tel. 
601 200 219.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE W OKOLICACH 
UL. OGRODOWEJ, PONIATOWSKIE-
GO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposa-

żeniem, możliwość przekształce-
nia na dom. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, parter, z garażem lub bez. Tel. 
0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie M-5, parter, 
15 Lutego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 
58 m kw, I piętro, ul. Wiejska, 196 
tys. 606 685 239.

• Wynajmę dwa pomieszczenia 
(na chłodnię 150 m kw i magazy-
nowe 130 m kw) Nowogard. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 
20 866.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
działalność gospodarczą, 20 m 
kw + wc przy ul. Wyszyńskiego. 
604 082 540.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe 46 m kw, par-
ter, 2 pokoje. Leśna 6A/14. Tel. 
721 942 932.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
ul. Wiejska, po remoncie – mile 
widziana firma.693 850 197.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Tanio zakwateruję 6-8 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Do wynajęcia lokal użytkowy na os. 
Bema w Nowogardzie o pow. 147 m 
kw w całości, 1/ 2 lub 1/ 4 np. pod 
Agencję PKO BP, gabinet kosmetycz-
ny, fryzjer, solarium, itp. Atrakcyjna 
cena do negocjacji. 665 120 250.

• Wynajmę pomieszczenie na dzia-
łalność handlową, 80 m kw, 20 m 
kw. 665 544 988, 695 981 229.

• Wynajmę lokal na działalność 
handlową lub usługową przy ul. 
3 Maja 44G. Tel. 91 39 23 689, 517 
35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 4 pokoje, 79,71 m kw lub 
zamienię na 2 pokoje z dopłatą. 
609 170 510.

• Działkę budowlaną w Nowogar-
dzie sprzedam. Tel. 510 727 667.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. 513 157 133 po 16.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ład-
ne o podwyższonym standardzie, 
duży balkon o pow. 70 m kw, III 
piętro, cena 2600 zł / m kw. Tel. 91 
39 20 136.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan 
bdb, cena 6500 zł do negocjacji 
tel. 664 747 948.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
Continental 195 65 R15, stan bdb, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 
1993 r. Tel. 66 311 8268.

• Sprzedam Opel Vectra B, 1995 r., 
wiele ekstraktów, cena do uzgod-
nienia. Tel. 694 325 416.

• Sprzedam Ford Eksort, rok. prod. 
96, poj. 1,3, Cena 3500 do nego-
cjacji. Tel. 602 352 783.

rOlNICTWO

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

• Sprzedam owies i pszenżyto. Ża-
bowo. Tel. 91 39 106 49.

• Sprzedam owies. 601 56 27 43.

• Sprzedam ciągnik C-385 i przy-
czepę 6 tonową. 603 839 782.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie poście-
li wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. aurikuloterapia. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 
20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, zabaw 
i innych imprez okolicznościo-
wych. Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

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

•	 DUr – DaCH – pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Organizuję kuligi. 607 73 98 66.

• Elektryka, hydraulika, dachy, kom-
pleksowe wykończenia wnętrz. 
Tel. 697 311 324, 663 564 446.

• Dachy, podbitki i remonty miesz-
kań. 669 320 592.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. 608 658 184.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie – Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693  128  108, 
tel./fax 91 35 03 055.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 
668 17 12 12.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

• Usługi ogólnobudowlane. 
794 115 153.

•	 Usługi budowlane, dachy. 
727 303 097.

• Odśnieżanie, transport. 
727 303 097.
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

Mechaniczne oczyszczanie 
kanalizacji wewnętrznej 

i usuwanie wszelkich osadów
Profesjonalny sprzęt, faktury VAT

Tel. 504 517 117

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe - Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, ra-
baty. 604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 
886 339 035.

• Podejmę pracę jako kierowca kat. 
B. 514 982 635.

• Przyjmę do pracy osobę ze zna-
jomością obsługi programów 
AUTO CAD. Tel. 91 39 25  900, 
886 339 035, 880 760 421.

• Zatrudnię sprzedawcę – konsul-
tanta. 604 410 983.

• Zatrudnię pomoc kuchenną z do-
świadczeniem (emerytka lub ren-
cistka). Tel. 602 474 266.

• Szukam korepetytora z j. niemiec-
kiego. 691 189 717.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkę Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁęka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•	 Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Niemiec 

firmy Vaillant do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia 
to komfort ciepłej wody, koszt 
40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, tylko ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda (dwufunkcyj-
ne) cena 1200 zł,  mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

•	 elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało 
używany, cena 150 zł, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o. gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z 
Niemiec, typ 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

•	 Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam bemar wodny z wypo-
sażeniem 10 garnków ze stali nie-
rdzewnej. 608 658 184.

•	 Drewno kominkowe – jesion, 
klon – każda ilość. 501 385 072.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
Tel. 793 933 796.

• Sprzedam pianino. 0506 486 202.

• Transport bus MAX + przyczepa. 
Transport bus wywrotka 2,5 t. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam regały i ladę sklepową. 
662 788 296.

reklama reklama

Pomóżmy Nikoli
Nikola Bednarek urodziła się z prze-

pukliną oponowo-rdzeniową.
Obecnie ma 3 latka, całkowicie 

bezwładne nóżki i wymaga codziennej 
rehabilitacji. Niestety koszty rehabili-
tacji są ogromne i przewyższają nasze 
dochody  – koszt dwutygodniowego 
turnusu wynosi od 3 do 6 tysięcy 
złotych, a dla prawidłowego leczenia 
potrzeba tych turnusów kilka w roku.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pieniądze trafiły na konto Ni-
koli w zeznaniu podatkowym należy 
wpisać:

(przykładowo dla PIT 37):
Poz. 124 – Nazwa OPP – Fundacja 

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Ło-
miańska 5, Warszawa

Poz.125.  - Numer KRS – 0000037904
Poz.125 – wnioskowana kwota nie przekraczająca 1% płaconego podatku
Poz. 126 - !%
Poz. 127 – można podać swoje dane osobowe, byśmy poznali darczyńcę
Poz.128 – Na leczenie i rehabilitację  BEDNAREK Nikola i numer konta:
                 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362.

Serdecznie dziękujemy.

Ile kosztuje  
olimpijski medal?

Na dwa lata przygotowań do rozpoczętych 12 lutego zimowych igrzysk 
wydaliśmy dwa razy więcej niż na cztery lata przygotowań do zawodów w 
Turynie w 2006 roku. Średni koszt wyjazdu i pobytu jednej osoby to nieco 
ponad 20 tysięcy złotych – wynika z raportu Money.pl. Do 28 lutego na po-
byt całej ekipy PKOL wyda więc około miliona złotych. Dużo więcej kosz-
towały przygotowania do olimpiady. W latach 2008-10 w ramach Programu 
olimpijskiego Vancouver 2010 Ministerstwo Sportu wydało nieco ponad 31 
milionów złotych.

Najwięcej bo 12 milionów dosta-
li skoczkowie i reprezentanci Polski 
w narciarstwie biegowym. Ponad 6 
milionów złotych kosztowały przy-
gotowania biathlonistów i panczeni-
stów. Połowę mniej wyniosła dotacja 
dla snowboardzistów. Skromniejsze 
kwoty zasiliły kasy związków: hoke-
ja na lodzie, sportów saneczkowych i 
łyżwiarstwa figurowego.

Vancouver sporo droższe od Tu-
rynu

Choć w budżecie Ministerstwa 
Sportu Program Vancouver 2010 
pojawił się dopiero w 2008 roku, to 
kwota wydana na start Polaków w 
XXI ZIO jest dwa razy większa od 
tej, którą przeznaczyliśmy na czte-
roletnie przygotowania do poprzed-
nich igrzysk w Turynie.

- Na co poszły pieniądze przezna-
czone na przygotowania? Money.pl 
ustalił, że wydano je przede wszyst-
kim na:

-  zgrupowania krajowe i zagra-
niczne,

- starty krajowe i zagraniczne 
(udział w rekonesansach przedolim-
pijskich oraz zawodach i turniejach 
kwalifikacyjnych do igrzysk olimpij-
skich uwzględnianych w rankingach 
federacji światowych),

− kontrakty trenerskie i wynagro-
dzenia dla osób współpracujących w 
ramach przygotowa

- zakup produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych i suplemen-
tów diety,

−  zakup sprzętu sportowego i spe-
cjalistycznego,

- badania diagnostyczne i monito-
ring treningu.

Gdy piszę ten artykuł mamy jeden 
medal – srebrny Adama Małysza. Ile 
ich jeszcze będzie? Trzymajmy kciu-
ki !

LMM 
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Nasi z pucharami komendanta
Młodzi piłkarze Olimpii Nowogard byli bezkonkurencyjni w walce o Puchar Powiatowego Komendanta Policji. 

Zawody dla drużyn złożonych z 
gimnazjalistów rozegrano w piątek w 
Goleniowie. Wzięło w nich udział 20 
pięcioosobowych drużyn. Olimpia do 
rywalizacji wystawiła aż trzy zespoły. 
Jak się później okazało dwa, między 
sobą rozstrzygały o zwycięstwie. W 
finale drużyna Olimpii III pokonała 
Olimpię II 3:0. Podopieczni trenera 
Gracjana Golemy z rąk komendanta 

odebrali okazałe puchary. Królem 
strzelców turnieju został napastnik 
zwycięskiej drużyny Kamil Lewan-
dowski. Zespół Olimpia I zajął dzie-
wiąte miejsce. 

- Przyjeżdżamy na ten turniej już 
drugi raz. To świetnie zorganizowana 
impreza. Najważniejsza w niej jest 
dobra zabawa, przeżycie przygody i 
zdobycie doświadczeń. Zwycięstwo 

dodatkowo potęguje frajdę. Dziękuję 
piłkarzom za zaangażowanie i walkę 
– powiedział trener Olimpii. 

Na co dzień zwycięscy piłkarze 
trenują i grają w drużynach juniorów 
(trener Jacek Szewc) i trampkarzy 
Olimpii. 

Dzień wcześniej w zawodach o 
puchar komendanta rywalizował ze-
spół Olimpii złożony z zawodników 
szkół podstawowych. Nasza drużyna 
zajęła jedenaste miejsce. Drugą lokatę 
wywalczył jednak inny zespół z No-
wogardu – Jedyneczka. 

Warto podkreślić, iż organizowane 
przez funkcjonariuszy policji zawody 
stały na bardzo wysokim poziomie. 
Nie zabrakło atrakcyjnych nagród 
indywidualnych, oraz poczęstunku 
dla piłkarzy.

Dla zwycięskich zespołów puchary 
ufundował Komendant Powiato-
wy Policji w Goleniowie mł. insp. 
Krzysztof Targoński. Puchary ufun-
dował także Burmistrz Goleniowa i 
Starosta. Każdy zespół uczestniczący 
w turnieju otrzymał dyplom oraz 
piłkę. Blisko 200-tu zawodników 
wróciło z turnieju z wartościowymi 
nagrodami, które ufundowały firmy 
działające na terenie powiatu gole-
niowskiego.

W zawodach wzięło udział ponad 
300 piłkarzy. Turniej organizowano 
już po raz siódmy. Jednak puchary 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie pierwszy raz wręczał 
Krzysztof Targoński.

man

Olimpia III - zwycięzcy Turnieju

Olimpia II - II miejsce

Olimpia I - IX miejsce
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Tel.  913 922 165

reklamareklamareklama

22.02.2010 r. godz. 16.30
Polbruk	•	Roboty	ziemne

Wynajem sprzętu:
- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

Rozpoczęcie kursu 22 lutego br. godz. 16.00

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Dali rybom 
powietrza

Wędkarze Miejsko – Gminnego Koła PZW przez trzy dni wykuwali 
przeręble na jeziorze w Karsku i Glicku.

Ten zabieg ma napowietrzyć 
wodę i zapobiec duszeniu się ryb 
pod skutym lodem jeziorem. Ak-
cje takie organizowane są przede 
wszystkim na jeziorach o niewiel-
kiej głębokości. 

- Prosimy także indywidualnych 
wędkarzy o dalsze kontynuowanie 
akcji. Chodzących po jeziorze, szcze-
gólnie dzieci prosimy natomiast o za-
chowanie bezpieczeństwa. Wykuwane 
przeręble mają dużą powierzchnie. 
Staramy się uwidocznić wbijając 
trzciny w ich rejonie – mówi Edward 
Paszkiewicz, prezes nowogardzkiego 
M-G Koła PZW.

W akcji, która była nagłaśniana 
wziął udział jedynie 1 proc. zapisa-

nych w kole (około 1000 członków) 
i około 15 członków jego zarządu.

Zarząd koła za pomoc w organiza-
cji akcji składa podziękowania:

- Burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziembie, który także brał udział w 
akcji,

- Komendantowi i Strażakom OSP 
Błotno, za pomoc w wycinaniu tafli,

- Mieszkańcom Karska – członkom 
PZW.

- Niestety zasmucił nas fakt kłu-
sownictwa. Niektórzy mieszkańcy 
Karska i Glicka zamiast pomagać w 
wykuwaniu przerębli wyławiali z nich 
ryby. Ludzie ci chyba nie zrozumieli 
idei akcji – stwierdził prezes.

Marcin Nieradka 

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nowogard zaprasza w dniu 

21.02.2010 r. o godz. 9.30 na zebranie sprawozdawcze. Zebranie odbę-
dzie się w Szkole Podstawowej Nr 3. w Nowogardzie, ul. Bohaterów War-
szawy Nr 78.

Zarząd Koła
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19 lutego   50. dzień roku
imieniny: Alwar, Arnold, Barbacy, Beat, Biecsława, Bonifacy, 
Czcisław, Gawin, Henryk, Jerzy, Józef, Julian, Konrad, Konrada, 
Leoncjusz, Łucja, Manswet, Marceli, Publiusz, Tuliusz i Walery.
Wydarzenia w Polsce
1947 – Sejm uchwalił Małą Konstytucję.
1993 – w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza Bóg, 
Honor, Ojczyzna.
Wydarzenia na świecie
1982 – odbył się pierwszy lot Boeinga 757.
2008 - Fidel Castro ogłosił swoją rezygnację z funkcji przewodni-
czącego kubańskiej Rady Państwa.

20 lutego   51. dzień roku
imieniny: Amata, Aulus, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Elżbie-
ta, Euchariusz, Euchary, Eustachiusz, Eustachy, Falkon, Franciszek, 
Hiacynta, Jan, Julia, Leon, Leona, Lubomir, Ludomił, Ludomiła, 
Ludomir, Nila, Nilus, Peleusz, Serapion, Siestrzewit, Sylwan, 
Ulryk, Walery i Zenobiusz
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
Wydarzenia w Polsce
1919 - Sejm uchwalił Małą Konstytucję.
Wydarzenia na świecie
1922 - Sejm Wileński uchwalił przyłączenie Litwy Środkowej do 
Polski
1962 - John Glenn został pierwszym amerykańskim kosmonautą, 
wykonując lot wokół Ziemi.

21 lutego   52. dzień roku
imieniny: Eleonora, Feliks, Fortunat, Gumbert, Henryka, Kiej-
stut, Natalis, Piotr, Robert, Sewerian, Wyszeniega i Wyszetrop
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (UNESCO)
Wydarzenia w Polsce
1936 - Uruchomiono kolej linową na Kasprowy Wierch.
1946 - Utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO).
Wydarzenia na świecie
1992 - Na mocy rezolucji 743 (1992) Rady Bezpieczeństwa ONZ 
powstały siły pokojowe UNPROFOR, których celem było po-
wstrzymanie eskalacji konfliktu na terenie byłej Jugosławii.
2008 - Zestrzelono satelitę USA 193.

22 lutego   53. dzień roku
imieniny: Chociebąd, Jakub, Konkordia, Maksymian, Małgorza-
ta, Marold, Marta, Marwald, Nikifor, Papiasz, Paschazy, Wiktor i 
Wrocisław.
Dzień Myśli Braterskiej (symboliczne święto przyjaźni w rocz-
nicę urodzin Roberta Baden-Powella pomiędzy skautami i harce-
rzami na całym świecie)
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
Wydarzenia w Polsce 
1946 - Polskie Stronnictwo Ludowe odrzuciło propozycję komu-
nistów utworzenia przez wszystkie partie polityczne wspólnego 
bloku wyborczego.
1956 - Powstał regionalny ośrodek Telewizji Polskiej w Łodzi.
1990 - ukazał się pierwszy numer Gazety w Katowicach - regio-
nalnego wydania Gazety Wyborczej ukazującego się na terenie 
ówczesnego województwa katowickiego.
Wydarzenia na świecie
1848 - Wiosna Ludów: we Francji wybuchła rewolucja lutowa.
1997 - Poinformowano świat o sklonowaniu pierwszego ssaka, 
owcy Dolly (Dolly urodziła się 5 lipca – 1996).

Alkoholizm to choroba, 
którą trzeba leczyć!

„Interwencja domowa (awantura domowa) w rodzinie … na ul. …, przyczyna ALKOHOL!”
Bardzo często w ten sposób Policjanci Komisaria-

tu Policji w Nowogardzie rozpoczynają służbę i w 
podobny sposób kończą, starając się rozwiązywać 
problemy rodzinne w naszej Gminie.

Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu, 
choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, na-
łóg alkoholowy) to ciężka, śmiertelna, przewlekła i 
postępująca choroba polegająca na fizycznym i psy-
chicznym uzależnieniu od alkoholu. 

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko pi-
jącą osobę, ale całą rodzinę uwikłaną w codzienną 
frustrację, tłumienie emocji, rozczarowania, kłam-
stwa, stresy, lęki, obawy i dramaty. 

Alkoholizm to z całą pewnością choroba którą 
można zatrzymać w każdej fazie. 

Alkoholizm to choroba , którą trzeba leczyć!
Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobro-

wolne. Jednak ustawodawca, w celu zapobiegania 
negatywnym skutkom alkoholizmu, przewidział 
wyjątki od tej zasady. 

Osoba nadużywająca alkoholu, która z powodu 
nadużywania, powoduje rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, która uchyla się od pra-
cy albo systematycznie zakłóca spokój lub porzą-
dek publiczny, może zostać skierowana na badanie 
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznicze-
go (przymusowe leczenie). Na badanie to kieruje 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Z wnioskiem do komisji o  skierowa-
nie osoby uzależnionej na badanie może zwrócić się 
każda osoba, która jest  świadkiem  występowania 
rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małolet-
nich, uchylania się od pracy albo systematycznego 
zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
o  zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego. Rodzina oso-
by uzależnionej od alkoholu nie może więc zwrócić 
się bezpośrednio do sądu z wnioskiem o przymuso-
we leczenie.

Prawie wszyscy ludzie myślą, że alkoholik to ktoś, 
kto stracił wszystko, jest samotny, bezdomny i za-
niedbany. Alkoholizm kojarzy się z codziennym pi-
ciem, denaturatem i fioletowym nosem... Mało lu-

dzi zdaje sobie sprawę z tego, że istotą uzależnienia 
od alkoholu jest nie wygląd, lecz utrata kontroli nad 
piciem, oraz niemożność zrezygnowania z picia al-
koholu mimo ponoszenia negatywnych konsekwen-
cji. Człowiek uzależniony tych konsekwencji nie wi-
dzi, natomiast jego otoczenie, jego bliscy widzą je i 
na różne sposoby próbują uzależnionemu przekazać 
swoje spostrzeżenia i odwieść od picia. On się przed 
tym broni i zaczynają się nasilać konflikty i nieporo-
zumienia, co prowokuje uzależnionego do sięgnię-
cia po kieliszek... I koło się zamyka...

Pamiętaj!!! Alkohol to choroba, którą można i 
trzeba leczyć. Jesteś w stanie pomóc osobie uzależ-
nionej i samemu sobie. Nie wstydźmy się mówić, że 
ALKOHOLIZM dotknął właśnie Ciebie (pośrednio 
i bezpośrednio)!!! 

Ważny adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 (bu-
dynek OPS), 72-200 Nowogard, tel. 91-39-26-245 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw

„W dniach 22-28 lutego 2010 roku pod patrona-
tem Ministerstwa Sprawiedliwości obchodzony bę-
dzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea 
ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar 
Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma 
na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób po-
krzywdzonych przestępstwem. 

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas Ty-
godnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w dniach od 
22-26 lutego 2010r., w budynku Sądu Rejonowego w 
Goleniowie, przy ul. Konstytucji 3 Maja, odbywać się 
będą dyżury, pełnione przez przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych i samorządowych zajmujących się 
udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem, w czasie których ofiary przestępstw będą 
mogły uzyskać bezpłatne porady prawne i psycholo-
giczne oraz zapoznać się z ofertą pomocy organizacji 
pozarządowych działających na danym terenie. 

 Koordynator Zespołu Interwencji Kryzysowej w  
Nowogardzie

 Dorota Maślana
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Poszukiwany 
- odnaleziony

W poniedziałek odebrałem telefon od naszego zatroskanego Czytelni-
ka, mieszkańca ul. Mickiewicza w sprawie swojego znajomego, którego 
nie widział od grudnia ub.roku, czyli od pamiętnych mrozów.

Podczas rozmowy dowiedziałem 
się iż jest to młody samotny, bez-
robotny, nie stroniący od alkoholu 
mężczyzna. Jak sugerował mój roz-
mówca mężczyzna ten nie mając 
opału mógł zamarznąć.

Natychmiast skontaktowałem się 
z kierownikiem OPS Teresą Skib-
ską, która poinformowała mnie iż 
taka osoba w Ośrodku jest nie zna-
na, nie korzysta z żadnych form po-
mocy. W związku z tym iż nie jest 
on podopiecznym Ośrodka pracow-
nicy OPS-u nie mogą interwenio-

wać w tej sprawie. Zaproponowała 
mnie abym skontaktował się z no-
wogardzką Policją.

Tak też zrobiłem.
Nie upłynęła doba od mojej roz-

mowy, gdy otrzymałem telefon z 
Policji iz człowiek ten przed Świę-
tami Bożego Narodzenia wyjechał 
do swojego ojca do Sieradza i nieba-
wem powraca do siebie.

Nie mniej dziękujemy naszemu 
Czytelnikowi za jak najbardziej god-
ną obywatelską postawę..

I. Karczyński

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nowogard zaprasza w dniu 

21.02.2010 r. o godz. 9.30 na zebranie sprawozdawcze. Zebranie odbę-
dzie się w Szkole Podstawowej Nr 3. w Nowogardzie, ul. Bohaterów War-
szawy Nr 78.

Zarząd Koła

Czytelnik pyta  
- DLACZEGO ?

l .Policja w Nowogardzie nie zmusza właścicieli i zarządców posesji do 
tego, aby w obrębie swych posesji uprzątali śnieg i lód z chodników. Jedni w 
pocie czoła sprzątają,  inni się z nich śmieją,  a ludzie w szczególności kobiety 
z małymi dziećmi z mozołem pchają przez zaspy swoje wózki.

2. Burmistrz nie zadba, aby w rejonie pl. Wolności w godzinach urzędo-
wania znajdujących się tam instytucji można było na chwilę zaparkować sa-
mochód?

Rejon pl. Wolności jest okupywany samochodami pracujących w tym re-
jonie pracowników- szczególności podległych burmistrzowi. Czy nie można 
by dla nich wyznaczyć innego miejsca parkingowego?

3. Mieszkańcy Nowogardu i okolic nie mogą w miejscowym Zakładzie 
Energetycznym bez dodatkowych opłat regulować rachunków za energię 
elektryczną? Taki przywilej mają mieszkańcy Goleniowa. W Goleniowskim 
Zakładzie Energetycznym, aż się roi od urzędników /dwa bloki zajęte są na  
biura/, w Nowogardzie nie stać ich na obsadzenie jednego stanowiska w 
miejscowym Posterunku  Energetycznym.

 4. Większość kierujących samochodami używa kierunkowskazów w mo-
mencie kiedy wykonuje  manewr zmiany kierunku lub pasa ruchu? Innymi 
słowy - miast pokazywać to co zamierza robić pokazuje to co już robi. Może 
prowadzący szkoły jazdy tak uczą ?

Mam nadzieję, że na łamach  „DN" ktoś podejmie się wyjaśnienia tych 
spraw. 

(dane osobowe do wiadomości  redakcji)
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Gmina na bruk nie wyrzuci
Brakuje już mieszkań na wioskach, a dłużników nie ma gdzie przesiedlić – o sytuacji w nowogardzkiej gospodarce komunal-

nej mówi Wiesław Kaliszewski, kierownik ZBK.

Obecnie gmina Nowogard jest w 
posiadaniu 450 mieszkań. Z tego 
211 rodzin znajduje się na liście 
dłużników. Udaje się egzekwować 
długi?

- W 80 proc. długi są nie do ścią-
gnięcia. Komornik ściąga 15 proc, 
ale one nie maleją, bo opłaty bieżą-
ce nie są regulowane. Dług spłaca je-
dynie pięć proc. Niepłacących musi 
utrzymywać gmina, czyli my wszyscy 
– mówi Wiesław Kaliszewski, kie-
rownik Zarządu Budynków Komu-
nalnych. 

W dodatku gmina ma obowiązek 
zapewnić lokum osobom, które zo-
stały eksmitowane przez spółdziel-
nie mieszkaniowe.

- Nasz największy dłużnik ma pra-
wie 40 tys. zł. zaległości. Mieszka w 
mieszkaniu o wielkości 23 m. kwa-
dratowych. W sądzie nie ubiegamy 
się nawet o eksmisję. Dlaczego? Bo po 
niej gmina musiałaby zapewnić jemu 
jeszcze lepsze warunki mieszkaniowe 
– twierdzi Kaliszewski. 

Na mieszkanie oczekuje 107 ro-
dzin. Najbardziej potrzebujący 
umieszczeni są na liście socjalnej. To 
rodziny, których zarobki nie prze-
kraczają 540 zł. na osobę.

Osoby, które przekraczają tę kwo-
tę znajdują się na liście komunalnej. 
Nie ma co ukrywać, że na otrzyma-
nie lokalu mają praktycznie zerowe 
szanse. O przyznaniu mieszkania 

decyduje burmistrz. Posiłkuje się on 
opinią gminnej Komisji Mieszka-
niowej.

- Gmina ma obowiązek służyć naj-
bardziej potrzebującym. Tych nie 
brakuje nic dziwnego, że osoby z dru-
giej listy nie mają szans na lokal – 
mówi kierownik ZBK. 

Tradycją było eksmitowanie dłuż-
ników z mieszkań miejskich na wio-
ski. 

- Te czasy się już skończyły. Braku-
je już mieszkań na wioskach, a dłuż-
ników nie ma gdzie przesiedlić. Aku-
rat teraz mamy wolne trzy lokale, z 
powodu śmierci najemców – uważa 
szef ZBK. 

Czy dłużników można eksmito-
wać na bruk?

- Mamy nakazy sądowe na eksmi-
sję bez zapewnienia innego lokalu. 
Odstępujemy jednak od tego. Taka 
jest decyzja burmistrza, który twier-
dzi, że nikogo nie pozostawimy bez 
dachu. Liczba dłużników od kilkuna-
stu lat pozostaje na tym samym po-
ziomie – informuje Kaliszewski.

By zmusić do zapłaty długów gmi-
na Goleniów zalegających z opłata-
mi eksmitowała do prymitywnych 
baraków.

- To zły pomysł. Ich budowa nie 
jest wcale tańsza niż naszego bu-
dynku powstałego przy ul. Cmentar-
nej. Pchać człowieka, który nie płaci 
czynszu w barak ogrzewany energią 

elektryczną, to samobójstwo dla nie-
go i gminy – twierdzi Kaliszewski. 

U nas przyjęto inne rozwiązanie. 
W październiku zeszłego roku na-
sza gmina za ponad 2 mln. zł. wy-
budowała dom na 12 mieszkań przy 
ul. Cmentarnej. Miesięczny czynsz 
za korzystanie z nich wynosi oko-
ło 50 zł. Opłaty za ogrzewanie ga-
zowe, wodę, ścieki i wywóz śmie-
ci mieszkańcy domu płacą sami. W 
tym roku powstanie jeszcze jeden 
tak budynek. Lada moment powi-
nien zostać ogłoszony przetarg na 
jego budowę.

W jakim stanie znajdują się ko-
munalne lokale?

- Nie możemy się za nie wstydzić. 
Ze stanem technicznym jest umiar-
kowanie. Nie dostaliśmy żadnego na-
kazu naprawy od inspekcji budowla-
nych – twierdzi Kaliszewski. 

Gorzej jest jednak na wioskach.
- O budynki wielorodzinne staramy 

się dbać szczególnie. Choć to niewie-
le daje, to próbujemy pokazać społe-
czeństwu, że w nie inwestujemy. Go-
rzej jest z budynkami zajmowanymi 
przez jedną rodzinę. Przecież nie bę-
dziemy budować im pałaców. Stara-
my się jedynie o zachowanie bezpie-
czeństwa – uważa kierownik ZBK. 

Najwięcej, bo 12 mieszkań komu-
nalnych znajduje się w Maszkowie. 
Drugie, z dziewięcioma lokalami 
jest Jarchlino. W Błotnie siedem.

Lokale do sprzedaży 
Gmina jest także właścicielem 

około 30 lokali użytkowych. Rada 
Miejska zdecydowała o ich sprze-
daży. Pierwszym i jedynym sprze-
danym w ramach nieograniczonego 
przetargu jest lokal apteki CEFARM. 
W przypadku reszty prawo pierwo-
kupu będą mieli dotychczasowi wła-
ściciele. Gmina chce w ten sposób 
dać handicap nowogardzkim przed-
siębiorcom. 

- Z opłatami dzierżawnymi raczej 
nie ma problemów. Na dziś jedynie 
dwóch przedsiębiorców wyraziło chęć 
wykupienia lokali – informuje Kali-
szewski.

Kierownik ZBK nie jest jednak 
entuzjastą sprzedaży lokali użyt-
kowych: - Pieniądze z opłat za ich 
dzierżawy wpływają do naszego bu-
dżetu. W bardzo dużej mierze mo-
żemy z nich utrzymywać mieszkania 
komunalne. Nie wiem, jaki los cze-
ka naszych lokatorów, gdy nie będzie 
tych wpływów. Gmina będzie chyba 
musiała udzielać dużych dotacji.

Nie wiadomo, czy ZBK będzie 
miało wtedy rację bytu. Wyjścia 
będą dwa. Zostanie ono przekształ-
cone w spółkę, albo gmina ogłosi 
konkurs na prywatnego zarządcę lo-
kali komunalnych.

Marcin Nieradka

Gdzie parkować?
Wielokrotnie na łamach naszej gazety sygnalizowaliśmy brak miejsc 

parkingowych.
Tymczasem jak nas informują Czytelnicy mieszkańcy ul. 15 Lutego pomi-

mo iż jest tutaj sporo miejsca właściciel jednego ze sklepów przez całą dobę 
parkuje na chodniku od strony zaplecza co utrudnia pieszym przejście.

Czy jest to właściwe miejsce postoju pojazdu skoro parking jest wolny?- 
pytają nasi rozmówcy.

I.K.

Zawsze młodej, pełnej siły, wigoru i marzeń, 
wciąż kochanej żonie 

Elżbiecie Marek 
serdeczne życzenia urodzinowe

Leszek

ŻYCZENIA
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
I Niedziela Wielkiego Postu

Trzy pokusy
W niedzielnej Ewangelii usłyszymy o potrójnym kuszeniu Jezusa na pusty-

ni. Chrystus chce nam coś pokazać, coś uzmysłowić, przed czymś przestrzec, w 
czymś pomóc. Trzy pokusy: przemień kamień w chleb; oddaj mi pokłon, a bę-
dziesz bogaty; udowodnij swoją wielkość; to trzy pokusy współczesnego świata, 
który stale i pod rożnymi przykrywkami proponuje nam zaspokojenie naszych 
pragnień i kusi trzema mirażami: zaspokajaj wszystkie potrzeby twojego ciała; 
zdobywaj bogactwo wszelkimi sposobami; bądź wielki, rządź światem. Te trzy 
pokusy, to krócej mówiąc: pokusa ciała, chciwość i pycha.

I one są stale obecne w naszym życiu. Co więcej, cały współczesny świat na-
stawiony (óżkistycznie) na sukces i tanie efekciarstwo ustawicznie gra na tych 
pokusach i próbuje nas mamić, obiecując pełnię szczęścia i zaspokojenie wszel-
kich potrzeb właśnie przez te trzy miraże. Widzimy zresztą i na co dzień, że lu-
dzie, którzy zaspokajają wszystkie swoje zachcianki i pragnienia, dobrze się mają 
i że powodzi się im nienajgorzej, ale zarazem szybko się nudzą i szukają coraz to 
mocniejszych wrażeń.

Jest w tym fakcie – kuszenia Jezusa, Boga Człowieka – jakieś symboliczne i 
głębsze znaczenie. Jezus próbuje nam pokazać jak bardzo niebezpieczne jest takie 
uleganie złudom i mirażom. I dlatego na te trzy szatańskie pokusy odpowiada:

- „Nie samym chlebem żyje człowiek …” – nie jesteśmy tylko ciałem i nasze 
ciało mimo, że ma swoje prawa i naszym obowiązkiem jest zaspokojenie jego 
podstawowych wymagań, nie może stać się tyranem w naszym życiu. Nie mo-
żesz się poddać tyrańskim i żądaniom naszego ciała, bo one mogą nas zniszczyć. 
Jesteś człowiekiem, a nie zwierzęciem, które działa pod wpływem instynktów i 
wszystkie potrzeby instynktownie musi zaspokajać. To duch ma panować, a nie 
ciało i nie możemy się zredukować do poziomu zaspokajania wszelkich zachcia-
nek ciała.

- „Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon …” – nie możemy się kłaniać 
wszystkim bożkom wokoło, a już na pewno nie kłaniajmy się najpotężniejszemu 
bożkowi tego świata – bogactwu. Nie sprzedawajmy się za dobrobyt, nie ulegajmy 
pokusie pieniądza, bo on w końcu nad nami zapanuje. I tak nic z tego co posia-
damy nie weźmiemy ze sobą.

- „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego …” – złudna jest poku-
sa wielkości i potęgi. Nie próbujmy dać się złapać na tę przynętę, bo albo stanie-
my się tyranami i będziemy znienawidzeni, albo będziemy marionetką w rękach 
kogoś innego. 

Na pewno te trzy pokusy współczesnego świata nie czynią człowieka ani szczę-
śliwym, ani większym, ani bardziej ludzkim. Szatan się tylko przebrał w inne szat-
ki, ale kusi nadal i nadal szepcze do ucha wielu z nas. Im bardziej uduchowione 
są ludzkie stworzenia, tym bardziej narażone są one na prawdziwe, groźne dia-
belskie pokusy.

Martin Scorsese przedstawia w swoim filmie kontrowersyj ną, wymyśloną 
scenę kuszenia Jezusa na krzyżu. Przed samą śmiercią szatan pokazuje Jezusowi, 
jak będzie wyglądać Jego przyszłe życie, jeśli zrezygnuje z męczeńskiej śmierci i 
swojej misji. Szatan, który oprowadza Go po przyszłości i zachęca do zmiany de-
cyzji, przybrał postać pięknego Anioła.

Bohater opowiadania Sławomira Mrożka postanowił sprze dać duszę diabłu. 
Na umówione spotkanie zgłosił się dziwny osobnik: „Kopyta z plastiku, ogon 
urwany i podwiązany sznur kiem, futerko wyszarzałe i jakby wyjedzone przez 
mole, nóżki malutkie i niedorozwinięte”. Na pytanie, dlaczego jest taki tan detny, 
odpowiedział: „ – Jaka dusza, taki diabeł!”…

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas okazją wzmocnienia naszego ducha 
przed pokusami szatana.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W Środę Popielcową 17 lutego zakończyliśmy okres świątecznego karnawa-

łu i rozpoczęliśmy 40 dniowy okres Wielkiego Postu. Jest to czas refleksji nad 
naszym życiem i tajemnica odkupienia człowieka. Od nas samych będzie zależa-
ło jak ten czas przeżyjemy i czy damy Bogu szansę na dotarcie do naszych serc. 

Zapraszamy w Wielkim Poście na szczególne nabożeństwa. Drogi Krzyżowe, 
które będą odbywać się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, i dla 
dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00 oraz dla młodzieży o g. 19.30. 
W niedzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem 
Pasyjnym o g.17.15.

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych oraz dzieci odbędą się od III Nie-
dzieli Wielkiego Postu 7 marca do środy 10 marca 2010 r. Rekolekcje szkolne 
dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbędą się od 24 do 
26 marca 2010 r.  Już teraz serdecznie zapraszamy, aby ten czas pokuty i nawró-
cenia przeżyć w bliskości Boga.

Organizujemy także w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzy-
stów na Jasną Górę, w dniach 17-20 marca 2010 r. śladami Jana Pawła II oraz 
św. Rafała Kalinowskiego. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego (GG: 
2404046).

W tym tygodniu, w poniedziałek i wtorek o stałych godzinach, zapraszamy 
na spotkania do kościoła kandydatów do Bierzmowania. 

Od środy popielcowej witamy w naszej parafii nowego kapłana, ks. Stanisła-
wa Bełcząckiego, który był ostatnio proboszczem w parafii pw. Św. Jana Chrzci-
ciela w Sielsku. Będzie u nas przebywał jako rezydent i rekonwalescent, pomaga-
jąc w pracy duszpasterskiej. Życzymy wielu sił, szybkiego powrotu do zdrowia i 
błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej. 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Nabożeństwa Wielkopostne:
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i po Mszy św. wie-

czornej dla dorosłych i młodzieży. W Kościołach filialnych: Olchowo – wto-
rek g.17.00; Dąbrowa – środa g.17.00; Karsk – czwartek g.17.00. Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym w niedziele o g.17.00 w kościele pw. WNMP. Rekolekcje 
wielkopostne odbędą się tylko dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w dniach 
24-26 marca 2010 r. Będziemy za to zaraz po Wielkanocy przeżywać Misje 
Święte, które rozpoczną się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (11 kwietnia) i 
trwać będą do III Niedzieli Wielkanocnej włącznie (18 kwietnia). 

Parafia pw. MB Fatimskiej
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.16.30; Gorzkie Żale w Niedziele przed 

Mszą św. o g. 9.00 i 12.00. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 22 do 
24 marca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy także na kolejne Na-
bożeństwo Fatimskie, które odbędzie się 6 marca o g.12.00. 

x.TT

Niedziela Małżeństw i Rodzin  
w Nowogardzie już niedługo…

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego pragnie zaprosić wszyst-
kich   na krótkie rekolekcje pod nazwą; „Miłość małżeńska   
może być piękna - recepta na szczęście w małżeństwie”. Nauki 
te wygłosi 28 lutego 2010 roku, na każdej Mszy Św. w naszym 
kościele, Pan Mieczysław Guzewicz - dr teologii biblijnej, kate-

cheta w I LO we Wschowie (Lubuskie), ojciec trojga dzieci, od 28 lat żyjący w mał-
żeństwie. Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresem wychowania 
religijnego dzieci i tematu cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje,  konferencje i 
prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców życia 
rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców. Skorzystajmy wszyscy z oka-
zji spotkania z osobą będącą praktykiem w wygłaszanym temacie, ale także wiel-
ce charyzmatycznym propagatorem idei piękna i nierozerwalności małżeństwa. 

Zachęcamy i przypominamy: Niedziela 28 luty (kościół pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego) Msze św. o godz. 7.30; 9.00; 11.00; 12.30 i 18.00. Po Mszy św. o 
g.12.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i ro-
dzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W sobotę 27 lute-
go o godz. 19.00 zapraszamy pary małżeńskie na kameralne spotkanie z dr M. 
Guzewiczem do salki parafialnej. Więcej o dr Guzewiczu można znaleźć na stro-
nie www.mojemalzenstwo.pl. Po spotkaniu będzie można nabyć jego publikacji. 

x.TT
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Serdeczne podziękowanie 

dla Haliny Szczygieł z d. Rzetecka 
od szwagra Józefa Rudewicza wraz dziećmi 

za pomoc w najtrudniejszych chwilach życia siostry 

śp. Jolanty Rudewicz

Serdeczne podziękowanie za pomoc i wsparcie 
w trudnych chwilach oraz w organizacji pogrzebu 

śp. Jolanty Rudewicz 
dla Danuty i Tadeusza Rzeteckich 

od szwagra Józefa Rudewicza wraz z dziećmi

PODZIęKOwANIA

Kilka informacji  
o wielkim Poście…

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Ko-
ściół, przypominając słowa Chrystusa, proponuje trzy drogi przybliżenia się 
do Boga: modlitwa, jałmużna, post – modlitwa dla Boga, jałmużna dla 
drugiego człowieka, post dla siebie. Chce przez to pokazać prymat du-
cha nad ciałem. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym 
kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy św. znika uroczysty 
hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadają-
cych w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwia-
stowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja”  (nawet 
w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii. 
Zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu Wieków” albo „Chwała To-
bie, Słowo Boże”. Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra 
na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania 
śpiewu. Rzadko też odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostat-
nich zastrzeżeń jest IV Niedziela WP, zwana Niedzielą Laetare. W okresie 
Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Przypominamy tak-
że, że w wszystkie piątki całego roku obowiązuje charakter pokutny (post 
i zakaz zabaw). Organizuje się zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają 
pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu.  Odprawiane są także w tym czasie 
nabożeństwa Dróg Krzyżowych oraz Gorzkich Żali z kazaniami pasyjny-
mi. Organizowane są w tym czasie także Misteria Męki Pańskiej (Szczecin 
– Seminarium Duchowne, Górka Klasztorna, Poznań – Cytadela, czy naj-
większe w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej czy Pacławskiej). Podejmuje-
my w tym czasie różnego rodzaju postanowienia, wyrzeczenia, chcemy od-
być spowiedź wielkopostną, aby dobrze przygotować się do Wielkiego Ty-
godnia i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

x.TT

NOwOGARDZKI DOm KUlTURY 
zaprasza prowadzących działalność gospodarczą 

wyrażających chęć wystawienia swojego stoiska podczas 

MAJÓWKI’2010 na spotkanie, które odbędzie się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury w dniu 24.02.2010 r. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy

NOWOGARDZKI DOM KULTURY ZAPRASZA 
Na zbiorowy wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie

na operetkę pt. „ HRABINA”
w dniu 27.02.2010. (sobota) godz. 19.00

Cena biletu 22 zł + koszt przejazdu 16 zł = 38 zł zgłoszenia tylko osobi-
ście przyjmujemy  do dnia 23.02.2010 pokój numer 29. Z chwilą zamówie-
nia miejsca , należy dokonać wpłaty za przejazd i udział w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

Walentynki w NDK
Walentynki w Nowogardzkim Dom Kultury to koncert "Everybody need so-

mebody"w reżyserii Katarzyny Jarmużek.
Sala była wypełniona po brzegi (co najdobitniej świadczy o potrzebie two-

rzenia widowisk w wykonaniu lokalnych artystów), a piosenki okraszane tań-
cem wywoływały aplauz widowni. Pani Katarzyna chce i potrafi przekonać 
młodych do pracy – radość obopólna.

Red.

PS. Przywołuję ustawę o ochronie języka polskiego. Czy w naszym ojczy-
stym języku nic nie można powiedzieć o potrzebie miłości? Na plakacie pięk-
ne  "Everybody need somebody", a  w drzwiach znajduję karteczkę z napisem 
“jutro będzie chalołyn”.

LMM

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza
Na zbiorowy wyjazd do Teatru Polskiego

Na spektakl 
„Mistrz i Małgorzata”

W dniu 07.03.2010 (niedziela) godz. 19.00
Cena biletu: Ulgowy 20zł  +  16zł koszt przejazdu = 36zł
Zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy do dnia 01.03.2010 (pokój 29).
Z chwilą zamówienia należy dokonać wpłaty za przejazd i udział w spek-

taklu. Informacje pod numerem telefonu: 39-26-283 lub 39-25-779
Zapraszamy !!!
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II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
„W świecie Legend Pomorza Zachodniego”

Pomorze Zachodnie to region dzisiejszej Polski mający nie tylko bogatą 
i niezwykle burzliwą historię, ale również fascynujący zbiór legend, któ-
re nierozerwalnie się z nią łączą. Ogromny obszar położony w granicach 
dzisiejszej Polski i Niemiec był widownią przenikania się wielu narodo-
wości. Stanowił region wpływów czterech państw: Polski, Niemiec, Danii 
i Szwecji. Legendy i podania stanowią niematerialny dorobek wielu po-
koleń. Odzwierciedlają ludzkie pragnienia o ukrytych skarbach, przeko-
nania o duchach, fantastykę i realizm tkwiące w każdym ludzie na ziemi. 
Dziś znaleźć w nich można echa minionych epok, ludzi podobnych do nas, 
którzy tylko dzięki legendom przetrwali w pamięci potomnych.

We wtorek 16 lutego, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie odby-
ło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród – II edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Plastycznego pn. „W świecie Legend Pomorza Zachodniego” 

Komisja nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:
w kategorii wiekowej – klasy I-III
I miejsce – Jonatan Kasperczak (SP1 Nowogard)
II miejsce – Weronika Perełka (SP3 Nowogard)
III miejsce – Szymon Karapuda (SP2 Nowogard)
w kategorii wiekowej – klasy IV-VI
I miejsce – Anita Bienias (SP1 Nowogard)
II miejsce – Daria Plichta (SP1 Nowogard)
III miejsce – Aleksandra Beśka - (SP2 Nowogard)

Ponadto wyróżniono następujące osoby: Aleksander Kamiński, Fi-
lip Lembas, Maja Machocka, Jakub Dwornik, Malwina Kwiatkowska, Maja 
Zdanowicz, Sandra Klonowska, Natalia Skowrońska.

Spotkanie zostało uświetnione ciekawym montażem teatralnym wykona-
nym przez Koło Teatralne SP1 Nowogard pod kierunkiem Pani Marty Ziół-
kowskiej. Uczniowie przypomnieli nam w ciekawy, zabawny sposób legendy 
związane z Nowogardem.

Na uroczystość przybyli Z-ca Burmistrza Pan Jerzy Kaczmarski oraz Pan 
Franciszek Karolewski. Goście podkreślili jak ważne są legendy i jak duże 
znaczenie mają one dla historii naszego regionu i miasta. Zachęcali przy tym 
do czytania a w przyszłości do pisania bajek i legend.

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Dyrekcję SP1 
oraz albumy o Nowogardzie „Przeszłość rodzi przyszłość”, które przekazał 
Urząd Miejski w Nowogardzie za co szczególnie dziękujemy. 

Inf. Sebastian Szymański.

Przedszkole nr 4

Bal karnawałowy
W poniedziałek 15 lutego odbył się bal karnawałowy  z udziałem zespo-

łu muzycznego – taka już nasza tradycja. Bajkowe stroje dodały dzieciakom 
odwagi i radości – była przepiękna zabawa.

Inf. Alina Demianiuk

Tak dobrze już nie zjemy
Jeden z naszych 

czytelników do re-
d a kc j i  pr z y n i ó s ł 
obiad zakupiony na 
u Pani Ewy Kasprzyk, 
która gotuje obiady i 
dostarcza je do no-
wogardzkich szkół. 
Ten gest to reakcja na 
tekst opublikowany 
12 lutego. Poinfor-
mowaliśmy w nim, iż 
przetarg na zaopatry-
wanie szkół wygrała 
firma z Kamienia Pomorskiego. Niektóre placówki już zaopatruje. Większość 
konsumentów narzeka na jakość serwowanych przez nią dań dowożonych z 
Kamienia. W związku z tym stołujący się u P. Kasprzyk obawiają się o przy-
szłość jej firmy (zatrudnia 18 osób) oraz smacznych, tanich i sytych posiłków. 

man
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Zuzanna córka Ewy 
Morawskiej ur. 11.02.10 
z Sienna Dolnego

Michał syn Marty 
Wielowskiej ur. 14.02.10 
z Błotna

Patrycja córka Elżbiety 
Wojdygi ur. 14.02.10 
z Wrześna

Jagoda córka Moniki 
Gmochowskiej 
ur. 11.02.10 z Mokre

Nicola córka Agnieszki 
Kalinowskiej 
ur. 14.02.10 z Wałkna

Agata córka Ewy 
Łyczkowskiej 
ur. 12.02.10 z Łobza

Brajan syn Natali 
i Roberta ur. 15.02.10 
z Nowogardu

Adrianna córka Darii 
i Marcina Fedeńczak 
ur. 16.02.10 
z Nowogardu

w obiektywie  Jana Korneluka   -wioski naszej gminy
               ORZECHOwO

w kinie „Orzeł”

ARTUR I ZEmSTA 
mAlTAZARA

 
Animowany, Francja 2010, 93 min  11 zł      B/O
19.02. godz. 16.00
20.02. godz. 16.00
21.02.  godz. 16.00

AVATAR
SCI-FI, USA, 
Wlk. Brytania 2009, 
162 min
12 zł, od lat 12
19.02. godz. 19.00
20.02. godz. 19.00
21.02. godz. 19.00
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Niech ten radosny dzień na 
zawsze Twoje troski usunie w cień
I niech się śmieje do Ciebie świat 
blaskiem szczęścia i długich lat
Radości z każdego dnia, szczęścia 
które wiecznie trwa…

Drogiej Jubilatce 

p. Eugenii Szyłko 
ze Strzelewa 

z okazji 70 urodzin 
życzą 

Jurgielańcowie 
i Uszkurowie

Serdeczne podziękowania 

Jaromirowi Duszyńskiemu 
ze Straży Miejskiej w Szczecinie 

za bezinteresowną pomoc 
składa 

Piotr Goliński z Nowogardu

ŻYCZENIA

PODZIęKOwANIA

ważne dla młodych!

Warsztatowe piątki
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza 

młodzież z naszego regionu na bezpłatne warsztaty w ramach „Warsztato-
wych piątków”. 

EKOFILM  
– weź udział w konkursach!

XI OGÓLNOPOLSKI i VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW EKOLO-
GICZNYCH im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM®” Nowogard’ 2010 odbędzie się w 
dniach 17 – 21.05.2010 

W ramach Festiwalu ogłoszone zostały  następujące konkursy:
- Międzynarodowy konkurs fotograficzny”Natura tworzy człowiek niszczy” - Eko-

Konkurs 2010
- Ogólnopolski Konkurs na Plakat
- Gminny Konkurs na Najciekawszą Kronikę Szkolnego Koła   Ligi Ochrony Przyrody
- Gminny Konkurs: "OCENA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZ-

NEJ  W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH"
- GMINNY KONKURS „Wiedzy o lesie”
Zaproszenie do konkursów, regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdziecie na stronie in-

ternetowej NDK Nowogard w zakładce EKOFIM.
LMM

Nowogard 18.02.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. dekarz
4. mechanik - elektryk
5. Fryzjer

6. psycholog
7. Ankieter

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka 
(Łukęcin)
Agent Ubezpieczeniowy

OFERTY PRACY PUP

„Sztuka jako forma  
terapii osób  
niepełnosprawnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego w dniach 29 – 31 marca 2010 r. organi-
zuje szkolenie warsztatowe pn. „Sztuka jako forma terapii osób niepełno-
sprawnych”, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym Die-
cezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie.  

Szkolenie skierowane jest do te-
rapeutów i osób pracujących z oso-
bami niepełnosprawnymi. Zajęcia 
prowadzone będą w 3 niezależnych 
od siebie grupach warsztatowych. 
Każda grupa będzie miała realizo-
wany program składający się z mo-
dułów tematycznych:

• Muzykoterapia, terapia tańcem 
- zapoznanie z formami i metodami 
pracy z wykorzystaniem muzyki w 
profilaktyce i terapii, kształtowanie 
umiejętności świadomego wykorzy-
stywania terapeutycznych walorów 
wypływających z kontaktu z muzyką. 

• Teatroterapia – zajęcia dają 
uczestnikom podstawową orienta-
cję w pedagogicznej, terapeutycznej, 
artystycznej i warsztatowej proble-
matyce teatroterapii. Metody pra-
cy z osobami niepełnosprawnymi i 
pełnosprawnymi przy pomocy dzia-
łań teatralnych. Zajęcia wymagające 
pracy z własnym ciałem, głosem.    

• mTechniki plastyczne - warsztat 
zawiera praktyczne narzędzia pra-
cy z osobami o specjalnych potrze-
bach. Składają się na niego techniki 
plastyczne i metody pracy:

- motywujące do działania osoby 
apatyczne, bierne, depresyjne,

- ułatwiające koncentrację dzie-
ciom nadpobudliwym, 

- odblokowujące zahamowania 
emocjonalne, służące ekspresji i roz-
poznaniu uczuć,

- ułatwiające nawiązanie kontaktu 
z drugą osobą i współpracy z grupą, 
przeciwdziałające poczuciu izolacji i 
osamotnienia,

- korygujące zaburzenia koordy-
nacji wzrokowo – ruchowej,

- zapewniające sukces i wzrost 
psychiczny, podnoszące samoocenę 
dzięki dużej łatwości uzyskania nie-
zwykłych efektów artystycznych,

- wspierające proces budowania 
świadomości siebie, poczucia wła-
snej tożsamości,

- zapewniające odprężenie i relaks 
przez zabawę i efektowne ekspery-
menty techniczne,

- rozwijające wyobraźnię i ekspre-
sję plastyczną.

Informacja o szkoleniu wraz za-
łącznikami dostępna jest na stro-
nie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go pod adresem: <http://www.rops.
wzp.pl/> w dziale Aktualności.  

Dodatkowych informacji na 
temat szkolenia udziela: Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej UM WZ, tel: 91 4 253 639, 91 
4 253 634.  

1) Nie daj się! - warsztaty dla mło-
dzieży dot. radzenia sobie zproble-
mami życia codziennego i postępo-
wania w sytuacjach trudnych Kie-
dy: 26 lutego 2010 r.,  godz. 16.00 - 
20.00 Termin zgłoszenia: 23 lutego 
Prowadzący: Paweł Cretti – socjotera-
peuta, socjolog, pedagog, prowadzą-
cy zajęcia z grupami młodzieżowymi.  
Gdzie: budynek przy pl. Orła Białego 
2 w Szczecinie, sala 232   

  2) Kreatywność na TAK! Warsz-
taty na temat poszukiwania niekon-
wencjonalnych rozwiązań w różnych 
dziedzinach życia i twórczego podej-
ścia do rozwiązywania problemów 
Kiedy: 26 marca 2010 r., godz. 16.30 
- 19.30 Termin zgłoszenia: 22 marca 
Prowadzący: Michał Głuszyk – socjo-
log o specjalności doradztwo psycho-
społeczne, trener, realizator projek-
tów społecznych organizacji pozarzą-
dowej. Gdzie: budynek przy pl. Orła 
Białego 2 w Szczecinie, sala 232    

3) Marzenia na TAK! -  rozwojowy 
warsztat dla młodzieży poświęcony 
wyznaczaniu misji życiowej oraz re-
alizacji celów na polu osobistym i za-
wodowym Kiedy: 16 kwietnia, godz. 
16.00 - 19.30 Termin zgłoszenia: 12 

kwietnia Prowadzący: Paweł Cretti 
– socjoterapeuta, socjolog, pedagog, 
prowadzący zajęcia z grupami mło-
dzieżowymi  Gdzie: budynek przy pl. 
Orła Białego 2 w Szczecinie, sala 232  

4) Czy każdy może być liderem? 
Warsztaty na temat kształtowania 
kompetencji liderskich i umiejętno-
ści pracy w grupie Kiedy: 21 maja, 
16.00 - 19.30 Termin zgłoszenia: 17 
maja Prowadząca: Anna Suchocka  
Gdzie: budynek przy pl. Orła Białego 
2 w Szczecinie, sala 232    

Jak się zgłosić? Prześlij formularz 
zgłoszeniowy na maila: cim@cim.info.
pl lub faksem: 091 42 11 141   Formu-
larz znajdziesz na stronie: www.cim.
info.pl oraz www.mlodziez.wzp.pl  

Osoba kontaktowa: Magdalena 
Szerwińska, tel. 091-42-10-292, cim@
cim.info.pl   

Dodatkowe informacje:
Wszystkie zajęcia odbędą się w 

siedzibie Sekretariatu d.s. Młodzie-
ży w Kamienicy pod Globusem, przy 
Pl. Orła Białego 2 (nieopodal Kate-
dry Św. Jakuba) w Szczecinie. Zapra-
szamy do sali 232 na II piętrze.

Opr. LMM
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Z okazji 60 rocznicy ślubu 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności 

Marii i Władysławowi 
DWORNIK 

życzą 
dzieci z wnukami i prawnukami

Pomóżmy Nikoli
Nikola Bednarek urodziła się z prze-

pukliną oponowo-rdzeniową.
Obecnie ma 3 latka, całkowicie 

bezwładne nóżki i wymaga codziennej 
rehabilitacji. Niestety koszty rehabili-
tacji są ogromne i przewyższają nasze 
dochody  – koszt dwutygodniowego 
turnusu wynosi od 3 do 6 tysięcy 
złotych, a dla prawidłowego leczenia 
potrzeba tych turnusów kilka w roku.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pieniądze trafiły na konto Ni-
koli w zeznaniu podatkowym należy 
wpisać:

(przykładowo dla PIT 37):
Poz. 124 – Nazwa OPP – Fundacja 

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Ło-
miańska 5, Warszawa

Poz.125.  - Numer KRS – 0000037904
Poz.125 – wnioskowana kwota nie przekraczająca 1% płaconego podatku
Poz. 126 - !%
Poz. 127 – można podać swoje dane osobowe, byśmy poznali darczyńcę
Poz.128 – Na leczenie i rehabilitację  BEDNAREK Nikola i numer konta:
                 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362.

Serdecznie dziękujemy.

Świat matematyki
Koniec ferii  - czas wracać do nauki. Dzisiaj trochę luzu dla wszystkich, 

ale też zadanie dla miłośników matematyki - jedno zadanie do rozwiąza-
nia w którym można wygrać nagrody fundowane przez miesięcznik „Świat 
matematyki“ oraz zadanie z  rozwiązaniem.

Czekam jednocześnie na uwagi i sugestie zainteresowanych tym tematem. 
Kontakt najlepiej emailowy - poligraf@post.pl

LMM

Mityng  
- konkurs@swiatmatematyki.pl

Trzy gimnazja – imienia Kami-
la Giżyckiego, Mikołaja Kopernika i 
Bolesława Chrobrego – uczestniczy-
ły w zawodach sportowych. Każda 
szkoła wystawiła po jednym zawod-
niku do każdej konkurencji. Ola, 
uczennica szkoły imienia Mikoła-
ja Kopernika, siedziała na trybunie, 
by dopingować swego chłopaka, mi-
strza szkoły w skoku w dal. Gdy Ola 
wróciła do domu, ojciec spytał, jak 
wypadła jej szkoła.

– Skok w dal wygraliśmy – powie-
działa Ola – ale szkoła imienia Ka-
mila Giżyckiego wygrała cały mi-
tyng. Zdobyli w sumie najwięcej 
punktów, a my i szkoła imienia Bo-
lesława Chrobrego po 9.

– Jak były punktowane konkuren-
cje? – zapytał ojciec.

– Nie pamiętam dokładnie, zwy-
cięzca dostawał pewną liczbę punk-
tów, za zajęcie drugiego miejsca było 
mniej punktów, a za trzecie jeszcze 
mniej. Liczby punktów były takie 
same w każdej konkurencji.

– Ile było wszystkich konkurencji? 
– pytał dalej ojciec.

– Nie pamiętam. Ja oglądałam tyl-
ko skok w dal.

– Czy był skok o tyczce? – zapy-
tał brat.

Ola potwierdziła.
– Kto wygrał? – pytał dalej brat.
Ola tego też nie wiedziała.
Choć wygląda to niewiarygodnie, 

podane wyżej informacje pozwala-
ją odpowiedzieć na ostatnie pytanie: 

– Która szkoła wygrała skok o 
tyczce?

Rozwiązania, nazwę szkoły i ta-
belę wyników konkurencji (nieobo-
wiązkowe), prosimy przesyłać do 28 
lutego 2010 r. na adres: „Świat Ma-
tematyki”, ul. Jeziorowa 27, 51-252 
Wrocław, konkurs@swiatmatematy-
ki.pl <mailto:konkurs@swiatmate-
matyki.pl>konkurs@swiatmatema-
tyki.pl <mailto:konkurs@swiatma-
tematyki.pl>

Wśród uczestników konkursu, 
którzy nadeślą prawidłowe rozwią-
zania, zostanie rozlosowanych 5 na-
gród w postaci książek Wydawinic-
twa Naukowego PWN:  Tony Crilly

ŻYCZENIAZADANIE
Zamierzasz oblecieć samolotem non stop dookoła świata.
Ale można tylko dolecieć pół drogi wokół świata, mając na starcie pełny 

bak paliwa.
Jednakże można zorganizować z tej samej bazy wiele samolotów takich 

samych jak Twój, aby pomagały w uzupełnianiu paliwa. Uzupełnianie pali-
wa może być wykonane w czasie lotu. Pomijamy czas potrzebny na uzupeł-
nianie paliwa oraz zawracania i nie powodujemy katastrofy żadnego samo-
lotu. Jaka minimalna liczba samolotów potrzebna jest do wykonania oblotu 
dookoła świata?

ROZWIĄZANIE
Minimalna liczba to trzy samoloty. 
Do lotu wylatują trzy samoloty (Twój i dwa inne) z Twojej wyspy. Po prze-

byciu 1/8 drogi, jeden z samolotów dolewa paliwo w Twoim samolocie i w 
pozostałym trzecim samolocie w ilości 1/4 pojemności swojego zbiornika 
dla każdego samolotu. Pozostaje mu 1/4 paliwa w zbiorniku, co wystarcza 

na powrót do bazy. Dwa samoloty kontynuują lot z pełnymi zbiornikami 
paliwa.

Po przelocie 1/4 drogi dookoła świata samolot drugi przekazuje 1/4 pali-
wa dla Ciebie. Drugi samolot ma teraz pół zbiornika paliwa, co wystarcza na 
jego powrót do domu.

Twój samolot ma pełny zbiornik paliwa i przeleciał już 1/4 drogi dooko-
ła świata. Może teraz przebyć 3/4 całkowitej drogi wokół świata na tej ilości 
paliwa.

Pierwszy powracający do bazy samolot uzupełnia paliwo i startuje teraz w 
odwrotnym kierunku niż poprzednio i spotyka się z Tobą w 3/4 drogi do-
okoła świata, gdy Twój samolot wyczerpał całe paliwo. Dolatujący samolot 
ma połowę paliwa w zbiorniku. Samolot dzieli się z Tobą 1/4 swojego pali-
wa, czyli oboje teraz macie po 1/4 paliwa w zbiorniku, co pozwala osiągnąć 
7/8 drogi dookoła świata.

Następnie, w 7/8 drogi, trzeci samolot dociera do Was z 3/4 zbiornikiem 
paliwa i przekazuje po 1/4 ilości paliwa dla każdego z Was. Teraz każdy sa-
molot ma po 1/4 ilości paliwa, co pozwala na ukończenie Twojej podróży 
dookoła świata. Co za podróż!

opr. red. LMM
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KUPIę DREwNO 
NA PAlETY

TEl. 500 149 905

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

CENTRUm 
OGRODNICZE

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Mechaniczne oczyszczanie 
kanalizacji wewnętrznej 

i usuwanie wszelkich osadów
Profesjonalny sprzęt, faktury VAT

Tel. 504 517 117

FOTOGRAFIA ŚLUBNA, 
SESJE PLENEROWE, 

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA. 
Tel. 691 094 300

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

Polbruk • Roboty ziemne
wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

SAlON GlAZURY  
I wYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANElE  PODŁOGOwE
DESKA  BARlINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Informujemy, że 

19 lutego 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 M - Nr 14 (1850)

OGŁO SZE NIA drOb NE
NIERUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO 
- USŁUGOWY 100 m2 z parkin-
giem ul. Bema 14 (na przeciw 
byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam 1/3 domu w Jeniko-
wie z pomieszczeniem gospo-
darczym na 6 arowej działce. 
505 183 702.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 28 
m kw, po kompletnym remoncie 
w 2009 r., z nowym umeblowa-
niem z AGD, Żeromskiego 4, 150 
tys. Tel. 663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, wspólnota, 66 m kw. 
609 776 335.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we ul. Leśna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w wierzbięcinie 
bezczynszowe, 68 m kw, wy-
soki standard, cena 150 tys. 
do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy, piękna i cicha 
okolica nad rzeką w Nowogar-
dzie. Powierzchnia 2800 m kw, 
cena 55 zł/ m. Tel. 601 889 596 
po 16.00.

• Sprzedam działkę budowla-
ną ok. 20 arów w Karsku. Tel. 
601 200 219.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE W OKOLI-
CACH UL. OGRODOWEJ, PONIA-
TOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 
605 522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wypo-
sażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, parter, z garażem lub bez. 
Tel. 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie M-5, par-
ter, 15 Lutego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 
58 m kw, I piętro, ul. Wiejska, 196 
tys. 606 685 239.

• Wynajmę dwa pomieszczenia 
(na chłodnię 150 m kw i magazy-

nowe 130 m kw) Nowogard. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 
20 866.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe 46 m kw, par-
ter, 2 pokoje. Leśna 6A/14. Tel. 
721 942 932.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska, po remoncie – 
mile widziana firma.693 850 197.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Tanio zakwateruję 6-8 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Do wynajęcia lokal użytkowy na 
os. Bema w Nowogardzie o pow. 
147 m kw w całości, 1/ 2 lub 1/ 4 
np. pod Agencję PKO BP, gabinet 
kosmetyczny, fryzjer, solarium, 
itp. Atrakcyjna cena do negocja-
cji. 665 120 250.

• Wynajmę pomieszczenie na dzia-
łalność handlową, 80 m kw, 20 m 
kw. 665 544 988, 695 981 229.

• Wynajmę lokal na działalność 
handlową lub usługową przy ul. 
3 Maja 44G. Tel. 91 39 23 689, 517 
35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 4 pokoje, 79,71 m kw lub 
zamienię na 2 pokoje z dopłatą. 
609 170 510.

• Działkę budowlaną w Nowogar-
dzie sprzedam. Tel. 510 727 667.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe. 513 157 133 po 16.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ład-
ne o podwyższonym standar-
dzie, duży balkon o pow. 70 m 
kw, III piętro, cena 2600 zł / m kw. 
Tel. 91 39 20 136.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00. 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł 
plus opłaty. Ul. 700 Lecia 20B. Tel. 
91 39 20 676.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, 
Nowogard. 796 203 780.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 2 pokojowe – 48 m kw, 
3 piętro z balkonem. Kontakt Tel. 
502 453 217.

• Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, 
centrum ale spokojna loka-
lizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
80 m kw. 880 34 17 34.

• Sprzedam działkę pod garaż w 
centrum. Tel. 513 805 550.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum. Tel. 513 805 550.

• Sprzedam 2 działki 10 ar, okolice 
Nowogardu. 694 521 787.

• Zamienię mieszkanie własno-
ściowe 3 pokojowe na 2 pokojo-
we. 603 55 55 32.

• Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z 
biurami i dużym terenem, hala 
ok. 1000 m kw. 668 989 393.

• Kupię działkę budowlaną od 
1200 m kw do 3000 m kw, Nowo-
gard lub okolice, z warunkami 
zabudowy. W rozsądnej cenie, 
gotówka.604 154 316.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 91 39 
22 988 lub 698 84 30 40.

• wynajmiemy tanio i od zaraz, 
wyposażone w media, biura i 
lokale użytkowe Nowogard ul. 
wojska Polskiego 3 tel. 091 39-
20-891.

mOTORYZACJA

• Sprzedam mazdę 626, rok 
prod. 1995, po. 2.0 benzyna, 
stan bdb, cena 6500 zł do ne-
gocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 
1.0, 1993 r. Tel. 66 311 8268.

• Sprzedam Opel Vectra B, 1995 
r., wiele ekstraktów, cena do 
uzgodnienia. Tel. 694 325 416.

• Sprzedam Nissan Sunny, poj. 
1,4, 1995 r., benzyna + gaz, 
trzydrzwiowy, stan bdb, cena 
4000 zł do negocjacji. Tel. 
508 309 107.

ROlNICTwO

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. 
Tel. 607 289 286.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam owies i pszenżyto. Ża-
bowo. Tel. 91 39 106 49.

• Sprzedam ciągnik C-385 i przy-
czepę 6 tonową. 603 839 782.

• Sprzedam tucznika. 502 853 573.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, 
owies, warzywa. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 
tyg., sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 
106 66.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYwANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Aurikuloterapia. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

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

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

• Zespół muzyczno – tanecz-
ny KAJ – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• DUR – DACH – pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• HYDRAUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Elektryka, hydraulika, dachy, 
kompleksowe wykończe-
nia wnętrz. Tel. 697  311  324, 
663 564 446.

• Dachy, podbitki i remonty miesz-
kań. 669 320 592.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. 608 658 184.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie – Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693 128 108, 
tel./fax 91 35 03 055.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 
668 17 12 12.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

• Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. Atrakcyjne ceny. Faktu-
ry VAT. Tel. 508 309 107.

• Usługi ogólnobudowlane. 
794 115 153.
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!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA
KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 17 BANKÓW)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA: www.extra-dom.com.pl

Szybka sprzedaż

RESKO- 4 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                    cena:  109 000 zł
NOwOGARD- 2 pokoje o pow. 42 m2, parter                                                          cena:  127 000 zł

mIESZKANIA 1- 2 POKOJOwE

PŁOTY/ okolica 2 pokoje o powierzchni 67 m2, bezczynszowe                              cena:    49 000 zł
PŁOTY- kawalerka o pow. 30 m2, parter                                                                  cena:    65 000 zł
NOwOGARD- kawalerka o pow. 27 m2, II piętro                                                     cena:    95 000 zł
ŁOBEZ-  2 pokoje o pow. 42 m2, I piętro  bezczynszowe                                        cena:   100 000 zł
NOwOGARD- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena:  105 000 zł
RESKO- 2 pokoje o pow. 40 m2, II piętro                                                                 cena:  110 000 zł 
mASZEwO-  2 pokoje, parter, powierzchnia 37 m2,                                                 cena:  112 000 zł
mASZEwO/ okolica 2 pokoje, parter, powierzchnia  39 m2                                     cena:   115 000 zł
NOwOGARD- NOWA kawalerka o pow. 30 m2, I piętro                                          cena:  117 000 zł
PŁOTY-  2 pokoje o pow 46 m2, parter / bezczynszowe                                          cena:  120 000 zł
NOwOGARD- 2 pokoje o pow. 46 m2, I piętro                                                         cena:  140 000 zł                                                                                                
NOwOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NOwOGARD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  130 000 zł
NOwOGARD- 2 pokoje o powierzchni 48 m2, I piętro                                             cena:  150 000 zł
GOlCZEwO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                                    cena:  155 000 zł
NOwOGARD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NOwOGARD- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, II piętro                                            cena:  178 000 zł
NOwOGARD- NOWE 2 pokoje o pow. 52 m2, I piętro                                             cena:  180 000 zł 
NOwOGARD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2             cena:  341 600 zł

mIESZKANIE 3 POKOJOwE

NOwOGARD / okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                              cena:  165 000 zł    
NOwOGARD- 3 pokoje o pow. 57,80 m2, II piętro                                                    cena:  186 000 zł
NOwOGARD- 3 pokoje o pow. 70 m2, III p                                                               cena:  192 000 zł 
ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  200 000 zł
NOwOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                       cena:  208 000 zł
NOwOGARD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże             cena:  210 000 zł
NOwOGARD- bezczynszowe 3 pok o pow. 80 m2, I piętro                                      cena:  240 000 zł
NOwOGARD- 2 pokoje o pow. 100 m2, III piętro                                                      cena:  250 000 zł

mIESZKANIE 4 POKOJOwE

PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
RADOwO mAŁE – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                                    cena:  125 000 zł
RESKO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena:  130 000 zł
ŁOSOŚNICA- 4 pokoje o powierzchni 72 m2, I piętro, garaż, działka                      cena:  135 000 zł
NOwOGARD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
NOwOGARD- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena:  207 000 zł
NOwOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOwOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł

REKlAmA

• Usługi budowlane, dachy. 
727 303 097.

• Odśnieżanie, transport. 
727 303 097.

• Odśnieżanie i wywóz śniegu. 
603 19 77 98. 

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Odśnieżanie dachów. 
607 654 692.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-
kończenia wnętrz, terakota, gla-
zura, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie, pane-
le. 607 647 515, 91 39 701 23 po 
19.00.

• Instalacje elektryczne, remon-
ty mieszkań. 606 490 456.

• wywóz śniegu z posesji busem 
skrzyniowym. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 
695 770 724.

• Kompleksowo – remon-
ty mieszkań. 608  364  330, 
600 347 308, 91 39 501 03.

• Regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, panele ścienne, pod-
łogowe, wymiana instalacji. 
510 554 689.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Pło-
ty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty, rabaty. 604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 
886 339 035.

• Przyjmę do pracy osobę ze zna-
jomością obsługi programów 
AUTO CAD. Tel. 91 39 25  900, 
886 339 035, 880 760 421.

• Zatrudnię sprzedawcę – konsul-
tanta. 604 410 983.

• Szukam korepetytora z j. nie-
mieckiego. 691 189 717.

INNE

• SPRZEDAm PIASEK, ŻwIR, 
CZARNOZIEm, POSPÓŁKę Z 
DOwOZEm DO KlIENTA. ŻwI-
ROwNIA DŁUGOŁęKA. TEl. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 
ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  
mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 
zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedaż drewna opałowego. 
Transport. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam bemar wodny z wy-
posażeniem 10 garnków ze stali 
nierdzewnej. 608 658 184.

• Sprzedam pianino. 0506 486 202.

• Sprzedam regały i ladę sklepo-
wą. 662 788 296.

• Sprzedam hantle i ciężarki, pasy 
i szelki do prac dekarskich. Tel. 
513 805 550.

• Husky – suczka, niedrogo sprze-
dam. 502 853 573.

• Kupię stary adapter na płyty. 91 
39 21 538.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 106 56.
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NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Febrisan  saszetki
Febrisan  tabletki

7,90 zł
9,60 zł

14,25 zł
13,16 zł

Septolete Plus  30 tabl.

14,66 zł

12,49 zł

11,95 zł
9,95 zł

CONTrOLOC  Control

biliobil Forte  60 kaps.

Vitamina C   50 tabl

18,95 zł
38,20 zł

10,70 zł
14,36 zł

3,50 zł
5,10 zł

Naklofen żel

12,48 zł
8,50 zł

Uwalnia od zgagi

Septolete  smakowe

22.02.br. g. 16.00

Rozpoczęcie kursu 22 lutego br. godz. 16.00
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaKRZYŻÓwKA

Kupon - 19.02

Rozwiązania krzyżówki 12.02 – WALEN-
TYNKI – nadesłali:  Teresa Młynarska ze Słajsi-
na, Andżelika Nizio z Osowa, Bogdan Krystkie-
wicz z Dabrowy oraz z Nowogardu: Adam Stefań-
ski, Krzysztof Kepa, Jerzy Grzelak, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Danuta Borowik, Tadeusz Ko-
zioł, Pelagia Feliksiak, Jadwiga Maknia, Krystyna 
Wojtkiewicz, Zygmunt Pacocha, Maria Górecka, 

Stanisława Pokorska, Halina Stefańska, Urszula 
Kaczmarek, Jerzy Siedlecki, Andrzej Leszczyński,

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
Danuta Borowik z Nowogardu,
Krystyna Wojtkiewicz z Nowogardu,
Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy.

Gratulujemy!

POZIOMO:
1 – karciany powóz,
6 – pas ziemi między bruzdami,
7 – post przed Bożym Narodzeniem,
8 – przeszczep kostnego życie ratuje,
9 – cyfra z uszkodzonego koła rowerowego,
12 – uciecha (jak miejscowość koło Warszawy),
14 – w składzie sołectwa,
16 – zobaczyć go i ... nie umierać!
19 – klamra spinająca pękające mury,
20 – wielki wstyd,
21 – jak do zębów to z tubki,
22 – gdy brudna to okna nie zdobi.

PIONOWO:
1 – miasto ze Smoczą Jamą,
2 – miasto na Ukrainie (nie jest pofałdowane?),
3 – napój o specyficznym smaku,
4 – piłki, młotki, obcęgi, imadła,
5 - „Krzyżacy”, 
10- zaplanowany szlak pieszej wędrówki,
11 – lasso ale u Tatarów,
13 – nalewka ze ...szklanki,
15 – domek na działce ogrodowej,
17 – Greczynka w Polsce śpiewająca,
18 – gdy na honorze to nie kleks.

Krzyżówka z hasłem
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.

DONOS...
Wysłano donos na zimę,
Że już się nudzi i dłuży,
Ale kiedy śniegi stopnieją,
Szybciej ją stąd się wykurzy.

SCENA ZYCIA
Z czterech pór roku – zima
Najbardziej teatr ceni,
Tworzy własny klimat,
Ciut lepszy od jesieni.
By rozgrzać ludzi w teatrze
Skalą wzruszeń i przeżyć
Podkreślić warto fakt, że
Z aprobatą młodzieży!
Bo wiosną... zwłaszcza latem,
Świat staje się teatrem
I w górach i na plaży,
Co Szekspir zauważył!
A po nim Boy i Eco,
I... Jan. K., mój przyjaciel.
Po co jechać daleko –
Wystarczy siąść i patrzeć!
Ta pani ma przed panem
Zagrania niesłychane ,
Pan klaszcze jak najęty:
- Kwintesencja kreacji!
Trzeba żywszej reakcji?
Potrzeba lepszej puenty?
On na stok ją zaprasza,
Ledwie żywi dochodzą,
Szczyt zdobyty! Odstrasza
Strome zejście... A po co!
W słonecznym reflektorze
Wyglądajcie niezgorzej!
Proszę, klaps – i kręcimy!
Stop! Skończyły się... rymy!

NA OSZCZEDNEGO
Chowanie mamony do pończochy:
Mało pożytku – dużo radochy.

Z GIEŁDY
Dla bukmachera giełdowego biada,
Gdy akcje idą w górę, a interes... opada.   
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, Karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. war sza wy 7A,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PRZEwÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna
TEl. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

REGUlARNA lINIA mI KRO BU SO wA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia mETRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
lEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCK - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BlASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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NAlP na finiszu
Wyniki siedemnastej kolejki II ligi :
Mosty – Old Punks                             0 : 3 v.
Czarne Chmury – BTCH                    0 : 1 ( 0 : 0 )
Jantar – Pampeluna                             2 : 3 ( 2 : 0 )
Tabela II ligi po siedemnastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/

stracone/(faule)
1.   BTCH                           14        37    58 : 15 
2. Pampeluna                    15        28    53 : 31           
3. Nehuera Osowo            15        25    46 : 46          
4. Jantar                            14        24    46 : 35            
5. Sikorki                          14        19    43 : 43            
6. Old Punks                     14        15    36 : 39          
7. Czarne Chmury            14        14     27 : 34          
8. Mosty                            14         6    17 :  59          
9. Bosman      - dyskwalifikacja                 
Klasyfikacja strzelców II ligi po 17 kolejce :
23   - Gruszczyński D. ( BTCH )
Wyniki siedemnastej kolejki I ligi :
Parasol – Golputz                             1 : 5 ( 1 : 2 )
Lipiński A. – Skowroński J.-2, Podbiegło R.-2, Płuciennik J.
Probud – Seniorzy                            2 : 2 ( 1 : 0 )
Nieradka P., Pacelt K. – Borowik B., Ochęcki Ł.
Czarne Koszule – Budowlani           nie odbył się
Bad Boys – Tubisie                          6 : 3 ( 2 : 0 )
Masłowski K., Dobrowolski K.-2, Kaczmarek J., Grygowski S., Mroczko Z. 

– Kubski D., Grabat J., Budzich M.

Tabela I ligi po siedemnastej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/
stracone/(faule)

1. Budowlani                 15    37     47 : 20  
2. Seniorzy                    16    34     54 :  19  
3. Probud Wyszomierz  15    29     51 : 38 
4. Golputz                      15    22     37 : 34   
5. Bad Boys Juniors      15    21     42 :  41  
6. Tubisie                       16    18     45 : 52   
7. Parasol                       15    15      34 : 38  
8. Herosi                        15     11     39 : 65   
9.Czarne Koszule  - spadek
10. Denver Miętno - spadek

Klasyfikacja strzelców  I ligi po 17 kolejce :
  20    - Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz )
Pauzują w następnej kolejce : Kania A. ( Probud )
W ostatniej  kolejce ( 20. 02. 2010 r. sobota ) zagrają : 
II liga : 
16.00  Sikorki – Czarne Chmury
16.30  BTCH – Mosty
00 Old – Punks
I liga :
17.30  Budowlani – Bad Boys
18.00  Golputz – Probud
18.30  Parasol – Herosi
19.00  Mecz o Superpuchar : Budowlani - Seniorzy

opr. TS

Nasi nadal sparują
Trwają przygotowania naszych piłkarskich drużyn do rundy wiosennej. 
W ostatnią sobotę V-ligowy Pomorzanin Nowogard rozgromił w Policach 

miejscową drużynę Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów aż 6:1. Bramki dla 
drużyny prowadzonej przez Zbigniewa Gumiennego strzelali: po dwie Kry-
stian Miklas i Stefański, oraz Bajerski i Kurek. Jutro naszą drużynę czeka ciężka 
przeprawa. Zmierzy się ona bowiem z IV-ligową Sarmatą Dobra. Mecz na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią w Pobierowie o godz. 13. 

A-klasowa Olimpia Nowogard przegrała w minioną sobotę 2:3 z występu-
jącą, na co dzień w kl. okręgowej (10 miejsce) Iną Ińsko. Spotkanie rozegrane 
zostało na sztucznym boisku w Drawsku Pomorskim. Dwa gole dla naszego 
zespołu zdobył Krzysztof Kieruzel.

W sobotę o godz. 15 piłkarze Marcina Miklasa zmierzą się z liderującą 
w tabeli grupy 3 A-klasy Kastą Majowe. Mecz odbędzie się w Szczecinie na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Witkiewicza.

man

Od lewej: Gołaszewski Tomasz, Olkowski Roman, Sosnowski Karol, Or-
łowski Sebastian, Łuczak Henryk, Kulpa Krzysztof, Gołaszewski Arkadiusz, 
Sudomierski Zbigniew, Kaczor Bogdan, Saja Arkadiusz

Na kolejkę przed zakończeniem Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Halowej 
znani są już jej zwycięzcy. Jest nim zespół rutyniarzy - Budowlani. Zawod-
nicy w przeszłości występujący na trawiastych boiskach mogą już szykować 
szampany. 
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Ferie z Caritasem Błotno
       
Dzieci z naszej parafii z kilku miejsco-

wości wzięły udział w feriach zimowych 
zorganizowanych w dniach 8-12.02.
br. przez Parafialny Zespół Caritas przy 
Szkole Podstawowej w Błotnie.  Zajęcia 
odbywały się w świetlicy szkolnej oraz 
sali gimnastycznej. Ale to nie wszystko. 
Był wspaniały kulig przez lasy Błotnego 
Młyna połączony z pieczeniem kiełbaski 
na ognisku.   By jeszcze milej  czas wolny 
spędzić pojechaliśmy wraz z opiekunami 
i ks. proboszczem do Teatru Lalek „Ple-
ciuga” do Szczecina na przedstawienie 
pt.” Trzy bajki o smoku”. Oj wiele uciechy 
było z tego przedstawienia. Aktorzy na 
zakoszenie spektaklu otrzymali od nas samodzielnie wykonane kwiaty. Byli 
bardzo mile zaskoczeni. Po przedstawieniu udaliśmy się do Polskiego Radia 
Szczecin i Telewizji Polskiej Oddział w Szczecinie. Zarówno w rozgłośni Ra-
dia Szczecin i Telewizji Szczecin mogliśmy się zapoznać z pracą dziennika-
rzy i realizatorów programów radiowych i telewizyjnych. Oprowadzającym 
nas dyrektorom, także podarowaliśmy kwiatki.  Kolejny dzień naszych faj-
nych ferii spędziliśmy na basenie w Goleniowie.  Ferie zakończyliśmy w piątek 
uczestnicząc w zajęciach w szkole.

Ferie nie odbyłyby się gdyby nie zaangażowali się nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Błotnie i wolontariusze PZC w Sikorkach. Dziękujemy P. Dy-
rektorowi Tomaszowi Żelazowskiemu za udostępnienie szkoły na czas ferii. 
Paniom nauczycielkom: Ewie, Monice, Iwonie, Janinie, Marii, Alicji, Liliannie 
za opiekę w szkole i na wycieczkach. Również dziękujemy Panu Dariuszowi – 
zastępcy przewodniczącego PZC- za całościowe zorganizowanie ferii i P. Ada-
mowi za udział w kuligu i P. Zenonowi – konserwatorowi - za przygotowa-
nie ogniska. Dziękujemy Paniom: Irenie – prezes Stowarzyszenia i Agniesz-
ce- za opiekę i zajęcia plastyczne, Joannie, Andżelice, Katarzynie i tym wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację wolnego czasu 
dla dzieci. Dziękujemy wszystkim darczyńcom bez, których pierwszych ferii 
zorganizowanych przez Parafialny Zespół Caritas by nie było. Są to zawsze 
oddani wspaniali darczyńcy; Caritas Szczecin, Starosta Goleniowski. Zakłady 
Przetwórstwa Mięsnego w Ościęcinie, Hurtowania owoców i warzyw w No-
wogardzie i P. Bogdan z Błotna. Wszystkim stokrotne Bóg zapłać.  

(zadowolone dzieciaki). 
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

ZaPraSZamY 
dnia 24 lutego 2010 r. (środa) 

na OTWarCIe 

KWIACIARNI 
„MAGNOLIA” 

przy ul. Boh. Warszawy 16 
warsztat samochodowy W. Dęga)

1.03.2010 r. godz. 16.30

Polbruk • Roboty ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

Zasnęli na zawsze

Czad 
– cichy 
zabójca  

czytaj s. 4
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OFERTY PRACY PUP

Pomóżmy sobie!
Potrzebujący zawsze są wśród Nas i jednocześnie wiele osób odczuwa naturalną potrzebę dzielenia 

się z bliźnimi swoimi dobrami . W tej rubryce zamieszczać będziemy  bezpłatne ogłoszenia osób 
które są w potrzebie a także deklaracje tych którzy chcą  podarować czy nieodpłatnie oddać swoje 
rzeczy. Zachęcamy Państwa do udziału w tej akcji. Ogłoszenia i deklaracje przyjmujemy w dogodnej 
dla Państwa formie:

- telefonicznie  nr  91 39 22 165, 727519117;  e-mail na poligraf@post.pl;  listownie bądź osobiście w redakcji.

23 lutego   54. dzień roku
imieniny: Będzimir, Damian, Damiana, Feliks, Florentyn, Izabela, Ła-
zarz, Marta, Milburga, Piotr, Polikarp, Prymian, Romana i Stefan.
Dzień Bez Łapówki (Polska)
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją od 2001 roku
Wydarzenia w Polsce 
1990 – nowelizacja kodeksu karnego zniosła konfiskatę majątku.
1998 – Polska ratyfikowała konkordat z Watykanem.
1999 - premier Jerzy Buzek podpisał akt ratyfikacyjny o wejściu Polski 
do NATO.
Wydarzenia na świecie
Karol XI Szwedzki na obrazie Davida K. Ehrenstrahla
1455 – umowna data publikacji pierwszej drukowanej książki – Biblii 
Gutenberga.
1903 – Kuba i USA zawarły układ o dzierżawie obszaru Guantánamo "na 
odpowiedni okres".
1946 – Armia Czerwona została przekształcona w Armię Radziecką.
1947 – powstała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).
1982 – 53% mieszkańców Grenlandii opowiedziało się za wystąpie-
niem z Unii Europejskiej.

24 lutego   55. dzień roku
imieniny: Bogurad, Borzygniew, Ermegarda, Flawian, Irmegarda, Jan, 
Józefa, Jaśmina, Julian, Lucjusz, Łucjusz, Maciej, Marek, Modest, Mon-
tan, Piotr, Sergiusz i Wieledrog.
Wydarzenia na świecie
1918 - Estonia została wyzwolona spod okupacji Rosji.
1961 - W Paryżu otwarto lotnisko Orly.

25 lutego   56. dzień roku
imieniny: Adam, Antonina, Bolebor, Cezariusz, Cezary, Dioskur, Donat, 
Gromisław, Herena, Just, Konstancjusz, Lubart, Modest, Nicefor, Papiasz, 
Romeusz, Serapion, Tarazjusz, Tolisław, Tolisława, Walburga, Wiktor i 
Wiktoryn.
Światowy Dzień Powolności
Wydarzenia w Polsce 
1964 – Sejm PRL uchwalił Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Wydarzenia na świecie
1921 – Zajęcie Gruzji przez Rosję Radziecką i utworzenie tam republiki 
radzieckiej.
1948 – Komuniści objęli władzę w Czechosłowacji.
1964 – Połączono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą i Euratom.
1969 – Jan Zajíc, 18-letni uczeń, dokonał samospalenia w Czechosłowa-
cji. Pomiędzy styczniem a kwietniem 1969 w ramach protestu przeciw 
proradzieckiej polityce władz Czechosłowacji prób samobójstwa doko-
nało 26 osób, zmarło 7 osób.
2006 – Populacja świata osiągnęła 6,5 miliarda.

Nowogard 22.02.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. Fryzjer
5. psycholog
6. sprzedawca
7. Przedstawiciel handlowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka ( Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy

KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie filia w Nowogardzie 

ogłasza giełdę Pracy na stanowisko :
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

01.03.2010r. godzina 13:00 pok.nr. 9

W minionym tygodniu funkcjonariusze z no-
wogardzkiego komisariatu reagowali na następu-
jące zdarzenia:

15 luty (poniedziałek)
 godz. 13:50 - kolizja drogowa na ul Plac Wol-

ności gdzie uczestniczyły dwa pojazdy Peugeot 
206 i Volkswagen Golf. Sprawcą kolizji był kie-
rowca Volkswagena. Policja nałożyła mandat kar-
ny w wysokości 200 zł

15:30 - Policjant zatrzymał Pawła K. poszuki-
wanego na nakazu doprowadzenia do Zakładu 
Karnego celem odbycia kary pozbawienia wolno-
ści. 

18:30 - Zgłoszenie oszustwa dokonanego na 
portali internetowym – poszkodowany zapłacił za 

zamówimy towar, którego nie otrzymał. Straty 
ok. 270 zł  

19:00 -   W Słajsinie zatrzymano samochód oso-
bowy m-ki Ford Eskort którym kierował Krzysz-
tof B. mimo zakazu orzeczonego przez Sąd 

 16 luty (wtorek)
godz. 7:35 - Kolizja drogowa na drodze nr 6 – 

skrzyżowanie z drogą w kierunku Maszkowa. W 
kolizji uczestniczyły dwa pojazdy Opel Astra i 
Fiat Brava

godz. 9:50 - Policjanci doprowadzili do jed-
nostki Stanisława C. celem doprowadzenia do 
ZOS Gryfice na Oddział Terapii Uzależnień Al-
koholowych

godz.18:50 - Kolizja drogowa w rejonie miej-
scowości Żabowo, gdzie doszło do zdarzenia sa-
mochodu IVECO z zwierzyną leśna.

17 luty (środa)
godz.12:00 - Kolizja drogowa na Pl. Wolności 

w której dwa pojazdy Volkswagen Golf i Citroen 
ZX. Sprawca został ukarany mandatem karnym

10:00 - Kolizja drogowa w regionie miejscowo-
ści Olchowo gdzie samochód marki MAN prze-
wożący żwir, którego drobiny wydostawały się i  
uszkodziły przednią szybę samochodu marki Ci-
troen C5. Sprawca został ukarany mandatem kar-
nym. 

12:45 - Kolizja na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 
Bankowej kierujący pojazdem marki Audi wy-
jeżdżając z ulicy podporządkowanej nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 
Autobusowi marki Autosan. W wyniku czego do-
szło do zderzenia. Sprawca został ukarany man-
datem karnym. 

15:35 - Kolizja drogowa w miejscowości Karsk, 
gdzie uczestniczyły dwa pojazdy Renault oraz 
Autobus marki Autosan. Sprawca kolizji ukarany 
został 100 zł mandatem 

18.02 (czwartek)
godz. 11:30 - Uszkodzenie pojazdu marki Peu-

geot 106 stojącego przy ul. Kościelnej poprzez za-
rysowanie karoserii i przebicie koła.

19.02 (piątek)
godz. 16:00 - Kradzież z włamaniem na ul. 

Bankowej skąd sprawcy po uprzednim zerwaniu 
kłódki sforsowali wejście do garażu dokonując 
kradzieży kabla telekomunikacyjnego. Kradzież 
miała miejsce w dniach 18-19 lutym 

20.02 (sobota)                                                                                                                                                                     
godz. 19:50 - Kolizja drogowa na 700 Lecia róg 

ulicy 3 Maja gdzie samochód marki BMW 5 tylna 
częścią uderzył w sygnalizator uliczny, gdzie na-
stępnie odjechał z miejsca zdarzenia.

22:25 - Kradzież samochodu marki AUDI A6 
do którego doszło na ul. Wojska Polskiego

21.02 (niedziela)
godz. 1:15 - Powiadomienie o dwóch palących 

się samochodach marki Ford Transit zaparkowa-
nych przed posesja właściciela. 

18:45 - Pracownik NETTO powiadomił Poli-
cję o mężczyźnie, który wszedł na teren sklepu 
otwierając artykuły spożywcze a następnie spoży-
wał je . Sprawca kradzieży był pod wpływem al-
koholu, którego wartość w wydychanym powie-
trzu wynosiła 3,20 promila. Policja sporządziła 
niosek o ukaranie sprawcy kradzieży.

opr. Jarosław Bzowy

Po pijaku i z aktywnym zakazem!
Policjanci z Posterunku w Maszewie zatrzymali kierującego Mitsubishi Eclipse. Okazało się, że jest 

kompletnie pijany i ma aktywny zakaz kierowania pojazdami do 2016 roku.
Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. Poli-

cjanci zauważyli pojazd bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Po zatrzymaniu samochodu  w trakcie 
kontroli okazało się, że kierowca  35-letni mężczyzna jest  nietrzeźwy. Alkomat wykazał w jego orga-
nizmie 2.02 promila. Dodatkowo po sprawdzeniu w komputerowej bazie policji okazało się, że ma on 
aktywny zakaz kierowania pojazdami do 2016 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Goleniowie. Kieru-
jącego czeka kolejna rozprawa w Sądzie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

nadkom. Wiesław Ziemba
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reklama

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ
EKOFILM  
– weź udział w konkursach!

XI OGÓLNOPOLSKI i VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FIL-
MÓW EKOLOGICZNYCH im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM®” No-
wogard’ 2010 odbędzie się w dniach 17 – 21.05.2010 

W ramach Festiwalu ogłoszone zostały  następujące konkursy:
- Międzynarodowy konkurs fotograficzny”Natura tworzy człowiek 

niszczy” - Eko-Konkurs 2010
- Ogólnopolski Konkurs na Plakat
- Gminny Konkurs na Najciekawszą Kronikę Szkolnego Koła   Ligi Ochro-

ny Przyrody
- Gminny Konkurs: "OCENA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ  W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH"
- GMINNY KONKURS „Wiedzy o lesie”
Zaproszenie do konkursów, regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdziecie 

na stronie internetowej NDK Nowogard w zakładce EKOFIM.
LMM

Obwodnica Nowogardu

Umowy jeszcze 
nie ma

Mimo, że od otwarcia ofert minęło już dni 26 wykonawcy obwodnicy 
Nowogardu jeszcze nie wybrano. 

Najtańszą ofertę złożyła warszawska firma Budimex. Za wykonanie dwu-
jezdniowej drogi ekspresowej o długości 9,4 km zaproponowała ona 161 
mln. Dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwleka z 
podpisaniem umowy?

- Przyczyna nie podpisania umowy jest prosta. Nie wybrano jeszcze najko-
rzystniejszej ofert. W dalszym ciągu trwa sprawdzanie wszystkich propozycji 
– tłumaczy Grzegorz Dziedzina z GGDKiA. – Nawet po wyborze wykonawcy 
konkurenci będą mogli składać protesty np. do Urzędu Zamówień Publicznych. 
Nie chcę ogłaszać czarnego scenariusza, ale w ich wyniku podpisanie umowy 
może się opóźnić. 

Czy może stać się, zatem tak, że to nie Budimex wykona obwodnicę? 
- Jest kilka procent szans na taki scenariusz. Ja jestem jednak optymistą – 

mówi Dziedzina. 
Jeszcze kilka miesięcy temu rozpoczęcie budowy przewidywano na marzec. 

Dziś już nikt nie chce podać konkretnego terminu. Wykonawca będzie miał 
22 miesiące na budowę obwodnicy.

man

Jak parkować?
Widoczne obok zdjęcie prezentowaliśmy w piątkowym wydaniu naszej 

gazety. Obok był tekst wyrażający niezadowolenie mieszkańców bloku przy 
ul. 15 Lutego – parkujący pojazd utrudnia bowiem poruszanie się pieszym.

Prawda jest nieco inna. Właściciel pojazdu miejsce parkowania uzgodnił 
z Zarządem SM „Gardno”.

Przedtem parkował w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych 
położonym obok chodnika.

Wybierając nowe miejsce pozostawił poprzednie, które umożliwia swo-
bodne poruszanie się pieszym. Problem w tym, że nikt nie chce odśnieżyć i 
zrobić swobodnego przejścia...

Zainteresowanego przepraszamy.
LMM 

Kto nas wywiezie, 
kto wywiezie 
nas?
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Miejsko-Gminne Koło PZW

Zebranie sprawozdawcze
Zebranie podczas którego Zarząd Koła przedstawia wszystkie działa-

nia jakie podejmował w minionym roku jest zarazem jedyną okazją spo-
tkać się w większym gronie kolegów. Niestety nie wszyscy mogą , ale i nie 
wszyscy chcą na spotkanie się pofatygować. Gdyby przyszli przekonali by 
się naocznie, że przynależność do Polskiego Związku Wędkarskiego to nie 
tylko przysłowiowe „moczenie kija” i wyprawy po ryby. A ponieważ na 
zebrania się nie chodzi to i o wielu sprawach nie ma się „zielonego” po-
jęcia. Piszę to dlatego, ze na sali było wielu członków, ale gdy porówna-
my tę liczbę z faktyczną ilością zrzeszonych w Kole to refleksja nasuwa 
się sama...

wód nie ma zastrzeżeń. Prezes pod-
kreślił także dobrze układającą się 
współpracę z władzami samorządo-
wymi – zarówno w Nowogardzie jak 
i w Powiecie – jako przykład można 
wskazać udział druhów z OSP Błot-
no w akcji dotleniania – strażackie 
piły pomogły wykuwać przeręble.

Po sprawozdaniu Komisji Rewi-
zyjnej i Powiatowej Straży Rybac-
kiej jednogłośnie przyjęto plan pra-
cy i preliminarz finansowy na rok 
2010. Będą kontynuowane przed-
sięwzięcia przyjemne czyli zawody 
i spotkania rekreacyjne z młodymi 
i rodzinami, będą też akcje przyja-
zne środowisku – kolejne zarybia-
nie, sprzątanie zwyczajnych śmieci, 
w razie potrzeby dotlenianie. Naj-
bliższą akcją będzie kontrola kładek 
– muszą być estetyczne i bezpieczne, 
a nie remontowane przez właścicieli 
będą usuwane.

Mówiąc o finansach powiem tyl-
ko, że składki opłaca około 700 
członków Koła (liczebność człon-
ków plasuje to Koło w  pierwszej 
czwórce w województwie). Daje to 
wpływy na konto Koła rzędu 15 – 16 
tys. złotych.(w Kole pozostaje 30% 
sumy składek). Z tej kwoty na orga-
nizację zawodów przeznacza się po-
nad 13 tysięcy złotych (koszty prze-
jazdu, nagrody, przysłowiowy grill).

Co by to było gdyby taka armia 
zapragnęła przejąć władzę w gmi-
nie? Obecny na zebraniu Burmistrz 
Kazimierz Ziemba (prywatnie zapa-

lony wędkarz) namawiał kolegów 
do startu w wyborach -  „są wśród 
Was mądrzy i aktywni ludzie znają-
cy problemy Gminy...” - powiedział.

Na koniec apel – wędkarze liczą 
na wzrost szeregów. Wszyscy chętni 
mogą się zgłaszać do siedziby Zarzą-
du (w podwórzu za świetlicą „Pro-
myk” przy placu Szarych Szeregów).

Tekst i foto LMM.

PS. Koło istnieje w Nowogardzie 
ponad 60 lat. W tym czasie prze-
chodziło różne koleje losu, ale ni-
gdy nie zaprzestało działalności. 
Pan Edward Paszkiewicz postano-
wił opracować kronikę Koła. 

Za naszym pośrednictwem zwra-
ca się do wszystkich aktualnych i 
dawnych członków  wędkarskiej 
braci o wszelkie materiały z tego 
długiego okresu – zdjęcia, dyplomy, 
odznaki, karty wędkarskie, dawne 
regulaminy itp. Materiały po sko-
piowaniu będą zwrócone.

  

Zasnęli na zawsze
Ojciec, matka i syn zmarli we śnie zatruci tlenkiem węgla. 
Do zatrucia doszło w nocy z piątku 

na sobotę w wielorodzinnym domu 
przy ul. Sienkiewicza. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, ze 
prawdopodobną przyczyną śmierci 
było zatrucie tlenkiem węgla z instala-
cji piecyka gazowego. W najbliższych 
dniach przeprowadzona zostanie sek-
cja zwłok, która, tak na prawdę wy-
każe, co było bezpośrednią przyczyną 
śmierci – informuje nadkom. Wiesław 
Ziemba, rzecznik prasowy goleniow-
skiej policji. 

Przeprowadzona zostanie także 
ocena prawidłowości instalacji i eks-
ploatacji pieca gazowego. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na zapew-
nienie prawidłowego odprowadzania 
spalin i prawidłowej wentylacji po-
mieszczeń. 

W sobotę około godz. 10.30 można 
było usłyszeć sygnały wyjących kare-
tek pogotowia, które zmierzały w kie-
runku ul. Sienkiewicza. Właśnie wte-
dy martwych rodziców i brata znalazł 
mężczyzna, który tragiczną noc spę-
dził poza domem. 

Zmarły mężczyzna miał lat 48, ko-
bieta lat 46 i ich syn lat 20, piłkarz Po-
morzanina Nowogard. Wieść o tra-
gicznej śmierci szybko rozeszła się 
po mieście. Wielu mieszkańców nie 
kryło wstrząsu. Informacje trafiły do 
ogólnopolskich serwisów. Na oficjal-
nej stronie miasta www.nowogard.
pl zawisł apel władz Nowogardu, by 
mieszkańcy sprawdzili i zadbali o 
urządzenia z powodu, których może 
dojść do tragedii.

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje, 

kiedy gaz, węgiel albo inne paliwo spa-
lają się w zbyt małej ilości tlenu. Może 
być emitowany np. przez piecyki naf-
towe i gazowe, gazowe podgrzewacze 
wody. Jest gazem niewyczuwalnym, 
ma silne właściwości toksyczne. Wdy-
chanie nawet niewielkiej ilości tlen-
ku węgla może spowodować zatru-
cie, silny ból głowy, wymioty, śpiącz-
kę, a nawet zgon. Tej zimy ofiarą cza-
du padło już kilka osób. Część miała 
szczęście i w porę trafiła do szpitala. 
Strażacy i kominiarze twierdzą, że 
najczęściej do tragedii dochodzi z po-
wodu niesprawnych, zaniedbanych 
piecyków gazowych i przewodów ko-
minowych, chociaż prawo nakazuje 
ich regularne kontrolowanie. Przewo-
dy dymowe i spalinowe powinno się 
oczyszczać cztery razy w roku lub dwa 

razy do roku, jeśli wykorzystywane 
jest paliwo ciekłe lub gazowe. Co naj-
mniej raz w roku powinno się usuwać 
zanieczyszczenia z przewodów wen-
tylacyjnych.

Jeden ze zmarłych 20-letni Łukasz 
Marszałek, mieszkańcom Nowogardu 
był dobrze znany jako piłkarz klubu 
Pomorzanin. Całe środowisko spor-
towe jest głęboko poruszone śmier-
cią, takiej osobowości. Na wieść o 
jego śmierci Pomorzanin odwołał 
mecz sparingowy z Sarmatą Dobra. 
Odwołano także ostatnią kolejkę No-
wogardzkiej Amatorskiej Ligi Halo-
wej. Piłkarze Olimpii sparing z Kastą 
Szczecin rozpoczęli od minuty ciszy 
i Jego osobie poświęciliśmy osobny 
tekst – czytaj str. 11.

Marcin Nieradka

Zebranie prowadził Prezes Za-
rządu Edward Paszkiewicz. Zanim 
przystąpił do składania relacji była 
sympatyczna uroczystość  - przed-
stawiciel Wojewódzkiego Okręgo-
wego Zarządu PZW wręczył pamiąt-
kowy medal „Za zasługi dla Okręgu 
PZW Szczecin”. Koło zostało w ten 
sposób uhonorowane za 60 lat nie-
przerwanej działalności. A działal-
ność zasługuje na Medal - mogliśmy 
się o tym przekonać słuchając spra-
wozdania, a później planu zamie-
rzeń na rok 2010.

Wszyscy wiedzą, że Zarząd orga-
nizuje zawody wędkarskie. Ale już 
nie wszyscy, że organizuje także za-
wody dla młodzieży połączone ze 
szkoleniem nowych adeptów, zazna-
jamianiem ich z obowiązującym re-
gulaminem połowu ryb, z kulturą na 
łowisku, troską o przyrodę. W Za-

rządzie Koła powołano w tym celu 
zastępcę do spraw kontaktu z mło-
dzieżą.

Aby łowienie dostarczało ryb i 
przynosiło satysfakcję trzeba dbać 
o czystość dzierżawionych akwenów 
oraz o ich zarybianie. W zimie trze-
ba iść na wodę nie po ryby, ale na 
ratunek rybom – dotleniać zbior-
nik. I o tych akcjach w sprawozda-
niu mówił Prezes. Akcje podejmo-
wane przez aktywnych członków 
Koła przynoszą efekty. Świadczy o 
tym raport jaki sporządzają specja-
liści dokonujący naukowych, kon-
trolowanych odłowów. Nasze jezio-
ro jest uważane za prawidłowe pod 
względem zasobów ryb – nie spoty-
ka się karłowacenia ryb, ani przero-
stu poszczególnych gatunków, a sto-
sunek ryb drapieżnych do karpio-
watych właściwy. Także do czystości 
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W obiektywie  Jana Korneluka   -Wioski naszej gminy
             SIkOrkI

Wyjazd na badania mammograficzne
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 06.03.2010 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i 
Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.Rejestracja i szczegółowe informa-
cje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-
14.00 oraz u Lidii Bogus po godz.14.00-ej tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł
Terminy wyjazdów będą podawane w Dzienniku Nowogardzkim.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

NOWOGARDZKI DOM KULTURY ZAPRASZA 
Na zbiorowy wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie

na operetkę pt. „ HRABINA”
w dniu 27.02.2010. (sobota) godz. 19.00

Cena biletu 22 zł + koszt przejazdu 16 zł = 38 zł zgłoszenia tylko osobi-
ście przyjmujemy  do dnia 23.02.2010 pokój numer 29. Z chwilą zamówie-
nia miejsca , należy dokonać wpłaty za przejazd i udział w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza
Na zbiorowy wyjazd do Teatru Polskiego

Na spektakl 
„Mistrz i Małgorzata”

W dniu 07.03.2010 (niedziela) godz. 19.00
Cena biletu: Ulgowy 20zł  +  16zł koszt przejazdu = 36zł
Zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy do dnia 01.03.2010 (pokój 29).
Z chwilą zamówienia należy dokonać wpłaty za przejazd i udział w spek-

taklu. Informacje pod numerem telefonu: 39-26-283 lub 39-25-779
Zapraszamy !!!
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Czad – cichy zabójca  
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla,   potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powsta-

niem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Niechaj tragedia jaka  
spotkała  Rodzinę Marszałków będzie dla nas OSTRZEŻENIEM!   

ności, bólów i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyspieszenia czynności 
serca i  oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu cza-
dem; w takiej sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć pomieszczenie, 
w którym się znajdujemy i zasięgnąć 
porady lekarskiej. 

W trosce o własne bezpieczeń-
stwo, warto rozważyć zamontowa-
nie w domu czujek dymu i gazu. 
Koszt zamontowania takich czujek 
jest niewspółmiernie niski do ko-
rzyści, jakie daje zastosowanie tego 
typu urządzeń (łącznie z uratowa-
niem najwyższej wartości, jaką jest 
nasze życie).

  Jak pomóc przy zatruciu tlen-
kiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem 
węgla należy:

- zapewnić dopływ świeżego czy-
stego powietrza; w skrajnych przy-
padkach wybijając szyby w oknie, 

-  wynieść osobę poszkodowaną w 
bezpieczne miejsce, jeśli nie stano-
wi to zagrożenia dla zdrowia osoby 
ratującej; w przypadku istnienia ta-
kiego zagrożenia pozostawić prze-
prowadzenie akcji służbom ratowni-
czym, 

- wezwać służby ratownicze (pogo-
towie ratunkowe, PSP), 

- jak najszybciej podać tlen, 
- jeżeli osoba poszkodowana nie 

oddycha, ma zatrzymaną akcję ser-
ca, należy natychmiast zastosować 
sztuczne oddychanie np.   metodą 
usta - usta oraz masaż serca, 

- nie wolno wpadać w panikę, kie-
dy znajdziemy dziecko lub dorosłego 
z objawami zaburzenia świadomości 
w kuchni, łazience lub garażu; należy 
jak najszybciej przystąpić do udziela-
nia pierwszej pomocy. 

 PAMIĘTAJMY! 
Od stosowania się do powyższych 

rad może zależeć nasze zdrowie i 
życie oraz zdrowie i życie naszych 
bliskich. A wystarczy jedynie odro-
bina przezorności.

Materiały Biura Rozpoznawania 
Zagrożeń Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej

opr. Stanisław Pietrzycki - ROC
 
Tlenek węgla CO, potocznie zwa-

ny czadem.
W temperaturze pokojowej jest to 

bezbarwny i bezwonny gaz. 
Ma silne własności toksyczne. 
Gromadzi się głównie pod sufitem 

ponieważ ma nieco mniejszą gęstość 
od powierza.

Toksyczne działanie tlenku wę-
gla wynika z jego większego od tlenu 
(250-300 razy) powinowactwa do he-
moglobiny zawartej we krwi.

Tworzy on połączenie zwane kar-
boksyhemoglobią, które jest trwal-
sze niż służąca do transportu tlenu 
z płuc do tkanek oksyhemoglobina 
(połączenie tlenu z hemoglobiną). 
Dochodzi więc do niedotlenienia 
tkanek, co w wielu przypadkach pro-
wadzi do śmierci.

Tlenek węgla trwale łączy się z po-
nad 80% hemoglobiny, co sprawia, 
że tylko niewielka ilość hemoglobi-
ny może połączyć się z tlenem. Ilość 
ta jest jednak niewystarczająca dla 
ludzkiego organizmu. Nadmiar kar-
boksyhemoglobiny powoduje niedo-
tlenienie organizmu, a w najgorszym 
przypadku nawet śmierć przez udu-
szenie.

Wdychanie nawet niewielkiej ilo-
ści tlenku węgla może spowodować 
zatrucie, silny ból głowy, wymio-
ty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet 
zgon.

PRZYPOMINAMY!   Przepisy 
zobowiązują do czyszczenia komi-
nów! 

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 21 kwietnia 2006 r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 
563), w obiektach w których odby-
wa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się za-
nieczyszczenia z przewodów dymo-
wych i spalinowych: - cztery razy w 
roku w domach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem),  - 
dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym,  
- co najmniej raz w miesiącu, jeże-
li przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastronomicz-
nych.  -  co najmniej raz w roku usu-
wamy zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych.  Z kolei art. 62 ust. 1 
pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowią-
zuje właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jednorodzin-
nych do okresowej kontroli, co naj-
mniej raz w roku stanu technicznego  
instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych). 

RADZIMY! Skąd się bierze czad 
i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla powstaje podczas pro-
cesu niepełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, które występu-
je przy niedostatku tlenu w otacza-
jącej atmosferze. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla: -  jest gazem niewyczuwalnym 
zmysłami człowieka (bezwonny, bez-
barwny i pozbawiony smaku),  -  blo-
kuje dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca w 
czerwonych ciałkach krwi, powodu-
jąc przy długotrwałym narażeniu (w 
większych dawkach) śmierć przez 
uduszenie.    

Co jest główną przyczyną zacza-
dzeń? Głównym źródłem zatruć w 
budynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych, spalinowych i dy-
mowych. Wadliwe działanie wspo-
mnianych przewodów może wyni-
kać  - z ich nieszczelności,  - braku 
konserwacji, w tym czyszczenia,  - 

wad konstrukcyjnych,  - niedosto-
sowania istniejącego systemu wenty-
lacji do standardów szczelności sto-
sowanych okien i drzwi, w związku 
z wymianą starych okien i drzwi na 
nowe.  Powyższe może prowadzić do 
niedrożności przewodów, braku cią-
gu, a nawet do powstawania zjawi-
ska ciągu wstecznego, polegającego 
na tym, że dym zamiast wydostawać 
się przewodem kominowym na ze-
wnątrz, cofa się z powrotem do po-
mieszczenia.   

Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia?

W celu uniknięcia zaczadzenia na-
leży:

- przeprowadzać kontrole tech-
niczne, w tym sprawdzanie szczelno-
ści przewodów kominowych, ich sys-
tematyczne czyszczenie oraz spraw-
dzanie występowania dostatecznego 
ciągu powietrza,

- użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania, zgodnie z instrukcją 
producenta, 

- stosować urządzenia posiadają-
ce stosowne dopuszczenia w zakre-
sie wprowadzenia do obrotu; w sytu-
acjach wątpliwych należy żądać oka-
zania wystawionej przez producenta 
lub importera urządzenia tzw. dekla-
racji zgodności, tj. dokumentu za-
wierającego informacje o specyfika-
cji technicznej oraz przeznaczeniu i 
zakresie stosowania danego urządze-
nia, 

- nie zaklejać i nie zasłaniać w inny 
sposób kratek wentylacyjnych, 

- w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność działa-
nia wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację, 

- systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykłada-
nie kartki papieru do otworu bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie za-
kłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomnianego 
otworu lub kratki, 

- często wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się proces spala-
nia (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapew-
nić, nawet niewielkie, rozszczelnie-
nie okien, 

- nie bagatelizować objawów dusz-

  Podziękowanie!
Zarząd LKS Pomorzanin Nowogard 

serdecznie dziękuje Pani 
Psycholog BOŻENIE  KAWICKIEJ 

za natychmiastową pomoc naszemu zawodnikowi 
Tomaszowi Marszałek  

w związku z tragiczną śmiercią 
członków jego rodziny.

POdZięKOWaNia
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Ewa Kawczyńska, Natalia Praska, adam Kawczyński, da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ROK SZOPENOWSKI 
W ZSP W NOWOGARDZIE

Fryderyk Szopen – poeta fortepianu

Kapelusze z głów, panowie! Oto geniusz!
Robert Schumann

Rok 2010 został ustanowiony 
rokiem Fryderyka Chopina. Związa-
ne jest to z dwusetną rocznicą urodzin 
pianisty. Przygotowania do obchodów 
trwają już od roku. Bardzo dużo krajów 
jest zaangażowanych w to wydarzenie. 
Najważniejsze miejsce dla organizacji 
Roku  Szopenowskiego to jednak Polska, 
a w niej Żelazowa Wola, Brochów, miej-
sce chrztu Szopena, warszawski Zamek 
Ostrogskich, który jest remontowany na 
potrzeby nowego Muzeum Fryderyka 

Szopena na Tamce. Na przełomie lutego i marca odbędą się liczne koncerty, 
w których wezmą udział najsłynniejsi pianiści. Dodatkowo zostanie wyda-
ny w kilku językach przewodnik po Europie Szopena. Organizowany jest 
portal internetowy Szopen 2010, który wielbicielom kompozytora zapewni 
dostęp do wszystkich informacji i publikacji na jego temat. W naszym regio-
nie również zaplanowano liczne imprezy okolicznościowe - już pierwszego 
marca na hali przylotów lotniska Szczecin – Goleniów odbędzie się Kon-
cert e-moll w wykonaniu Sławomira Wilka i orkiestry filharmonii wraz z  
trzydziestominutową prezentacją multimedialną. O Chopinie pamięta także 
Szczecin, w którym obchody  zostały podzielone na 5 projektów: Fryderyk 
i Róże, Emigracja. Chopin, Chopin na betonowcu (wspomniany wcześniej), 
Nokturn dla Pani Tilebain oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kame-
ralnej „ALTELIER”.

Nasza szkoła również zaangażowała się w obchody Roku Szope-
nowskiego, aby uczcić to wydarzenie wykonano wystawę okolicznościową 
pt: „Fryderyk Szopen – poeta fortepianu”. Składa się ona z czterech części, 
które w pełni pokazują nie tylko sylwetkę artysty, ale także inne osoby z nim 
związane. Pierwsza część „Biografia Szopena” opisuje życie artysty – najważ-
niejsze wydarzenia z życia prywatnego i zawodowego. Cytaty o kompozy-
torze i najważniejsze uroczystości związane z obchodami Roku Szopenow-
skiego znajdują się w drugiej części wystawy. Tuż za nią umieszczona jest 
część zatytułowana „Szopen w twórczości innych artystów” – dzięki niej 
dowiadujemy się jak wielu artystów czerpie z twórczości Chopina  (m.in. C. 
K. Norwid, J. Antczak „Chopin. Pragnienie miłości”  – ale to tylko kropla w 
morzu). Ostatnia część poświęcona jest bardzo ważnej osobie w życiu Cho-
pina, pięknej George Sand – słynnej francuskiej pisarce, która odcisnęła na 
twórczości mistrza duże piętno (zatytułowana „George Sand – wielka mi-
łość Szopena”). Gorąco zapraszamy wszystkich do oglądania naszej wysta-
wy, która z pewnością zainteresuje wiele osób ciekawymi wiadomościami, 
jak i licznymi ilustracjami, zwiększającymi jej atrakcyjność.

Justyna Kieżun

XI Olimpiada 
Techniki Samochodowej

Konkurs ten ma zasięg ogólnopolski i jest kontynuacją konkursu 
organizowanego w zeszłych latach odbywającego się pod patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej. Organizatorami konkursu jest miesięcznik Auto-
Moto Serwis oraz Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. 

Konkurs jest trzyetapowy. W etapie pierwszym, czyli szkolnym, 
najlepsi okazali się: 
Bartłomiej Bartkowiak oraz Bartosz Chojnacki, uczniowie klasy III Techni-
kum Mechanicznego, i to oni będą reprezentowali naszą szkołę w drugim 
etapie oraz walczyli o wejście do ostatniego etapu.  Swoją wiedzą z zakresu 
motoryzacji będą się wykazywali 27 marca o godzinie 11.00 w Warszawie 
w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki War-
szawskiej. Przygotowaniem  uczniów zajęli się nauczyciele z ZSP w Nowo-
gardzie Pan Janusz Cholawo oraz Marcin Karpiel.
Olimpiada będzie obejmowała zakres wiedzy:
	Budowa samochodów osobowych,
	Wyposażenia warsztatowego i techniki napraw,
	Diagnozowania prostych usterek silnika i instalacji elektrycznej,
	Umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami, w tym pomiarowymi,
	Zagadnień związanych z bhp oraz ochroną środowiska.

Tegoroczni finaliści i laureaci Olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymają nagrody 
rzeczowe.

Marcin Karpiel

Sport w ZSP
28.01.10 odbył się turniej w koszykówce chłopców, w którym brały 

udział następujące zespoły:
1.ZSP   Nowogard
2.LO 1 Nowogard
3.ZSP  Goleniów
4.ZSZ  Goleniów
Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby:
1. Kryspin Krzywański
2. Sebastian Staniczek
3. Karol Babiński
4. Erwin Teodorczyk
5. Hubert Winnicki
6. Wojciech Rafiński
7. Arkadiusz Balcer
8. Erwin Suszwedyk
9. Mateusz Jeż
10 Kamil Nowak
11. Aleksander Gełomej
12. Arkadiusz Wojciechowski
13. Adam Mościński
Wyniki meczu przedstawiały się następująco:
1. ZSP Nowogard – LO 1 Nowogard 34:12
2. ZSP Nowogard – ZSZ Goleniów 33:25
3. LO 1 Nowogard – ZSZ Goleniów 34:32
4. ZSP Nowogard – ZSP Goleniów       38:32
5. ZSZ Goleniów – ZSP Nowogard       37:45
6. LO 1 Nowogard – ZSP Goleniów      43:33
W rozgrywkach zwyciężyła drużyna ZSP Nowogard, drugie miejsce zaję-

ła reprezentacja
 LO1 Nowogard, trzecie miejsce przypadło zawodnikom z ZSP Goleniów.
Naszej drużynie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów w 

sporcie.
Alina i Karolina
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• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁU-
GOWY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 
14 (na przeciw byłej gorzelni), TEL. 
660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV piętro, 
ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
608 579 447.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Sprzedam 1/3 domu w Jenikowie z po-
mieszczeniem gospodarczym na 6 aro-
wej działce. 505 183 702.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. Le-
śna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 
36 arów, okolice Nowogardu. Tel. 
787 503 717, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Wierzbięcinie bezczynszowe, 
68 m kw, wysoki standard, cena 150 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Sprzedam działkę budowlaną ok. 20 
arów w Karsku. Tel. 601 200 219.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 
605 522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposażeniem, 
możliwość przekształcenia na dom. 
788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, par-
ter, z garażem lub bez. Tel. 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie M-5, parter, 15 Lu-
tego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m kw, 
I piętro, ul. Wiejska, 196 tys. 606 685 239.

• Wynajmę dwa pomieszczenia (na chłod-
nię 150 m kw i magazynowe 130 m kw) 
Nowogard. Tel. 694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 46 m kw, parter, 2 pokoje. Le-
śna 6A/14. Tel. 721 942 932.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska, po remoncie – mile widziana 
firma.693 850 197.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Tanio zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Do wynajęcia lokal użytkowy na os. 
Bema w Nowogardzie o pow. 147 m kw 
w całości, 1/ 2 lub 1/ 4 np. pod Agencję 
PKO BP, gabinet kosmetyczny, fryzjer, so-
larium, itp. Atrakcyjna cena do negocja-
cji. 665 120 250.

• Wynajmę pomieszczenie na działal-
ność handlową, 80 m kw, 20 m kw. 
665 544 988, 695 981 229.

• Wynajmę lokal na działalność handlo-
wą lub usługową przy ul. 3 Maja 44G 
(przy zjeździe do „Przystani”). Tel. 91 
39 23 689, 517 35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 
pokoje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Działkę budowlaną w Nowogardzie 
sprzedam. Tel. 510 727 667.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe. 
513 157 133 po 16.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ładne o 
podwyższonym standardzie, duży bal-
kon o pow. 70 m kw, III piętro, cena 2600 
zł / m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725  590  955 
po 20.00. 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., I piętro, 
80 m kw, czynsz 1000 zł plus opłaty. Ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, Nowo-
gard. 796 203 780.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
2 pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z balko-
nem. Kontakt Tel. 502 453 217.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw. 
880 34 17 34.

• Sprzedam działkę pod garaż w centrum. 
Tel. 513 805 550.

• Sprzedam mieszkanie w centrum. Tel. 
513 805 550.

• Sprzedam 2 działki 10 ar, okolice Nowo-
gardu. 694 521 787.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe na 2 pokojowe. 603 55 55 32.

• Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biurami 
i dużym terenem, hala ok. 1000 m kw. 
668 989 393.

• Kupię działkę budowlaną od 1200 m kw 
do 3000 m kw, Nowogard lub okolice, z 
warunkami zabudowy. W rozsądnej ce-
nie, gotówka.604 154 316.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 91 39 22 988 lub 
698 84 30 40.

• Wynajmiemy tanio i od zaraz, wypo-
sażone w media, biura i lokale użytko-
we Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 
tel. 091 39-20-891.

• Wynajmę sklep i bar w miejscowości Dę-
bice gm. Maszewo. Tel. 887 467 309.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 48 m kw, 3 pokoje, ul. Wyszyń-
skiego, cena 160 tys. Tel. 662 018 020.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w 
centrum miasta. Tel. 607 289 830.

• Mieszkanie 3 pokoje do wynajęcia. 
501 411 106.

• Sprzedam garaż murowany na Zamko-
wej. Tel. 722 05 03 67.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z wy-
danymi warunkami zabudowy o pow. 
0,0815 ha, cena 52 000. Tel. 0608 622 920.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, ni-
ski czynsz, indywidualne ogrzewanie. 
885 688 771.

MOTORYZaCJa

• Sprzedam Mazdę 626, rok prod. 1995, 
po. 2.0 benzyna, stan bdb, cena 6500 
zł do negocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 1993 r. 
Tel. 66 311 8268.

• Sprzedam Nissan Sunny, poj. 1,4, 
1995 r., benzyna + gaz, trzydrzwiowy, 
stan bdb, cena 4000 zł do negocjacji. 
Tel. 508 309 107.

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Ford Escort, rok prod. 1996, 
poj. 1,3, cena 3500 do negocjacji. Tel. 
602 352 783.

ROLNiCTWO

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam owies i pszenżyto. Żabowo. 
Tel. 91 39 106 49.

• Sprzedam ciągnik C-385 i przyczepę 6 
tonową. 603 839 782.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, owies, 
warzywa. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., 
sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

USŁUGi

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• dYWaNOPRaNiE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TiR-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, 
ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCORd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 501  383 
380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZaKŁad RTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• dUR – daCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• daCHY. 785 562 104.

• HYdRaULiCY. 600  400  363, www. su-
perogrzewanie.nd.pl

• Dachy, podbitki i remonty mieszkań. 
669 320 592.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. 608 658 184.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 
12 12.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. atrakcyjne 
ceny. Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Usługi ogólnobudowlane. 794 115 153.

• Usługi budowlane, dachy. 
727 303 097.

• Odśnieżanie, transport. 727 303 097.

• Odśnieżanie i wywóz śniegu. 603 19 
77 98. 

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Odśnieżanie dachów. 607 654 692.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, terakota, glazura, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 607 647 515, 91 39 701 23 po 19.00.

• instalacje elektryczne, remonty 
mieszkań. 606 490 456.

• Wywóz śniegu z posesji busem skrzy-
niowym. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Kompleksowo – remonty mieszkań. 
608 364 330, 600 347 308, 91 39 501 
03.

• Regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
panele ścienne, podłogowe, wymiana 
instalacji. 510 554 689.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad 
apteką Jantar). Tel. 605 522 340.
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KUPię dREWNO 
Na PaLETY

Tel. 500 149 905

Miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

Mechaniczne oczyszczanie 
kanalizacji wewnętrznej 

i usuwanie wszelkich osadów
Profesjonalny sprzęt, faktury VAT

Tel. 504 517 117

reklama

reklama

Pomóżmy Nikoli
Nikola Bednarek urodziła się z przepukliną 

oponowo-rdzeniową.
Obecnie ma 3 latka, całkowicie bezwładne 

nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji. Niestety 
koszty rehabilitacji są ogromne i przewyższają 
nasze dochody  – koszt dwutygodniowego 
turnusu wynosi od 3 do 6 tysięcy złotych, a dla 
prawidłowego leczenia potrzeba tych turnusów 
kilka w roku.

Nikola jest podopieczną Fundacji Dzieciom 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pieniądze trafiły na konto Nikoli w ze-
znaniu podatkowym należy wpisać:

(przykładowo dla PIT 37):
Poz. 124 – Nazwa OPP – Fundacja Dzieciom 

„Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, Warszawa
Poz.125.  - Numer KRS – 0000037904
Poz.125 – wnioskowana kwota nie przekraczająca 1% płaconego podatku
Poz. 126 - !%
Poz. 127 – można podać swoje dane osobowe, byśmy poznali darczyńcę
Poz.128 – Na leczenie i rehabilitację  BEDNAREK Nikola i numer konta:
                 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362.

Serdecznie dziękujemy.

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

 12 tygodni dom 
pod  klucz od 2173 zł/m kw.

Tel. 504 595 424

Renomowany 
ZAKŁAD 

GASTRONOMICZNY
oferuje wyroby garmażeryjne 
w konkurencyjnych cenach. 

Tel. 513 100 901

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

Pomóżmy Kubusiowi 
Nasz syn urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową , z rozszczepem kręgosłupa, w badaniu 
rezonansu magnetycznego stwierdzono torbielowa-
tą zmianę w migdałkach móżdżku i zakotwiczanie 
rdzenia kręgowego. W związku z tymi schorzenia-
mi nasz synek nie chodzi. Kuba potrzebuje stałej 
rehabilitacji. Rodziców nie stać na zapewnienie 
kosztownej rehabilitacji. Odpisując 1% swojego 
podatku każdy może pomóc Kubusiowi stanąć na 
nogi i zrobić pierwsze kroki. Prosimy o przekazanie 
1% podatku na konto Fundacji Dr Piotra Janaszka 
w Koninie NR.KRS.197058 Fundacja posiada status 
Organizacji Pożytku Publicznego. 

NR KONTA: 55 1020 2746 0000 3102 0053 9650 z dopiskiem na leczenie 
Jakuba Wójcika. Liczy się każda złotówka. Za przekazane wpłaty rodzice 
Kuby serdecznie dziękują.

Kontakt z Rodzicami Kubusia 
Tomasz, Ewa Wójcik tel(kom) 0693 344 693,0 697 381 161

• Usługi – docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

• BRUK – LiN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www. bruk-linnowogard.
com.pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 886 
339 035.

• Przyjmę do pracy osobę ze znajo-
mością obsługi programów AUTO 
CAD. Tel. 91 39 25  900, 886  339  035, 
880 760 421.

• Zatrudnię sprzedawcę – konsultanta. 
604 410 983.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, długo-
letnie  doświadczenie w handlu, dys-
pozycyjność. tel. 660 392 851.

• ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO KIE-
ROWCĘ KAT. C+E DO 45 LAT Z AKTU-
ALNYMI BADANIAMI I UKOŃCZONYM 
KURSEM NA PRZEWÓZ RZECZY, TEL. 
503-700-222.

• Osoba z jakąkolwiek znajomością ob-
róbki drzewa. Tel. 791 423 559.

• Poszukujemy osób na stanowisko 
barman – kelner oraz kucharz. Tel. 
608 05 33 71.

• Restauracja – Hotel „15 Południk” za-
trudni barman – kelner, uczciwą z do-
świadczeniem. Tel. 663 412 054.

iNNE

• SPRZEdaM PiaSEK, ŻWiR, CZaRNO-
ZiEM, POSPÓŁKę Z dOWOZEM dO 
KLiENTa. ŻWiROWNia dŁUGOŁęKa. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

• Sprzedaż drewna opałowego. Trans-
port. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam bemar wodny z wyposaże-
niem 10 garnków ze stali nierdzewnej. 
608 658 184.

• Sprzedam pianino. 0506 486 202.

• Sprzedam hantle i ciężarki, pasy i szelki 
do prac dekarskich. Tel. 513 805 550.

• Husky – suczka, niedrogo sprzedam. 
502 853 573.

• Kupię stary adapter na płyty. 91 39 
21 538.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

• Szukam korepetytora z j. rosyjskiego. 
691 189 717.

  UWaGa WędKaRZE
Koło PZW „Tęczak”  w Nowogardzie 

organizuje zawody podlodowe 
na jeziorze nowogardzkim 

dnia 28.02.2010 r. godz. 10.00. Zbiórka na Harcówce. 
Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu do robienia otworów 

w lodzie oraz linki zabezpieczające. 
Wpisowe 5 zł w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego.
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in for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MaN BiŃCZYK - Linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

REGULaRNa LiNia Mi KRO BU SO Wa SEROCKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BLaSZaNE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1123-25.02.2010 r. 

Zarząd, trener i piłkarze LKS „Olimpia” Nowogard 
z powodu śmierci 

Łukasza Marszałka 
składają wyrazy głębokiego współczucia 

piłkarzom, działaczom i wszystkim 
związanym z Pomorzaninem Nowogard. 

Szczere wyrazy współczucia kierujemy także do 
rodziny Łukasza, oraz wszystkich, którym był bliski. 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć po nim”.

Odszedł Łukasz – żywe srebro
Każda śmierć budzi w ludziach żal. Odejście młodego człowieka dodatkowo go potęguje. Śmierć młodzieńca, tak bardzo 

oddanego piłce nożnej to już całkowita tragedia.
by się nie działo, że „Damy Radę”. Był 
niesamowity w życiu i na boisku – mówi 
Dominik. 

Podobne zdanie ma Adrian Kram: - 
Nie było sytuacji żeby się odwrócił ode 
mnie i nie pomógł w trudnej chwili. Tak 
samo było na boisku, kiedy zespół prze-
chodził ciężki okres zawsze wszystkim 
mówił, że będzie lepiej. Nie opuszczał 
go i wspierał ze wszystkich sił. Swą wa-
lecznością i zawziętością był godnym do 
naśladowania sportowcem. Będzie mi 
jego brakować.

Wielu kolegów z drużyny do dziś nie 
może uwierzyć w jego tragiczną śmierć.

- Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. 
To nie możliwe. Na treningach było, go 
zawsze pełno. Ciężko było go upilnować. 
Marszal zawsze pozostanie w naszych 
sercach – zapewnia Łukasz Nosek, 
zawodnik, kolega od najmłodszych lat. 

Łukasz do seniorskiej drużyny Po-
morzanina trafił dwa lata temu. Nigdy 
nie ukrywał, że marzy o piłkarskiej 
karierze. W listopadzie 2008 zainte-
resowała się nim nawet szczecińska 
Pogoń. Łukasz zagrał dwa sparingowe 
mecze z drużynie juniorów starszych 
„Dumy Pomorza”. 

Ulubionym piłkarzem Łukasza 
był Wayne Rooney z Manchesteru 
United. Marszałek w grze był tak 
samo waleczny jak jego idol. Wa-
runkami fizycznymi przewyższał 
Anglika. Rooney jest napastnikiem. 
Marszał był obrońcą, często ostatnią 
instancją, deską ratunku zespołu.  
 - Charakternik – tak określa Łukasza 
kapitan Pomorzanina Marcin Skór-
niewski. - Mimo młodego wieku był 
wzorem do naśladowania. Nigdy się nie 
poddawał. Miał wielkie serce. „Rooney”, 
nigdy Cię nie zapomnę! Składam rów-
nież w tym miejscu w imieniu całego 
zespołu oraz swoim najgłębsze wyrazy 
współczucia Tomaszowi Marszałkowi. 
Tomku You’ll never walk alone.

Trener Pomorzanina Zbigniew Gu-

mienny twierdzi, że nie umie mówić o 
Łukaszu w czasie przeszłym: - On był, 
jest i będzie. Zawsze pracowity, bardzo 
lubiany chyba przez każdą osobę, jaką 
spotkał na swojej drodze, Bardzo am-
bitny. Gdy miał kontuzje przychodził na 
trening chcąc, stać na bramce. W ciągu 
tych dwóch lat zrobił ogromne postępy, 
co wróżyło mu grę w zdecydowanie 
wyższych ligach. Gdy na meczu chciałem 
żeby  chłopaki grali na 120 proc. Łukasz 
dawał z siebie 150 proc. 

Łukasz marzył ostatnio by zostać pił-
karzem roku V ligi w plebiscycie Głosu 
Szczecińskiego. Głosy na niego można 
oddawać na internetowej stronie pod 
adresem: ligowiec.net/plebiscytroku/
glosowanie

Wraz z Łukaszem zmarli jego ro-
dzice. Data pogrzebu Łukasza i jego 
rodziców nie była jeszcze znana przed 
zamknięciem wydania. 

Redakcja „Dziennika” składa rodzi-
nie, przyjaciołom Łukasza oraz klubowi 
LKS Pomorzanin Nowogard najszczer-
sze wyrazy współczucia.

Karolina Kubicka, 
Marcin Nieradka

To był sobotni ranek. Wszyscy 
związani z Pomorzaninem Nowogard 
myśleli o popołudniowym sparingu z 
Sarmatą Dobra. Zaczynali już powoli 
przygotowywać się do wyjazdu na 
mecz. I nagle, niespodziewanie dotar-
ła do nich tragiczna wiadomość. Na 
zawsze odszedł kolega z drużyny i jej 
wielka podpora – Łukasz Marszałek. 
Mecz oczywiście odwołano. Ze świa-
domością, że w zespole już nigdy nie 
zagra Łukasz.

O godz. 10.30 śpiącego, w raz z ro-
dzicami znalazł go brat – Tomasz, który 
akurat nie nocował w domu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, ze 
prawdopodobną przyczyną śmierci było 
zatrucie tlenkiem węgla z instalacji pie-
cyka gazowego – ze smutkiem w głosie 
informuje nadkomisarz goleniowskiej 
policji Wiesław Ziemba. Dla policjanta 
to tragiczny i niecodzienny komunikat. 
Pełni również funkcję wiceprezesa Po-
morzanina. – Wielki żal, że odszedł tak 
wspaniały młody człowiek. Był i mógł 
być jeszcze przez długi czas wzorem 
dla każdego. Żeby cała młodzież, miała 
takie jak on podejście do życia.

Marszal, bo tak nazywali go przyja-
ciele miał zaledwie 20 lat. Przed sobą 

całe życie, które chciał wykorzystać w 
jak najlepszy sposób. Zawsze był duszą 
towarzystwa. Swoim optymizmem 
zarażał nawet w najtrudniejszych 
momentach. 

- Przypominał mi siebie samego z 
czasów młodości. Dowcipny, rozryw-
kowy. Zawsze na 100 procent gotowy 
do meczu. Bez niego będzie smutno w 
szatni jak i na wyjazdach – tak o Łuka-
szu mówi Krystian Miklas, przyjaciel 
z boiska.

Łukasz, jako piłkarz znany był z 
niesamowitej waleczności. Do klubu 
zawitał jako kilkuletni chłopiec. W 
pierwszej drużynie, jego trenerem był 
Stefan Pastusiak. Od dziecka bieganie 
jakby go nie męczyło. Już jako mło-
dziutki trampkarz z łatwością wyprze-
dzał swoich kolegów. On kończył biec, 
gdy inni byli w połowie dystansu. 

- Wkładał bardzo dużo wysiłku we 
wszystko, co robił. Kochał grę w piłkę - to 
było dla niego najważniejsze! Po prostu 
znakomity zawodnik. Na boisku do 90 
min dawał z siebie wszystko a nawet 
więcej – wspomina Dominik Grusz-
czyński, jeden z najbliższych przyjaciół 
Marszałka. 

Mimo, iż Łukasz był świetnym piłka-
rzem, nigdy się nie wywyższał. Zawsze 
uśmiechnięty. Konfliktowość? Chyba 
nie wiedział, co to za pojęcie. Słynął z 
oryginalnego dowcipu. Np. w ankiecie 
na jednej z klubowych stron interne-
towych na pytanie o ulubioną potrawę 
odpowiedział, że jest to zupka chińska.

- Gdy, się go widziało to od razu po-
kazywał się uśmiech na twarzy drugiego 
człowieka. Wystarczyło jedno jego słowo 
a u wszystkich pojawiał się uśmiech. 
Tak pozytywnie nastawionego do życia 
człowieka chyba nie spotkałem. Pomagał 
dosłownie każdemu jak tylko mógł, po 
prostu nie dało się go nie lubić. Umiał 
rozwiązać każdy problem czy swój czy 
kogoś innego, każda jego cecha charak-
teru była dobra. Zawsze powtarzał, co 

KONdOLENCJE

Na boisku zawsze waleczny
W życiu zawsze z uśmiechem 
na twarzy

Wyrazy współczucia 
dla 

TOMASZA  MARSZAŁKA
z powodu tragicznej śmierci

MaMY, TaTY i BRaTa
składają

Zarząd, sztab szkoleniowy i zawodnicy
LKS Pomorzanin Nowogard.

KONdOLENCJE
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KALENDARIUM 
DZIENNIKA

reklama

26 lutego   57. dzień roku
imieniny: Aleksander, Bogumił, Dionizy, Faustynian, Klaudian, 
Lutmiar, Lutosława, Mirosław, Mirosława, Nikolina, Nestor, Otokar.
Wydarzenia w Polsce
1927 - Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie hymnem narodowym.
1999 - prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty 
ratyfikujące polskie członkostwo w NATO.
Wydarzenia na świecie
1806 - w Paryżu rozpoczęto budowę Łuku Triumfalnego.
1952 - Winston Churchill ogłosił, iż Wielka Brytania dysponuje 
bronią atomową.
1999 - ukazał się mikroprocesor Pentium III firmy Intel.

27 lutego   58. dzień roku
imieniny: Achacy, Achacjusz, Aleksander, Anna, Auksencja, 
Auksencjusz, Auksenty, Baldomer, Baldomera, Bazyli, Gabriel, 
Honoryna, Julian, Leander, Leandra, Orfeusz, Prokop, Sierosława 
i Sirosława.
Wydarzenia w Polsce
1964 - Założono klub piłkarski GKS Katowice.
Wydarzenia na świecie
1900 - W Niemczech założono klub piłkarski Bayern Monachium.

28 lutego   59. dzień roku
imieniny: Antonia, August (w latach nieprzestępnych), Bogu-
rad, Falibog, Gaja, Gajusz, Hilary, Józef, Kaja, Lech, Ludomir, Ma-
kary, Nadbor, Roman, Sylwana i Tymoteusz.
Wydarzenia w Polsce
1973 - Katastrofa samolotu rządowego pod Szczecinem
1981 - Wprowadzono kartki na mięso i wędliny.
Wydarzenia na świecie 
1892 - Rudolf Diesel opatentował silnik spalinowy 
1935 - Wynaleziono nylon.
1986 - Premier Szwecji Olof Palme został zastrzelony w Sztokhol-
mie w niewyjaśnionych okolicznościach.

1 marca   60. dzień roku
imieniny: Albin, Aldona, Antoni, Budzisław, Dawid, Eudokia, Eu-
doksja, Feliks, Herakles, Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, Leon, 
Leona, Radosław i Switbert
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
Dzień Puszystych
Międzynarodowy Dzień Świadomości Autoagresji
Wydarzenia na świecie
1565 – Zostało założone Rio de Janeiro.
1872 – Utworzono Park Narodowy Yellowstone.

OFERTY PRACY PUP
Nowogard 22.02.2010r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. Fryzjer

5. psycholog
6. sprzedawca
7. Przedstawiciel handlowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka ( Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy

KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie filia w Nowogardzie 

ogłasza giełdę Pracy na stanowisko :
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

01.03.2010r. godzina 13:00 pok.nr. 9

miało nie śmierdzieć a...
Systematycznie na łamach DN relacjonowaliśmy kolejne etapy najpoważniejszej od lat inwestycji 

w Nowogardzie czyli  wytwórni oleju rzepakowego realizowanej przez przedsiębiorstwo o nazwie 
REM na terenie byłej krochmalni. 

W naszych, redakcji rozmowach z kierownictwem 
firmy pytaliśmy też zawsze o wpływ planowanej pro-
dukcji na środowisko. Zawsze uzyskiwaliśmy zapew-
nienia ,że jakakolwiek szkodliwość jest wykluczona i 
to zarówno ze względu na obecne wymogi formalne 
w zakresie ochrony środowiska jak i na zastosowaną 
technologię. Pięły się więc w górę kolejne zbiorniki 
magazynowe rzepaku i mimo, że wzbudzały one pew-
ne zastrzeżenia estetyczne - zdaniem wielu zakłócały 
architekturę wjazdu do miasta - bilans zysków i strat 
nadal wydawał się korzystny dla Gminy. Z początkiem 
tego roku rozpoczęła rozruch tłocznia oleju rzepako-
wego. No i od tego momentu poczuliśmy smak nowej 
inwestycji - poczuliśmy dosłownie. Na początku w 
redakcji od czasu do czasu dzwonił telefon z nie-
śmiałym  pytaniem - czy wiemy skąd wydobywa się 
taki “słodkawy “ zapach ?.  Potem telefony ujawniały 
narastającą irytację i zniecierpliwienie osób zamiesz-
kujących nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie REM 
ale także tych z dalszych ulic . Jak się okazało mdły 
słodkawy zapach , można odczuć w zależności od 
kierunku wiatru i z różnym natężeniem , nawet w 
całym mieście. Po kilkunastu dniach było już jasne że 
źródłem tego zapachu jest wytwórnia oleju. Olej tło-
czony jest w technologii “na gorąco” i podgrzane opary 
ulatniają się bezpośrednio do atmosfery. Zapytaliśmy 
o komentarz Pana Antoniego Bielidę koordynatora 
procesu inwestycyjnego w REM.

„ Zapach który wydobywa się z instalacji tłoczenia 
oleju jest emitowany przez odpowietrzniki podczas 
schładzania podgrzanego do 80 stopni makuchu 
rzepakowego. Opary te nie zawierają żadnych 
składników szkodliwych, nie używamy bowiem 
podczas tłoczenia czynników chemicznych. Jest to 
czysto mechaniczny i termiczny proces. Instalacja 
jest nadal w trakcie rozruchu możliwe jest więc,że 
konieczność dopracowania parametrów pracy nieco 
wzmaga intensywność tego zapachu. Na pewno nie 
emitujemy żadnych substancji szkodliwych”

Tyle kierownictwo REM . Pan Tadeusz Fiejdasz 
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w UM w 
Nowogardzie twierdzi że urząd nie uczestniczył w 
procedurze wydawania decyzji środowiskowej dla 
inwestycji REM :  „ operaty w tym zakresie wydawał 
w przypadku tej inwestycji Wojewoda Zachodnio-
pomorski - mówi T Fiejdasz - Rzeczywiście również 
do naszego wydziału zgłaszano fakt rozchodzenia 
się dla niektórych niemiłego zapachu . Zwróciliśmy 

się do kierownictwa REM  z prośbą o przedstawienie 
do wglądu dokumentacji załączonej do pozwolenia 
środowiskowego . Jeśli otrzymamy tę dokumentację 
możemy tylko sprawdzić czy dotrzymywane są za-
warte tam warunki”.    

 I tak to kilkuletnie zadowolenie nowogardzian z 
powodu braku fetoru jaki wydobywał się ongiś z byłej 
krochmalni musiało się skończyć - biednemu zawsze 
wiatr w oczy,  czy raczej tutaj -zapaszki  w nozdrza. 
Ponieważ jednak ten niemiły zapach z REM w po-
równaniu z fetorem z krochmalni jest jednak mniej 
uciążliwy niektórzy ostatecznie skomentują to znanym 
lecz niezbyt chyba precyzyjnym powiedzonkiem „ od 
smrodu jeszcze nikt nie umarł”.  Pewnie od tego smro-
du nikt nie umrze ale czy będzie on chętnie wdychany 
zarówno przez mieszkańców jak i przyjezdnych? Czy 
uprzyjemni letni odpoczynek na nowogardzkiej plaży? 
Czy jednak nie doprowadzi tych bardziej wrażliwych 
do ucieczki gdzie wiatr zapachu nie doniesie?. To tylko 
niektóre pytania. Nasuwają się także szersze refleksje 
- przykład wytwórni oleju jest kolejnym dowodem 
na to, że tzw szczelność technologii zamkniętych , 
reklamowana przy okazji najróżniejszych inwestycji 
, również dyskutowanej od lat spalarni w Glicku,  jest 
w zakresie możliwości zatrzymania emisji zapachów 
propagandową fikcją, choć być może w przypadku 
nowogardzkiej olejarni wystarczyłoby podwyższyć 
kominek (rurę) który odprowadza opary aby miesz-
kańcy nie musieli odczuwać ich woni.

MS.
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 • kom. 697 516 145,  91 39 20 353

OPAŁ

Nowogard pożegnał 
rodzinę marszałków

W czwartek o godzinie 14.00 w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego 
rozpoczęły się Mszą Świętą uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłych 
Marioli, Andrzeja i Łukasza Marszałków.

Świątynię zapełnili mieszkańcy miasta oraz liczne delegacje klubów spor-
towych wstrząśnięte nagłym odejściem dobrze zapowiadającego się piłkarza.

Foto Ireneusz Karczynski 
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Sukces w programie pilotażowym MEN
Liceum Ogólnokształcące nr II sukcesem zakończyło uczestnictwo w pilotażowym programie badania pracy szkół. 

Program organizowany jest przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Na początku pierwsze badania prze-
prowadzono jedynie w 32 szkołach z 
całego kraju. Nowogardzkie liceum 
było jedną z dwóch placówek nasze-
go województwa, które brały udział 
w nowatorskim przedsięwzięciu.

- Program pilotażowy trwał od 
minionej jesieni. W naszej szkole 
bardzo często przebywali wizytato-
rzy badający jej społeczność. Zosta-
ła ona oceniona pod każdym wzglę-
dem. Przeprowadzano rozmowy z 
gminą, nauczycielami, placówkami 
współpracującymi, rodzicami. Także 
uczniowie brali udział w interneto-
wej ankiecie – mówi Leszek Becela, 
dyrektor LO II.

Program ministerstwa ma zmo-
dernizować nadzór pedagogicz-
ny. Polega on na badaniu, na jakim 
poziome szkoła spełnia wymagania 
stawiane przez państwo. Szkolenia 
przechodzić będą wizytatorzy i dy-
rektorzy placówek. 

Na zakończenie pilotażu, powsta-
ły raporty na temat każdej z prze-
badanych szkół. Placówki oceniono 
pod kątem 17 kategorii, na pozio-
mach E (najniższy) do A (najwyż-
szy). LO II w 15 wypadło na pozio-
mie B, a w dwóch na A. 

- Ten program nie na celu wysta-
wianie szkołom cenzurek, czy powo-
dowanie ich rywalizacji. Nawet szko-
ły ocenione na poziomie D, to po-
prawnie działające placówki. Chodzi 
o stworzenie mapy aktualnego stanu 
rzeczy. Raporty mają postawić szko-
łom diagnozę. W razie problemów 
łatwiej im będzie pomagać – uwa-
ża Becela. – Program pozwoli skoor-
dynować nadzór pedagogiczny. Do 
tej pory każde kuratorium przepro-
wadzało go na swój własny sposób. 
Ministerstwu ciężko było wyciągnąć 
wnioski na poziomie krajowym. 

Uroczyste zakończenie pierw-
szego etapu programu odbyło się 
w środę na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Dyrektor Leszek Becela 

Wręczenie raportu dla ZSO w Nowogardzie przez Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas 

otrzymał certyfikat i raport o ukoń-
czeniu pilotażu.

W najbliższym czasie badania 
będą przechodzić kolejne szkoły.

Marcin Nieradka

Na stronie 1: Zachodniopomorski 
kurator oświaty A. Gałęski, wizyta-
tor ds. ewaluacji A. Sukiennicka, W. 
Bartoszewska (Koszalin), L. Becela 
(dyrektorzy)

Wieści z SP 1

Sukces UKS  
„Jedyneczka”

 W dniu 11.02.2010r. odbył się Turniej w Piłkę Nożną  o Puchar Komen-
danta Policji w Goleniowie. W kategorii szkół podstawowych wzięło udział 
11 drużyn z całego powiatu goleniowskiego, w tym i nasz zespół UKS „Je-
dyneczka” Nowogard, który tworzą uczniowie naszej szkoły. W tym turnie-
ju reprezentowało nas 6 uczniów: Hubert  Rowiecki, Piotrek Jendrysiak, Ni-
kodem Mościński, Sebastian Suchy, Adam Mańka oraz Dawid Fedeńczak. 
Drużyna nasza po bardzo wyrównanych meczach awansowała do finału 
tego turnieju, gdzie uległa drużynie z Rożnowa 0:1 i zajęła wysokie drugie 
miejsce w tych zawodach.

„Zima w obiektywie”
W styczniu koło fotograficzne  ogłosiło konkurs pt „Zima w obiektywie”, 

swoje prace w terminie złożyło wielu uczniów z klas piątych i szóstych SP1 
w Nowogardzie. Kryteria oceny zdjęć były bardzo złożone, oceniano bo-
wiem nie tylko jakość zdjęcia, grę światła i realizację tematu ale także umie-
jętność patrzenia na świat przez obiektyw aparatu. Jury złożone z opiekuna 
koła p.Marty Ziółkowskiej oraz fotografa po burzliwych obradach spośród 
wszystkich prac wybrało zdjęcia następujących osób:

I miejsce Marcel Marchewka  z klasy VI „a”
II miejsce Malwina Kwiatkowska z klasy V „c”
III miejsce  Aleksandra Pich z klasy VI „a”

Zwycięzcom Gratulujemy!
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
II Niedziela Wielkiego Postu (Łk 9,28b-36)

Przemienienie na Górze Tabor
Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas na Górę Tabor. Można patrzeć i nie wi-

dzieć, można słuchać i nie słyszeć, można słyszeć i widzieć, a mimo to być głu-
chym i ślepym wewnętrznie na to co się widzi i słyszy. I tak jest chyba w wypad-
ku wielu współczesnych zobojętniałych chrześcijan. Tak chyba zresztą było i w 
wypadku Apostołów; Piotra, Jana i Jakuba, którzy byli przecież świadkami nie-
zwykłego wydarzenia, widzieli i słyszeli, a przecież nie zrozumieli i nie rozumie-
li jeszcze bardzo długo. „Dobrze, że tu jesteśmy ...” - mówi Piotr w zachwycie. 
„Zostańmy tutaj, bo tak nam tu dobrze”. Jakże wielu chrześcijan dzisiejszych 
szuka w religii tylko takich właśnie zachwytów i uniesień? Ale kiedy przychodzą 
chwile próby ich wiary, kiedy trzeba zdać egzamin moralny z głębokości tego w 
co wierzą, to tak szybko zapominają o zachwytach i są zdziwieni, uciekają, od-
chodzą, jak Piotr w czasie męki i ukrzyżowania.

Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć, można być ślepym i 
głuchym wewnętrznie ... I dlatego może trzeba abyśmy zrozumieli co chce nam 
Bóg Ojciec powiedzieć w słowach: „To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie”. 
Chrystus ma nam na pewno coś do powiedzenia i to na pewno coś głębszego, 
niż tylko powierzchowne zachwyty i uniesienia. Chce nam mówić o miłości, ale 
o miłości wymagającej i nie sentymentalnej, chce mówić o przebaczeniu i o 
zbawieniu, ale nie na siłę i wbrew woli człowieka, chce być przyjacielem i bra-
tem, ale nie narzucającym się i szanującym wolność ludzkiego wyboru. Chce 
nam powiedzieć o niebie i tam nas doprowadzić, ale nie w sposób naiwny i 
czułostkowy. Chce nas zaprowadzić z Góry Tabor - góry przemienienia na 
Górę Kalwarię. Bo tylko tamtędy wiedzie droga do Góry Wniebowstąpienia, do 
zbawienia i szczęścia wiecznego. Czy jestem na to gotowy? Piotr był zachwycony 
na Górze Przemienienia, ale nieobecny na Kalwarii ... Musiał jednak i on przejść 
swoją Kalwarię, aby zostać już na zawsze ze swoim Mistrzem ...

Nas też zaprasza Chrystus na Górę Tabor, ale z tego szczytu trzeba zejść do co-
dzienności życia, i promieniować bliskością Boga na innych. Czas Wielkiego Po-
stu jest właśnie takim wejściem na Górę Tabor, która przygotowuje nas do Kal-
warii. Chciejmy być tu i tam, bo takie jest nasze życie. Nie uciekajmy…

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Zapraszamy w Wielkim Poście na szczególne nabożeństwa. Drogi Krzyżowe, któ-

re będą odbywać się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych 
po Mszy Św. wieczornej o g.18.00, a dla młodzieży o g. 19.30. W kościołach filial-
nych: Kulice – wtorek g.17.00; Jarchlino – czwartek g.17.00. W niedzielę natomiast 
zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15. 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych oraz dzieci odbędą się od III Niedzieli 
Wielkiego Postu 7 marca do środy 10 marca 2010 r. Prowadzić będą o. Redempto-
ryści ze Szczecina. Zapraszamy.

Rekolekcje szkolne dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
odbędą się od 24 do 26 marca 2010 r.  Już teraz serdecznie zapraszamy, aby ten czas 
pokuty i nawrócenia przeżyć w bliskości Boga.

Organizujemy w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzystów na Jasną 
Górę, w dniach 17-20 marca 2010 r. śladami Jana Pawła II oraz św. Rafała Kalinow-
skiego (Oświęcim – Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska – Kraków – Czerna - Jasna 
Góra - Gidle). Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego (GG: 2404046).

W przyszłym tygodniu 4 marca przypada Pierwszy Czwartek, gdzie modlimy się 
w naszych kościołach o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyj-
ne, szczególnie z naszych parafii. 

W tym dniu przeżywać będziemy święto św. Kazimierza Królewicza. Jest to 
także dzień imienin Ks. Kanonika Kazimierza Łukjaniuka – proboszcza parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Dostojny solenizant odprawi swoją Mszę imieni-
nową o g.18.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w modlitwie. 

W Pierwszy Piątek 5 marca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za 
nasze grzechy. Pamiętajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszopiątkowej. 

W Pierwszą Sobotę 6 marca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej parafii. Będzie 
to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Na-
maszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego spotkania, ponieważ 
będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych 
odwiedzimy od godz. 9.00 do 12.00.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Nabożeństwa Wielkopostne: Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.17.00 dla 

dzieci i po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i młodzieży. W Kościołach fi-
lialnych: Olchowo – wtorek g.17.00; Dąbrowa – środa g.17.00; Karsk – czwartek 
g.17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o g.17.00 w kościele pw. 
WNMP. Rekolekcje wielkopostne odbędą się tylko dla młodzieży gimnazjalnej i li-
cealnej w dniach 24-26 marca 2010 r. Będziemy za to zaraz po Wielkanocy przeży-
wać Misje Święte, które rozpoczną się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (11 kwiet-
nia) i trwać będą do III Niedzieli Wielkanocnej włącznie (18 kwietnia). 

Parafia pw. MB Fatimskiej
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.16.30; Gorzkie Żale w Niedziele przed 

Mszą św. o g. 9.00 i 12.00. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 22 do 24 
marca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy także na kolejne Nabożeń-
stwo Fatimskie, które odbędzie się 6 marca o g.12.00. 

x.TT

DZIEŃ FATIMSKI
 w Nowogardzie – 6 marca (sobota)

Już 6 marca 2010 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabożeń-
stwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej przy-
gotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygotowania. Mamy tylko dwie 
parafie pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie 
oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski jest uroczystością cykliczną w naszym mieście i odbywa 
się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Porozmawiaj na GaDU-GaDU z księdzem
Tak wielu ludzi, zwłaszcza młodych, korzysta dziś z Internetu, że trudno sobie 

wyobrazić, aby Kościół miał go nie wykorzystać w swojej pracy duszpasterskiej. 
Nie zawsze mam śmiałość porozmawiać z osobą duchowną w cztery oczy na róż-
ne tematy związane z wiarą, Kościołem, przykazaniami, moralnością, ogólnie z 
życiem. Wiele osób pytało o formę rozmów czy pytań przez Internet, przez popu-
larne komunikatory (GG, skype, e-mail…).

W naszym mieście takie rozmowy prowadzi ks. Tomasz Tylutki – wikariusz z 
parafii pw. Św. rafała kalinowskiego. Jeżeli mamy jakieś pytania, czy problemy 
można napisać na Gadu-Gadu nr 240 40 46, czy skype: tomek_tylutki, czy na 
e-maila: ttylutki@poczta.onet.pl . Zawsze odpisuje 

Jeżeli ktoś by chciał, aby na łamach naszego dodatku Kościelnego – Vox Ecle-
siae zostały wyjaśnione jakieś pytania, kwestie to można napisać na powyższe ad-
resy internetowe. Zapraszamy.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu 

śp. Marianny Śniegowskiej 
serdeczne podziękowania 

składa 
najbliższa rodzina

PODZIękOWaNIa

Do kogo po naukę jazdy...

SPEED CAR najlepszy 
w Nowogardzie!

Starostwo Powiatowe systematycznie informuje o tzw. wynikach zda-
walności na prawo jazdy. Zajmiemy się tylko nauką i egzaminami na pra-
wo jazdy kategorii B, czyli nowicjuszy pragnących zasiadać za kierownicą 
własnego pojazdu. Zdobywać uprawnienia możemy w 15-tu szkołach na-
uki jazdy zarejestrowanych na terenie powiatu. (9 w Goleniowie, 5 w No-
wogardzie i 1 w Żarnowie).

Chętnych do nauki nie brakuje – 
w drugim półroczu 2009 roku do eg-
zaminów przystąpiło łącznie aż 2326 
osób. Pomyślnie egzamin zdało 637 
kursantów czyli 27,4 procent. Wyni-
ki lepsze od średniej uzyskało tylko 
7 szkół w tym jedna z Nowogardu. 
Nowogardzka szkoła SPEED CAR 
Mariusza Marynowskiego uzyska-
ła wynik 35,6% (do egzaminu przy-
stąpiło 146 kursantów, zdało 52). O 
dobrej pracy instruktorów tej szkoły 
świadczy także stały postęp osiąga-
nych wyników.

LMM

Bariery architektoniczne 

Były hotel „Cisy”
Informujemy Czytelników, że po naszych publikacjach i piśmie jakie Re-

dakcja skierowała do Starostwa Powiatowego w Goleniowie sprawa ba-
rier architektonicznych i utrudnień dla osób niepełnosprawnych korzysta-
jących z usług instytucji usytuowanych w budynku dawnego hotelu „Cisy” 
stała się przedmiotem zainteresowania Zarządu Powiatu. Oto treść pisma 
jakie wpłynęło do redakcji. Publikujemy je w całości:

W odpowiedzi na Państwa pismo 
z dnia 3 lutego br. Zarząd Powiatu w 
Goleniowie, odpowiedzialny za go-
spodarowanie mieniem powiatu w 
tym i byłym hotelem „Cisy” w No-
wogardzie, na posiedzeniu w dniu 
17.02.2010 r. podjął decyzję o kom-
pleksowym rozwiązaniu  proble-
mów związanych  z dostępnością do 
obiektu osób niepełnosprawnych.

Całkowite zniesienie barier archi-
tektonicznych wymaga   znacznych   
nakładów finansowych, a wszystkie 
prowadzone w powiecie inwestycje 
muszą zostać ujęte w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym (WPI), 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o na-
tychmiastowym zleceniu koncepcji 
kompleksowej likwidacji barier ar-
chitektonicznych w b. hotelu, któ-
ra pozwoli oszacować koszty tego 

przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku, 
po oszacowaniu kosztów, Zarząd 
wystąpi do Przewodniczącego   Ko-
misji ds. Wieloletnich  Programów   
Inwestycyjnych   (Pana Witolda Ka-
leczyca - również Przewodniczące-
go Rady Powiatu) o umieszczenie w 
Programie zadania z terminem wy-
konania na lata 2011-2012. 

Niezależnie od zaplanowania do 
wykonania kosztownych inwestycji 
(np. przebudowy holu, budowy win-
dy), które muszą zostać uwzględ-
nione w WPI, Zarząd podjął decy-
zję o wykonaniu jeszcze w tym roku, 
w ramach remontu bieżącego, prac 
ułatwiających dostęp do obiektu 
osobom niepełnosprawnym tj. na-
prawa poręczy.

Wicestarosta Powiatu 
Tomasz Kulinicz
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Konstytucja i wybory
Sprawa zmian w konstytucji została wpisana 

poprzez propozycje  Donalda Tuska do  debaty 
wyborczej. Jego propozycje zmian, polegające na 
radykalnym ograniczeniu  kompetencji głowy 
państwa, były – jak to dziś wyraźnie widać – próbą 
eleganckiego wycofania się z wyścigu wyborczego. 
Jednak wyraźny sprzeciw opinii publicznej  prze-
ciwko pozbawieniu społeczeństwa prawa wyboru 
prezydenta Rzeczpospolitej, wyrażony w badaniach 
sondażowych spowodowało, że ten elegancki pretekst 
musiał zostać odłożony do lamusa, a rezygnacja 
z ubiegania się o najwyższy urząd  została po-
zbawiona medialnego wdzięku i  zapoczątkowała  
proces  narastania  politycznych turbulencji w 
samej Platformie.  Niemniej , pomimo rezygnacji 
z pomysłu wyboru głowy państwa przez Zgroma-
dzenie Narodowe, propozycje sprowadzenia roli 
prezydenta do funkcji notariusza decyzji rządowo- 
parlamentarnych i  ceremonialnych  jest zawarta w 
platformerskim  projekcie konstytucji. W ten sposób 
Tusk pragnie zachować sobie monopol władzy na 
następną kadencje, bez  zagrożenia  swojej pozycji 
podmiotowymi uprawnieniami prezydenta, nawet z 
własnego obozu. Temu też służyć ma swoiste „prze-
czołganie” kandydata na prezydenta w procedurze 
jego wyłaniania. Nikt nie powinien mieć najmniej-
szych wątpliwości, że wyłoniony kandydat tego 
ugrupowania, będzie przede wszystkim kandydatem 
Donalda Tuska i niczym więcej.  Tej procedurze dys-
kredytacji urzędu prezydenckiego Pis  przeciwstawił 
własny projekt konstytucji, broniący co prawda  
prezydenckich prerogatyw, ale  ten projekt także jest 
przede wszystkim elementem wyborczej kampanii. 
Zawiera on bowiem zapisy o ochronie życia niena-
rodzonych dzieci w kształcie, który był zwalczany 
w czasie poprawek konstytucyjnych wiosną 2007 
roku. Funkcja tych zapisów ma być powstrzymanie  
wyłonienia się prawicy chrześcijańsko-konserwa-
tywnej, swoiste „trzymanie się prawej strony” sceny 
politycznej, w sytuacji liberalnie światopoglądowych 
deklaracji   samego prezydenta, obliczonych na po-
zyskanie elektoratu lewicowego Pozostałe elementu 
obu projektów, jak np. zmniejszenie liczby posłów, 
czy senatorów są tylko medialną oprawą zapisów 
dotyczących kompetencji prezydenta. Tak więc de-
bata konstytucyjna zamiast służyć naprawie ustroju 
Rzeczpospolitej, stała się  tylko elementem w walce o 
władzę dominujących obecnie obozów politycznych. 

A tymczasem jest potrzeba reformy konstytu-
cyjnej, choć spory na linii prezydent – premier 
wynikają znacznie bardziej z „kultury” politycznej 
adwersarzy, niż z  niedoskonałych zapisów obecnej 
ustawy zasadniczej. Otóż reforma konstytucyjna nie 
może być pisana pod aktualne potrzeby poszczegól-
nych obozów politycznych, czy nawet pod potrzeby 
poszczególnych polityków. Taka metoda pisania 
konstytucji jest jedynie dowodem pogardy dla pań-
stwa i społeczeństwa. Konstytucja musi odpowia-
dać na potrzeby  ustrojowe narodu do wyłonienia 
sprawnego przywództwa narodowego, zdolnego do 
budowania siły i dobrobytu  państwa polskiego i 
jego pozycji we współczesnym świecie. Konstytucja 
musi wyrastać z dziedzictwa aksjologicznego i kul-
turowego naszego narodu i odpowiadać na główne 
cywilizacyjne i polityczne wyzwania  naszej epoki. 
Musi potwierdzać chrześcijańską tożsamość  naszego 

narodu i państwa, oraz budować ustrój, który po-
zwoli naszemu narodowi w pełni wykorzystać szanse 
przed którymi stoimy i zminimalizować zagrożenia 
rysujące się na politycznym horyzoncie. 

Zasadniczym wyzwaniem ustrojowym jest, oprócz 
określenia aksjologicznej tożsamości państwa , 
mechanizm  wyłaniania optymalnego przywódz-
twa narodowego. Otóż  obie zgłoszone propozycje 
konstytucyjne, choć w nierównomiernym zakresie 
właściwie ignorują ten problem. Bowiem pisowska 
obrona prezydenckich prerogatyw jest bardziej 
związana  z nadziejami  zachowania prezydentury 
dla Lecha Kaczyńskiego, niż naprawy ustroju. Zaś 
propozycja Platformy prowadzić będzie do destabi-
lizacji państwa. 

Doświadczenie  skrajnej „parlamentaryzacji” 
ustroju, zarówno w pierwszej jak i drugiej Rzecz-
pospolitej prowadziło do  rozkładu ustrojowego 
państwa. Z racji historycznych, nasz naród nie 
przeszedł twardej szkoły  kształtowania się po-
staw obywatelskich i państwowych  w okresie 
umasowienia się społeczeństw obywatelskich. My 
wówczas musieliśmy walczyć przeciwko zaborczym 
państwom. To duch sprzeciwu wobec państwa 
kształtował nasz etos narodowy w okresie zaborów 
i komunizmu. To duch wolności, czasami nawet 
anarchii i ograniczone doświadczenie  w korzystaniu 
z wolności obywatelskich jest naszym dziedzictwem. 
Efektem tego dziedzictwa były zarówno słabości par-
lamentaryzmu  w latach poprzedzających zamach 
majowy, jak też słabości  parlamentaryzmu ostat-
niego dwudziestolecia naszej niepodległości.  Polsce 
potrzebny jest ustrój , który z jednej strony zapewni 
poszanowanie  praw i wolności  obywatelskich , z 
drugiej zaś strony stworzy skuteczny mechanizm 
stabilności państwa, budowania jego siły i ciągłości  
polityki na arenie międzynarodowej. Polsce potrzeb-
ny jest ustrój prezydencko-parlamentarny. Obecna 
konstytucja jest nieudolną próbą  stworzenia takiego 
ustroju. Tworzy ona bowiem  mechanizm bloko-
wania  władzy wykonawczej i nie daje możliwości 
rozwiązywania sporów na linii prezydent – premier. 
W zakresie  niektórych kompetencji zawiera niejasne 
rozwiązania pozwalające na  kompromitujące spory. 
Te słabości  są możliwe do przezwyciężenia pod wa-
runkiem silnego instynktu państwowego  głównych 
aktorów życia państwowego, ale  w sytuacji jego 
braku osłabiają państwo.  Podstawowym kierun-
kiem naprawy ustroju państwowego  jest potrzeba 
wyraźnego wzmocnienia i określenia kompetencji 
prezydenta. Otóż powinniśmy utrzymać zasadę  
wyłaniania rządu spośród  zwycięskiej większości 
parlamentarnej. Rząd musi mieć zaufanie i poparcie 
parlamentu. . Bowiem w sytuacji parlamentarnego 
wyłaniania rządu, to parlament i rząd jest  realiza-
torem społecznych oczekiwań, interesów, nadziei, 
to rząd jest administratorem państwa i prowadzi 
bieżącą politykę państwa. Natomiast prezydent jest 
nie tylko symbolem państwa i narodowej jedności, 
jest przede wszystkim odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo, stabilność i ciągłość  państwa.  Prezydent 
i jego polityka nie może być uwikłana w bieżące 
spory  interesów poszczególnych partii, czy nawet 
grup społecznych. Prezydent jest wyrazem suweren-
ności narodu w długim trwaniu, a nie przedmiotem 
rozgrywek partyjnych, czy  nawet grup społecznych. 

Dlatego pierwszym postulatem stworzenia opty-
malnego ustroju jest  wyraźne wydłużenie kadencji 
prezydenta (7 - !0 lat) bez możliwości reelekcji. Fakt 
ten pozwoli prezydentowi podejmować rzeczywiście 
suwerenne decyzje i uniezależnić je od bieżących 
sporów politycznych i nadziei związanych z reelek-
cją. Jako gwarant bezpieczeństwa narodowego musi 
mieć wzmocnione kompetencje  w zakresie polityki 
bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. To prezydent 
powinien określać charakter polityki zagranicznej  i 
wojskowej. Wzmocnione powinny być także kompe-
tencje regulacyjne w postaci możliwości samodziel-
nego odwoływania ministrów i rozwiązania Sejmu. 

Tak zarysowana reforma konstytucyjna ustroju 
najwyższych  władz państwowych, unika ubezwła-
snowolnienia parlamentu charakterystycznego dla 
konstytucji kwietniowej, a jednocześnie stwarza 
warunki wyłonienia  optymalnego przywództwa 
narodowego. Tworzy bowiem  równowagę pomiędzy  
bieżącymi interesami społecznymi i politycznymi  
, a gwarancjami  stabilności i ciągłości państwa.   
Reguluje warunki kooperacji najwyższych władz 
państwowych i poprzez jasne rozgraniczenie kom-
petencji , wymusza rezygnacje z bezproduktywnego  
pozorowania działalności  państwowej opartej na 
sporach o kompetencje. Stwarza ustrojowe warunki 
wyłonienia się  optymalnego przywództwa narodo-
wego zdolnego do sprostania wyzwaniom naszych 
czasów. Jest syntezą  naturalnej dynamiki społecznej 
odzwierciedlającej się w wyborach parlamentarnych 
z gwarancjami  ochrony przed zwyrodnieniem  par-
tyjnej demokracji.

Uzupełnieniem wzmocnienia  konstytucyjnych 
prerogatyw prezydenta, powinna być reforma 
zapisów wyborczych. Powinno być wykreślone 
zapisy dotyczące wyborów proporcjonalnych , a w 
ich miejsce powinien pojawić się zapis o wyborach 
większościowych. To umożliwiłoby wprowadzenie 
okręgów jednomandatowych do Sejmu i Senatu. 
Taka reforma rozbiłaby obecny oligarchiczny model 
partii politycznych i przekształciłaby je z „drużyny 
wodza”, we wspólnotę poglądów i przywróciły by 
partiom charakter  rzeczywistych , a nie pozornych  
ciała pośredniczących  pomiędzy społeczeństwem, 
a władzą. Wybór parlamentarzystów w okręgach 
mandatowych, w sposób zasadniczy zmieniłby 
charakter polskiej polityki. Przywróciłby bowiem 
polityków społeczeństwu i przywróciłby powagę po-
lityki. Politycy reprezentowali by przede wszystkim 
swoich wyborców, a nie bossów partyjnych. Dopiero 
w takich warunkach możliwa byłaby rzeczywista 
debata publiczna, a nie partyjne połajanki.

Osłabianie prezydentury i sprowadzenie jej  do 
roli politycznej emerytury, być może jest sposobem  
na rozwiązanie problemu emerytalnego tego czy in-
nego polityka, ale nie jest sposobem na rozwiązanie 
problemów ustrojowych państwa. Jednocześnie obie 
propozycje PO-PiSu są próbą utrzymania oligar-
chicznego modelu polskiej polityki. Polsce potrzebny 
jest zupełnie inny model przywództwa narodowego, 
niż proponowany przez obie dominujące partie i 
inny model reformy konstytucyjnej. Zgłoszone przez  
te partie propozycje  reformy konstytucyjnej ukazują 
tylko ich niezdolność do sprostania wyzwaniom, 
przed którymi stoi nasze państwo.

Marian Piłka
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Maja córka Sylwi 
Antonowicz ur. 19.02.10 
z Orzeszkowa

Ada córka Karoliny i 
Krzysztofa ur. 19.02.10 
z Nowogardu

Adrian syn Anny Baj 
ur. 24.02.10 z Nowogardu

Patryk syn Małgorzaty 
i Wojciecha Pietruszka 
ur. 24.02.10 z Nowogardu

Paulinka córka Moniki 
Pisarek ur. 18.02.10 
z Nowogardu

Zuzanna córka Sandry 
i Przemysława 
ur. 25.02.10 z Nowogardu

Daniel syn Marty 
Stępińskiej ur. 19.02.10 
z Tuczy

Wioletta córka Bety 
Smoleń ur. 22.02.10 
z Mieszewa

Syn Sabiny i Tomasza 
ur. 25.02.10 z Osowa

Lena córka Magdaleny 
i Marka ur. 25.02.10 
z Nowogardu

W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
               OrZeCHOWO
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Nauczać, aby  
czynić uczniami!!!

 
Bodaj że największym problemem  naszych czasów stają się relacje między-

pokoleniowe, które nie są wymysłem naszych czasów (praktycznie od zawsze 
były poważnym problemem), ale w obecnej dobie podważanych jest (albo też 
zostało już wyeliminowanych) wiele instrumentów służących do „regulowa-
nia” rozpatrywanego zagadnienia.

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj...”  - nawoływał dziewiętnastowieczny 
wieszcz, który był młodym człowiekiem (praktycznie wciąż jeszcze uczniem), 
kiedy zażądał od swej młodości: „dodaj mi skrzydła!”. Można więc przyjąć, 
że poprzez wcześniejsze nauczanie uczyniono GO uczniem - uczniem myślą-
cym i złaknionym wiedzy, uczniem twórczym, z wyobraźnią, a przy tym od-
ważnym.

Kiedy rodziły się wspomniane wyżej strofy, kolejny nasz znamienity rodak 
kończył swoje pierwsze dziesięć lat, ale już zdążył przekonać wielu warsza-
wiaków (i nie tylko), że słynne dziś „armaty w kwiatach”, to tylko kwestia kil-
kunastu kolejnych lat. Żył krótko, fizycznie nie dożył nawet czterdziestki. Jed-
nak poprzez swą twórczość stał się nieśmiertelny!

 Mam nadzieję, że nie jestem osamotniony w przekonaniu, iż w obu przy-
toczonych tu przykładach niewątpliwy talent mógł rozwinąć się dzięki zbio-
rowemu wysiłkowi wychowawców i nauczycieli (niekoniecznie dyplomo-
wanych), których stać było, aby nie zapomnieć o tym, że sami też wciąż są 
uczniami!

 Wyjątkowa atmosfera Polski w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to zbli-
żająca się katastrofa polityczna szła w parze z dokonaniami Komisji Eduka-
cji Narodowej, paradoksalnie pozwoliła dopracować się społeczeństwa, które 
odważyło się zaśpiewać Poloneza Trzeciego Maja. Pomimo to państwowości 
nie zdołaliśmy obronić.

 Na takim właśnie „podglebiu” wyrastało pokolenie polskiego romantyzmu. 
W „powietrzu” zawisło pytanie: W którym momencie polski grzech zaniecha-
nia - polegający głównie na tym, że niektórzy nie chcieli zapamiętać, iż nie są 
wszechwiedzącymi nauczycielami - przerósł społeczne możliwości uporania 
się z nim?

 Dzi ś mamy za sobą prawie całą dekadę XXI wieku i kilka tygodni roku 
chopinowskiego. Z prawdziwym wzruszeniem oglądałem (w TYP) transmisję 
koncertu z sali sejmowej polskiego parlamentu. Po zdecydowanie zbyt długiej 
„kwarantannie”, jakiej doświadczyła tzw. wysoka kultura „na świeczniku” 
polskiej rzeczywistości, taka „gratka” jawi mi się niczym prawdziwe oświe-
cenie, które wynikało przecież z wcześniejszego odrodzenia. Czy rzeczywiście 
prawdziwe?

 Czy zaczniemy naucza ć z przekonaniem, że wszyscy jesteśmy zobowiąza-
ni bronić dorobku naszej kultury - poprzez odpowiednie przygotowywanie 
się (ciągłe, czyli permanentne) do odbio ru, a także twórczości - by nie pozwo-
lić kolejny raz poszatkować jej na „wysoką” i naszą?

 Tymczasem w  „Polityce” (23 stycznia 2010r.) czytam: „Łódzcy księża będą 
uczyć się asertywności.” Na temat warsztatów wypowiada się ks. Stanisław 
Hadaj, organizator kursu. Zacytuję tylko drugie (z dwu) przytoczone tu zda-
nie: „Chodzi też o to, by wiedzieli, jak się mają komunikować i wyrażać po-
zytywne uczucia”. Wszystko to dlatego, że...„W seminariach nie ma zajęć, na 
których księża mogliby nauczyć się komunikować z młodzieżą.”

 Mo że zatem z tym szeroko pojętym odrodzeniem to nie taka wielka prze-
sada? Ponadto chcę nadal wierzyć, że o niektórych sprawach lepiej sobie przy-
pomnieć później niż wcale. Niestety, z wieloma innymi (niezawodowymi) wy-
chowawcami i nauczycielami (a przede wszystkim z rodzicami) obecna sytu-
acja jawi się być o wiele trudniejszą, by nie użyć stwierdzenia, że na niektó-
rych płaszczyznach straty są wprost nie do odrobienia, przynajmniej w naj-
bliższej przyszłości.

 Jedno z przys łów głosi: „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, ale kolejne 
twierdzi, że... „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”. Zapewne w każ-
dym z nich tkwi cząstka prawdy, jednak tylko od nas będzie zależało, która 
szalka przeważy!

No cóż...
Lech Jurek

Pomóżmy kubusiowi 
Nasz syn urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową , z rozszczepem kręgosłupa, w badaniu 
rezonansu magnetycznego stwierdzono torbielowa-
tą zmianę w migdałkach móżdżku i zakotwiczanie 
rdzenia kręgowego. W związku z tymi schorzenia-
mi nasz synek nie chodzi. Kuba potrzebuje stałej 
rehabilitacji. Rodziców nie stać na zapewnienie 
kosztownej rehabilitacji. Odpisując 1% swojego 
podatku każdy może pomóc Kubusiowi stanąć na 
nogi i zrobić pierwsze kroki. Prosimy o przekazanie 
1% podatku na konto Fundacji Dr Piotra Janaszka 
w Koninie NR.KRS.197058 Fundacja posiada status 
Organizacji Pożytku Publicznego. 

NR KONTA: 55 1020 2746 0000 3102 0053 9650 z dopiskiem na leczenie 
Jakuba Wójcika. Liczy się każda złotówka. Za przekazane wpłaty rodzice 
Kuby serdecznie dziękują.

Kontakt z Rodzicami Kubusia 
Tomasz, Ewa Wójcik tel(kom) 0693 344 693,0 697 381 161

Zawody wędkarskie podlodowe.

kolega Gęś górą!
Obecna zima skuła jezioro grubą  

taflą lodu, które to warunki umożli-
wiły zorganizowanie 

zawodów wędkarskich pod lodo-
wych przez Koło M-G PZW Nowo-
gard w dniu 14.02.2010 r.

W zawodach wzięło udział 28 
zawodników, którym przygotowano 
stanowiska wędkarskie(przeręble), 
Pamiątkowy puchar otrzymał Zenon 
Gęś, zdobywca pierwszego miejsca.

 II  miejsce zajął Tomasz Stankie-
wicz, III miejsce przypadło Kazimie-
rzowi Rybak. 

Zawodnicy sklasyfikowani od I do 
VI miejsca otrzymali upominki w 
postaci sprzętu wędkarskiego.

Po zakończeniu zawodów apetyt 
dopisał zawodnikom na ciepłe kieł-
baski z grilla.

Tekst H. Szczupak, 
fot.E.Paszkiewicz 

CHOPINOWSkIe WSPOmINkI  
w Nowogardzie

W dniu 01 03 2010 w dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka 
Chopina odbędzie się w kościele W.N.M.P. w Nowogardzie uro-
czystość poświęcona wspomnieniu tego wielkiego artysty i polaka. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowogardu na godź 19.45 
. W programie muzyka Chopina , Msza Św . dziękczynna za dar 
talentu jakim Pan Bóg obdarzył naszego rodaka oraz artystyczny  
śpiew  i recytacje.  Organizatorzy  
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Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego 

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Zdany egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzaminacyjną 
powołaną przez Ministra Finansów bądź posiadanie kwalifikacji zawodowych do 
przeprowadzania audytu  wewnętrznego, określonych w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o 
finansach publicznych 
3. Minimum pięcioletni staż pracy
4. Znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania administracji  
samorządowej
5. Umiejętność obsługi komputera (środowisko windows) 
6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
7. Kandydat posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub 
obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
9. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych
Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w jednostkach samorządowych
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Dobra organizacja pracy
Do głównych obowiązków audytora wewnętrznego będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki 
finansowej jednostki
2. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego
3. Przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu 
wewnętrznego
4. Prowadzenie zadań audytowych na zlecenie poza rocznym planem audytu 
wewnętrznego
5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych
6. Sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego 
7. Prowadzenie stałych i bieżących akt audytu
Warunki pracy i płacy:
1. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego wynosi 2.200 
zł (brutto)
2. Wymiar czasu pracy ½ etatu
Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV) 
2. List motywacyjny 
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie 
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie 
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6. Kserokopia dyplomu potwierdzającego zdanie egzaminu na audytora 
wewnętrznego lub kserokopie dokumentów posiadanych kwalifikacji zawodowych 
określonych w art. 286 ust 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, 
7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe  
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na wskazanym stanowisku 
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”
10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 12 marca 2010r. 
do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z 
dopiskiem: „nabór na stanowisko audytora wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania 
dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Pan Marcin 
Marchewka  nr tel. (091)3926200
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na 
test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną 
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
oraz na tablicy ogłoszeń.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej 
kandydata/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Opowieści z życia wzięte

Tęskniący lud
Król Znakomity (K.Z.)  znudzony rutyną codziennego dnia od wielu lat stale 

przebywał w zamorskich rezydencjach. Tęskniący Lud (TL) spragniony nie 
tylko widoku Króla ale i jego dobrej rady, pocieszenia, słów wskazujących drogi 
postanowił wysłać posłańca aby ten dotarłszy do Króla przyniósł najnowsze 
wieści od Znakomitego. Początkowo miał ruszyć w drogę nadworny skryba, 
ale ten wybył do wód, dlatego posłano Anonima ( nie mylić z Gallem). Ten 
zaopatrzony w węzełek z suchym prowiantem i bukłak z koziej skóry z wodą 
rychło udał się w podróż. Dotarł do Króla i oto treść posłuchania, jakiego Król 
Znakomity (K.Z.) udzielił posłańcowi Tęskniącego Ludu (T.L.)

T.L. Królu Znakomity o pozwól, że 
spytam jak codziennie pyta Twój Lud 
Tęskniący - na co idą społeczne talary 
zwłaszcza te 4,5 worka z sejfu pod wieżą.

K.Z. Oj ludu nieufny, oj ludu czy nie 
widzisz - tu król przedłożył papirus z 
wyliczeniami, z którego jasno wynika, 
że królestwo zastał drewniane, a zo-
stawi murowane (niczem Kazimierz 
można by rzec).

T.L. Królu Znakomity nie gniewaj się, 
że spostrzegę - wygląda to tak trochę jak 
życie królestwa na kredyt.

K.Z. Czyż w mądrość Króla Waszego 
wątpicie. Bijemy talary - miedzi u nas 
dostatek a i sejfy tajne pełne worków 
- Król Wasz pomyślał o wszystkim, 
nawet o stajniach, które nierozsądnie 
na bagnach stawialiście.

T.L. Wspomniał Król o stajniach na 
bagnach - o co tam chodzi?

K.Z. O to chodzi, aby do stajen nie 
docierać za pomocą łodzi

T.L. O królu Lud Twój pełen szacunku 
zapytuje - dlaczego nie odpowiadałeś 
na nasze listy posyłane przez gołębice 
bystre.

K.Z. Czy nie rozumiesz ludu, że 
pragnąłem Was ujrzeć - czekałem, aż 
wreszcie przybędziecie do mnie abym 
osobiście udzielił Wam rady i wsparcia.

T.L. Lud Twój Królu szemrze, że w 
królestwie bezrobocie i pracy nie ma 
w ogóle.

K.Z. W ogóle może tak, ale w szcze-
góle już nie - leni u nas nie brakuje, co 
dobrze wiecie... (tu król, również wizjo-
ner nieprzeciętny, chciał powiedzieć... 
dobrze wiecie towarzyszu... bowiem 
wiedział, że za wieki tak będą się zwać 
ale zatrzymał się by nie wywoływać 
wilka z lasu).

T.L. O Królu lud pragnie rozrywki a 
karczem mało, wybacz zatroskanie - jak 
wygląda ta sprawa w królestwie.

K.Z. Powiem tak i ludowi dokładnie 
to przekażcie - karczmy postawcie sami 
- talarami sypnę.

T.L. Królu wieść gminna niesie, że w 
królestwie powstaje kolejne targowisko.

K.Z. To ja cierpię na obczyźnie a wy 
mnie pytacie czy targowiska macie, 
czyż nie widzicie, że pod nosem Wam 
stawiam kolejne już.

T.L Królu nasz dobroczyńco zima u 
nas wielka czy w czasie swojego panowa-
nia miał Król do czynienia z taka zimą.

K.Z Pierwsze słyszę chodź panuje 
już ho ho, lecz tutaj jak widzicie ciepło 
i miło.

T.L. Królu lud Twój spragniony Twego 
słowa - może zechciałaby Wasza Znako-
mitość powiedzieć coś od siebie ludowi.

K.Z. Ludu widzisz przecie jak zmie-
niłem królestwo, jak ulżyłem twojej 
niedoli, jak dbam o skarbiec i abyś ludu 
miał zajęcie i nie próżnował i w karcz-
mie - którą też ci daję- dni całych nie 
przesiadywał. Jeszcze wiele zdziałam i 
tu, gdzie jedyną moją rozrywkę rybek w 
strumieniu łapanie, plany nieustannie 
nowe tworzę.

T.L. O Królu tyle lat panujesz to kawał 
czasu - pozwól, że zapytam. Załóżmy, 
że byłby król cesarzem czy do elekcji w 
naszym królestwie król by wtedy stanął.

K.Z. Oj, oj błazenek z Was. Gdybym 
był cesarzem panowanie moje nie 
miałoby granic a i wam by lepiej było. 
Elekcja już wkrótce (król niestety jest 
tylko królem elekcyjnym) wtedy do 
Was przybędę osobiście.

T.L. O dzięki królu za łaskę posłu-
chania czy król powie coś o posłańcu 
niegodnym. 

K.Z. Znacie żem łaskawy opowiedz-
cie o sobie, co chcecie posłańcze.

Uszczęśliwiony posłuchaniem po-
słaniec natychmiast udał się w drogę 
powrotną by rychło obwieścić w 
królestwie słowa Znakomitego. Tak 
pędził, że konia zajeździł, rumak padł 
z wyczerpania i ostatnie 42 km posła-
niec pokonał biegnąc, co sił w nogach. 
Wpadłszy na plac przed królewskim 
zamkiem ledwo zdążył obwieścić 
wszystko co król przekazał omdlał  
ducha nie odzyskawszy...

Wincenty Dłubek
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Mechaniczne oczyszczanie 
kanalizacji wewnętrznej 

i usuwanie wszelkich osadów
Profesjonalny sprzęt, faktury VAT

Tel. 504 517 117

FOTOGRAFIA ŚLUBNA, 
SESJE PLENEROWE, 

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA. 

Tel. 691 094 300

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

Polbruk • Roboty ziemne
Wynajem sprzętu:

- koparko – ładowarka CAT 428E
- koparka kołowa CAT 315M
- samochód ciężarowy MAN 4x4,    
   wywrot 3s. + żuraw udźwig 4,0T

Tel. 510 034 206

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

  UWaGa WęDkarZe
Koło PZW „Tęczak”  w Nowogardzie 

organizuje zawody podlodowe 
na jeziorze nowogardzkim 

dnia 28.02.2010 r. godz. 10.00. Zbiórka na Harcówce. 
Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu do robienia otworów 

w lodzie oraz linki zabezpieczające. 
Wpisowe 5 zł w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego.
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• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 
pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁUGO-
WY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 14 (na 
przeciw byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• Sprzedam 3 pokoje, 66 m kw, IV piętro, ul. 
15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
608 579 447.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam 1/3 domu w Jenikowie z po-
mieszczeniem gospodarczym na 6 arowej 
działce. 505 183 702.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. Le-
śna. Tel. 787 503 717.

• Sprzedam działki budowlane 30, 36 arów, 
okolice Nowogardu. Tel. 787  503  717, 
790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Wierzbięcinie bezczynszowe, 
68 m kw, wysoki standard, cena 150 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Sprzedam działkę budowlaną ok. 20 arów 
w Karsku. Tel. 601 200 219.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposażeniem, 
możliwość przekształcenia na dom. 
788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie M-5, parter, 15 Lu-
tego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m kw, 
I piętro, ul. Wiejska, 196 tys. 606 685 239.

• Wynajmę dwa pomieszczenia (na chłod-
nię 150 m kw i magazynowe 130 m kw) 
Nowogard. Tel. 694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 46 m kw, parter, 2 pokoje. Le-
śna 6A/14. Tel. 721 942 932.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska, po remoncie – mile widziana fir-
ma.693 850 197.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Tanio zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Do wynajęcia lokal użytkowy na os. Bema 
w Nowogardzie o pow. 147 m kw w ca-
łości, 1/ 2 lub 1/ 4 np. pod Agencję PKO 
BP, gabinet kosmetyczny, fryzjer, sola-

rium, itp. Atrakcyjna cena do negocjacji. 
665 120 250.

• Wynajmę pomieszczenie na działalność 
handlową, 80 m kw, 20 m kw. 665 544 988, 
695 981 229.

• Wynajmę lokal na działalność handlo-
wą lub usługową przy ul. 3 maja 44G 
(przy zjeździe do „Przystani”). Tel. 91 
39 23 689, 517 35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 po-
koje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 pokoje 
z dopłatą. 609 170 510.

• Działkę budowlaną w Nowogardzie sprze-
dam. Tel. 510 727 667.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe. 
513 157 133 po 16.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ładne o pod-
wyższonym standardzie, duży balkon o 
pow. 70 m kw, III piętro, cena 2600 zł / m 
kw. Tel. 91 39 20 136.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00. 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., I piętro, 
80 m kw, czynsz 1000 zł plus opłaty. Ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, Nowogard. 
796 203 780.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 2 
pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z balkonem. 
Kontakt Tel. 502 453 217.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw. 
880 34 17 34.

• Sprzedam 2 działki 10 ar, okolice Nowo-
gardu. 694 521 787.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe na 2 pokojowe. 603 55 55 32.

• Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biurami 
i dużym terenem, hala ok. 1000 m kw. 
668 989 393.

• Kupię działkę budowlaną od 1200 m kw 
do 3000 m kw, Nowogard lub okolice, z 
warunkami zabudowy. W rozsądnej cenie, 
gotówka.604 154 316.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 91 39 22 988 lub 
698 84 30 40.

• Wynajmiemy tanio i od zaraz, wyposa-
żone w media, biura i lokale użytkowe 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 tel. 
091 39-20-891.

• Wynajmę sklep i bar w miejscowości Dę-
bice gm. Maszewo. Tel. 887 467 309.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 48 m kw, 3 pokoje, ul. Wyszyń-
skiego, cena 160 tys. Tel. 662 018 020.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w 
centrum miasta. Tel. 607 289 830.

• Mieszkanie 3 pokoje do wynajęcia. 
501 411 106.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z wydany-

mi warunkami zabudowy o pow. 0,0815 
ha, cena 52 000. Tel. 0608 622 920.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, ni-
ski czynsz, indywidualne ogrzewanie. 
885 688 771.

• Sprzedam dom wolnostojący – podpiwni-
czony, 185 m kw, ul. Kosynierów. Tel. 0516 
184 888.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 46 m 
kw, I piętro, ul. 15 Lutego w Nowogardzie 
– od 15.03. 2010 r. Tel. 606 945 398.

• Do wynajęcia kawalerka. 602 405 640.

• Do wynajęcia pomieszczenie na działal-
ność gospodarczą nad Apteką Jantar. Tel. 
509 250 996.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na ka-
walerkę z dopłatą, może być w Golenio-
wie. Tel. 509 513 073.

• Sprzedam po korzystnej cenie mieszkanie 
własnościowe, 3 pokoje, 58 m kw, parter. 
Kontakt 91 39 27 000.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, I piętro, 
cena 110 tys. Tel. 91 39 25 179.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, II p., 45,8 m kw. Tel. 
691 199 192.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe M-4, 67 m kw, w Wierzbięcinie, 
cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 91 39 107 
42 po 18.00.

• Okazja! Sprzedam kawalerkę po ka-
pitalnym remoncie, cena 80 tys. Tel. 
662 495 771.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam mazdę 626, rok prod. 1995, 
po. 2.0 benzyna, stan bdb, cena 6500 zł 
do negocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 1993 r. 
Tel. 66 311 8268.

• Sprzedam Nissan Sunny, poj. 1,4, 1995 
r., benzyna + gaz, trzydrzwiowy, stan 
bdb, cena 4000 zł do negocjacji. Tel. 
508 309 107.

• Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Ford Escort, rok prod. 1996, 
poj. 1,3, cena 3500 do negocjacji. Tel. 
602 352 783.

• Sprzedam Renault 25, turbo diesel 2,1. 
696 325 632.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 1994 r. 
grudzień, benzyna + gaz. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 516 184 888.

• Sprzedam Simsona Enduro S51, cena 
1500 zł. 91 39 501 40.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam owies i pszenżyto. Żabowo. Tel. 
91 39 106 49.

• Sprzedam ciągnik C-385 i przyczepę 6 to-
nową. 603 839 782.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, owies, wa-
rzywa. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., 
sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olchowo 62. 
696 325 632.

• Kwotę mleczną sprzedam. Tel. 
502 853 573.

• Kupię mieszalnik pasz o wydajności 500 – 
600 kg. Tel. 603 467 609.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• DUr – DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• HYDraUlICY. 600  400  363, www. su-
perogrzewanie.nd.pl

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. 608 658 184.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 
12 12.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. atrakcyjne 
ceny. Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Usługi ogólnobudowlane. 794 115 153.
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!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA
KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 17 BANKÓW)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:  www.extra-dom.com.pl

reklama

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
informuje, iż posiada 

do sprzedania 
za pośrednictwem 

Kancelarii  
Komorniczych 

nieruchomości. 
Szczegółowe informacje  
znajdują się na stronie 
internetowej Banku: 
www.bsgoleniow.pl

USŁUGI  HYDraUlICZNe
Tadeusz Szewc

Wykonywanie:
- instalacji c.o. i wentylacyjnych

- instalacji wodno – kanalizacyjnych
- instalacji gazowych

Tel. 888 240 749

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

 12 tygodni dom 
pod  klucz od 2173 zł/m kw.

Tel. 504 595 424
Renomowany 

ZAKŁAD 
GASTRONOMICZNY

oferuje wyroby garmażeryjne 
w konkurencyjnych cenach. 

Tel. 513 100 901

Informujemy, że 

5 marca 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

• Usługi budowlane, dachy. 727 303 097.

• Odśnieżanie, transport. 727 303 097.

• Odśnieżanie i wywóz śniegu. 603 19 77 
98. 

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063.

• Odśnieżanie dachów. 607 654 692.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, terakota, glazura, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 607 647 515, 91 39 701 23 po 19.00.

• Instalacje elektryczne, remonty miesz-
kań. 606 490 456.

• Wywóz śniegu z posesji busem skrzy-
niowym. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• kompleksowo – remonty mieszkań. 
608 364 330, 600 347 308, 91 39 501 03.

• Regipsy, malowanie, szpachlowanie, pa-
nele ścienne, podłogowe, wymiana insta-
lacji. 510 554 689.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Two-
jej Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych 
z wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jan-
tar). Tel. 605 522 340.

• Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

• BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

• Organizujemy kuligi, wesela i jazdę kon-
ną. 607 73 98 66.

• Usługi transportowe – wynajem konte-
nerów na odpady budowlane, gruz. Tel. 
667 146 793.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Przyjmę geodetkę. 91 39 25 900, 886 
339 035.

• Przyjmę do pracy osobę ze znajomością 
obsługi programów AUTO CAD. Tel. 91 39 
25 900, 886 339 035, 880 760 421.

• Zatrudnię sprzedawcę – konsultanta. 
604 410 983.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

• ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO KIE-
ROWCĘ KAT. C+E DO 45 LAT Z AKTU-
ALNYMI BADANIAMI I UKOŃCZONYM 
KURSEM NA PRZEWÓZ RZECZY, TEL. 503-
700-222.

• Poszukujemy osób na stanowisko bar-
man – kelner oraz kucharz. Tel. 608 05 
33 71.

• Restauracja – Hotel „15 Południk” zatrudni 
barman – kelner, uczciwą z doświadcze-
niem. Tel. 663 412 054.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

• Sprzedaż drewna opałowego. Transport. 
Tel. 691 466 441.

• Sprzedam bemar wodny z wyposaże-
niem 10 garnków ze stali nierdzewnej. 
608 658 184.

• Husky – suczka, niedrogo sprzedam. 
502 853 573.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 
56.

• Szukam korepetytora z j. rosyjskiego. 
691 189 717.

• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

        Program  SENIOr

Septolete Plus  30 tabl.

15,39 zł12,08 zł

12,10 zł8,70 zł

FASTPLAST

1000 
Witamina C

Grypolek

Septolete 

1.03.br. g. 16.00

Pacjent powyżej 75 roku życia otrzymuje 25% rabatu na 
kupione leki - na receptę. Łączna roczna kwota rabatu w 
2010 r. wynosi 500 zł. Po więcej szczegółów oraz zgło-
szenia uczestnictwa w programie „SENIOR” - zapra-
szamy do APTEKI JANTAR ul. 700  Lecia 15.

1,60 zł
1,98 zł 4,00 zł 6,18 zł

7,30 zł

12,03zł

9,62 zł
7,45 zł

Marimer 100 ml 
+ woda termalna gratis  9,08 zł

23,20 zł
29,53zł

9,80 zł

Ibalgin 
maxi Ibalgin

Oferuje czujki gazu 
i czadu firmy GaZeX 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 34 
tel. 91 39 26 922, kom 694 440 216 

e-mail nowogard@twn.pl • www.twn.pl

reklama reklama

kącik numizmatyka
Z okazji Olimpiady w Vancouver Narodowy Bank Polski wydał szereg 

monet obiegowych i kolekcjonerskich. W kąciku prezentujemy rewersy 
dwóch monet o nominale 2 złote i nominale 200 złotych.

Zapraszamy na giełdę w niedzielę, 28.02.2010 od godziny do NDK.

30 lat koła  
Numizmatycznego

Zarząd Koła informuje, że w styczniu tego roku minęło 30 lat od założenia 
Koła Numizmatyków w Nowogardzie zrzeszonego w Polskim Towarzystwie 
Numizmatycznym..

Z tej okazji przekazujemy wszystkim byłym i obecnym członkom najlep-
sze życzenia  -  w zdrowiu i wytrwałości rozwijajcie swoje pasjonujące hobby.

W miesiącu marcu planujemy zorganizować uroczyste , rocznicowe spo-
tkanie pokoleniowe wszystkich członków.

W tym celu w dniu 28 lutego, o godzinie 15.00 rozpoczynamy giełdę, a 
w czasie jej trwania ustalimy wstępnie program jubileuszowego spotkania.

Zapraszamy w niedzielę do NDK
W imieniu Zarządu 

Tadeusz Łukaszewicz
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 26.02

krzyżówka z hasłem
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą 

rozwiązanie.
POZIOMO:
1 - stanowisko pracy,
6 - najmłodszy oficer starszy,
7 -  domek powieściowego Puchatka,
8 - element całości,
9 - cery nie zdobi,
12 - imię francuskich królów,
14 - kapuśniak,
16 - sypialnia prababci,
19 - utwór ze śpiewem o treści patriotycznej lub 

religijnej,
20 - dla Klosa większa niż życie,
21 - bób koński,

22 - stolica z muzeum Prado.

PIONOWO:
1 - pocztowa przesyłka,
2 - 5 krów?
3 - złoty pieniądz w mieszku,
4 - po bierniku,
5 - brzmi identycznie, znaczy co innego (para 

UD, godna ÓD),
10 - nie ma go pechowiec,
11- kuzynka śledzia,
13 - „Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się 

śmiejecie!” (Gogol).
15 - obciążenie kosza balonowego,
17 -  nasza wschodnia sąsiadka,
18 - dziura w … potworze.

Rozwiązania krzyżówki nr 19.02 – TAKA GMI-
NA – nadesłali:

Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Teresa Młynar-
ska ze Słajsina, Andżelika Nizio z Osowa, Agata 
Kochelska z Błotna, Regina Ogiewa z Glicka, Bo-
gumiła Urtnowska z Kulic oraz z Nowogardu: Ha-
lina Krawczyk, Urszula Skowron, Zygmunt Mier-
kiewicz, Zdzisława Sosnowska (również poprzed-
nie), Stanisława Pokorska, Pelagia Feliksiak, Ha-
lina Stefańska, Jerzy Grzelak, Andrzej Leszczyń-

ski, Krystyna Zawidzka, Tadeusz Kozioł, Barbara 
Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Piotr 
Feliksiak, Krzysztof Kepa, Jerzy Siedlecki, Natalia 
Chruściel, Adam Stefański.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Zdzisława Sosnowska z Nowogardu,
- Regina Ogiewa z Glicka,
- Agata Kochelska z Błotna.

Gratulujemy!  

Dziewica
Polak jest jak dziewica,
Oto dowód szerszy:
Poszaleć trochę może..
Dopiero po pierwszym.

Unita
Przed nim się znajomością
Unii nie podpisuj,
On ze wszystkim się zgadza
Bez kompromisu.
Bardzo lubi wycieczki,
I choć to jest kosztowne,
Widać się opłaci,
Skoro w każdej z nich raczej,
Zyskuje, niż traci.
I dobrze mu się wiedzie,
Nie odczuwa braków,
Bowiem ma zmysł praktyczny,
Rzadki zmysł Polaków.
I te smykałkę zmyślaną,
By zawsze wyjść korzystnie
Z każdej sytuacji-
Odtąd, podróżując wiele 
nie wadząc nikomu 
W każdym kraju się czuje,
jak we własnym domu.
W Paryżu jest Francuzem,
W Hadze jest Holendrem,
W Madrycie Hiszpanem,
W Budapeszcie Węgrem,
W Kopenhadze Duńczykiem,
W Londynie Anglikiem,
W Bukareszcie Rumunem 
A w Berlinie Niemcem,
Tylko we własnym kraju
Zawsze cudzoziemcem.
Tymczasem kiedy spojrzeć,
Na  tę dolę naszą,
To nic - 
Tylko nasz straszą i straszą... 

rachunek
Luty i styczeń-
Miesiące majowych rozliczeń.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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my, wy oni tacy sami

Paraolimpiada, czyli 
prawdziwy smak  
zwycięstwa i rywalizacji

Trzy  tygodnie po zakończeniu igrzysk olimpijskich zaczyna się zawsze 
największe święto niepełnosprawnych sportowców - Igrzyska Paraolim-
pijskie. Podczas tegorocznych 10. Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 
Vancouver od 12 do 21 marca weźmie udział 12 polskich zawodników. 
Polscy paraolimpijczycy wystartują w narciarstwie biegowym i biathlo-
nie (siedem osób) oraz alpejskim (pięć). 

olimpijczyków składa się 626 me-
dali zdobytych podczas letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich. Histo-
ria zimowych igrzyska paraolim-
pijskich rozpoczyna się w 1976 
roku, a więc 16 lat po pierwszych 
letnich igrzyskach. Organizatora-
mi turnieju byli Szwedzi - zawod-
ników gościło miasto Ornskold-
svik. Wzięło w nim udział 250 
niewidomych i mających ampu-
towane kończyny sportowców z 
17 państw, którzy wystartowali w 
narciarstwie biegowym i zjazdo-
wym. 4 lata później turniej para-
olimpijski powrócił do Skandy-
nawii, tym razem do norweskiego 
Geilo. Rok 1992 to pierwsze igrzy-
ska paraolimpijskie, które odby-
ły się w tym samym miejscu, co 
igrzyska olimpijskie, a mianowicie 
w Tignes-Albertville we Francji. 
Niestety konkurowano wówczas 
jedynie w narciarstwie biegowym 
i zjazdowym. Kolejne zawody od-
były się nie 4, a 2 lata po poprzed-
nich, w Lillehammer, ponownie w 
Norwegii. Pojawiło się wówczas 
kilka nowych konkurencji, w tym 
biathlon, hokej oraz slalom-gigant 
wchodzący w skład narciarstwa 
alpejskiego. Ponadto wystarto-
wano tradycyjnie w narciarstwie 
biegowym i zjazdowym, a także 
w wyścigach na torze lodowym. I 
tak co Paraolimpiadę zwiększa się 
liczba konkurencji dostosowywa-
nych do możliwości osób niepeł-
nosprawnych, liczba zawodników 
i państw biorących udział w spor-
towej rywalizacji. Zwiększa się też 
w sposób naturalny liczba niepeł-
nosprawnych osób, które odnaj-
dują coś dla siebie w sportowym 
świecie. 

Dwunastu sportowców nie-
pełnosprawnych - trzy kobiety i 
dziewięciu mężczyzn - reprezen-
tować będzie Polskę w 10. Zimo-
wych Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Vancouver od 12 do 21 marca. 
Czy będą medale?

Polacy wystartują w narciar-
stwie biegowym i biathlonie (sie-
dem osób) oraz alpejskim (pięć). 
Szanse awansu stracili w kwalifi-
kacjach młodzi stażem hokeiści, 
a curling dopiero nad Wisłą racz-
kuje. W poprzednich igrzyskach, 
cztery lata temu, Polskę reprezen-
towało 11 zawodników i zawod-
niczek. Jedyne medale - dwa złote 
- wywalczyła w biegach na 5 i 15 
km Katarzyna Rogowiec. 

Krakowiance trudno będzie po-
wtórzyć ten sukces, bowiem ry-
walek przybyło. W ostatnich la-
tach niepodzielnie panuje na nar-
ciarskich trasach Rosjanka Anna 

Burmistrowa. Co do szans są one 
teoretycznie zawsze większe niż 
wśród sportowców pełnospraw-
nych, którzy rywalizują zupełnie 
na innych zasadach. Emocje pew-
nie będą takie same albo nawet 
większe, gdyż z zdobyciem wyni-
ku uczestnik walczy przeciwno-
ściami losu. Myślę, że już wiel-
kim sukcesem nich będzie fakt, ze 
niepełnosprawny olimpijczyk bę-
dzie reprezentował nasz kraj na 
tak prestiżowych zawodach. Ideą, 
która zawsze przyświeca jest dla 
sportowców niepełnosprawnych 
jest motto  „pozwól mi zwycię-
żyć,a le jeżeli nie mogę zwycię-
żyć pozwól mi być dzielny w swo-
im wysiłku” .Parafrazując wysi-
łek, który wkłada niepełnospraw-
ny sportowiec w osiągnięcie wyni-
ku często Idze w parze z przeciw-
nościami losu których życie mu 
nie szczędzi. Dlatego każdy dzień 
dla osoby chorej to taka osobi-
sta Olimpiada, której wynik uza-
leżniony jest od nastawienia i za-
łożonych celów, których czasami 
poprzeczka jest mocno podwyż-
szona przez samo życie. 

Idea Paraolipmizmu
Choć idea Paraolimpizmu nie 

ma tak długiej tradycji jak Igrzy-
ska Olimpijskie (pierwsze Igrzy-
ska Paraolimpijskie odbyły się w 
1960 roku dzięki pomysłowi Sir 
Ludwiga   Guttmanna), przyznać 
należy, że jest to doskonały spo-
sób aktywizacji osób niepełno-
sprawnych. Tym sportowcom nale-
ży się równie duży szacunek - po-
wiedział jeden ze szkoleniowców. 
Niepełnosprawni bowiem niejed-
nokrotnie wkładają o wiele więk-
szy wysiłek, by móc uprawiać 
sport i pono konać swoje słabości. 
Dlatego myślę, że każda rywaliza-
cja czy  to będzie sportowa czy ży-
ciowa zawsze powinna opierać na 
determinacji i walki do zamierzo-
nych celów, których efektem bę-
dzie zwycięstwo i sukces.Równiż 
Igrzyska Zimowe w Vancouver 
dostrzegł również Papierz Bene-
dykt XVI wystosował On pozdro-
wienia dla sportowców i organiza-
torów olimpiady i paraolimpiad. 
Puentując  wierzę, że duch olim-
pijski będzie w każdym naszym 
paraolimpijczyku, którego deter-
minacja i zaangażowanie przyczy-
ni się do osiągnięcia dobrego wy-
niku lub medalu.

opr. Jarosław Bzowy 
posiłkowałem się opracowa-

niem na stronie 
www.szczecinianinie pl. 

Twórcą idei igrzysk paraolim-
pijskich był sir Ludwig Guttmann 
- neurochirurg w szpitalu w Sto-
ke Mandeville, który jako pierw-
szy na szeroką skalę - jeszcze pod-
czas trwania II wojny światowej 
- wprowadził sportowe formy te-
rapeutyczne do szpitali. Po pro-
stu, w natłoku niepełnosprawnych 
żołnierzy, doszedł do wniosku, 
że poprzez sport, dojdą oni szyb-
ciej do samodzielności fizycznej i 
będą mieli ciekawe zajęcia. Wszy-
scy przecież wiedzą, że najgor-
szym wrogiem pacjenta w szpita-
lu jest rutyna i nuda. A tak, leka-

rze operowali rannych żołnierzy, 
a rehabilitanci prowadzili zaję-
cia sportowe zmuszając do ruchu 
i współzawodnictwa. Zwłaszcza 
rywalizacja sportowa dawała do-
bre rezultaty, bo dawała wspania-
łą motywacje do zwiększania wy-
siłków. 

W trakcie pierwszej letniej pa-
raolimpiady w Rzymie Papież Jan 
XXIII określił Guttmanna „Co-
ubertinem Igrzysk Paraolimpij-
skich”. Polacy po raz pierwszy 
wzięli udział w imprezie w He-
idelbergu w 1972 r. Dziś na hi-
storyczny dorobek polskich para-
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Tel.  913 922 165

Zatrudnię osobę do 
prac przydomowych

Obowiązki:
- zajmowanie się końmi,
- pielęgnacja ogrodu,
- zajmowanie się obejściem.
Wymagania:
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia.

Praca w Kościuszkach,
oferujemy samochód na dojazdy

tel. 91 579 29 18
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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krajobraz 
po bitwie

Oferuje czujki gazu 
i czadu firmy GaZeX 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 34 
tel. 91 39 26 922, kom 694 440 216 

e-mail nowogard@twn.pl • www.twn.pl

Zatrudnię osobę do 
prac przydomowych

Obowiązki:
- zajmowanie się końmi,
- pielęgnacja ogrodu,
- zajmowanie się obejściem.
Wymagania:
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia.

Praca w Kościuszkach,
oferujemy samochód na dojazdy

tel. 91 579 29 18

23-latek 
zginął  
w wypadku 
drogowym 
pod 
Nowogardem 
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Kronika policyjna KALENDARIUM 
DZIENNIKA

OFERTY PRACY PUP
Nowogard 22.02.2010r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. Fryzjer
5. psycholog
6. sprzedawca
7. Przedstawiciel handlowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka ( Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy

KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie filia w Nowogardzie 

ogłasza giełdę Pracy na stanowisko :
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

01.03.2010r. godzina 13:00 pok.nr. 9

2 marca    61. dzień roku
imieniny: Absalon, Franciszek, Halszka, Helena, Henryk, Januaria, 
Karol, Krzysztof, Łukasz, Michał, Paweł, Piotr, Prosper i Radosław
Birma - Dzień Rolników
Wydarzenia w Polsce 
1922 - Litwa Środkowa została włączona do Polski.
1993 - została założona fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy.
Wydarzenia na świecie 
1956 - Maroko uzyskało niepodległość (od Francji).
1957 - założono Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.
1969 - odbył się pierwszy lot samolotu Concorde.
1992 - Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, San 
Marino, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan zostały członkami 
ONZ.

3 marca    62. dzień roku
imieniny: Agrypin, Asteriusz, Eutropiusz, Gerwin, Gerwina, Hie-
ronim, Innocenty, Jakub, Kleonik, Kleonika, Kolumba, Kunegunda, 
Marcjusz, Maryn, Maryniusz, Samuel, Teodor, Teresa, Tycjan, Tycjana 
i Wirzchosława.
Międzynarodowy Dzień Pisarzy 
Wydarzenia w Polsce 
1960 - Utworzono Woliński Park Narodowy.
Wydarzenia na świecie 
1915 - W USA utworzono komitet doradczy do spraw aeronautyki 
(NACA), będący poprzednikiem NASA.
1917 - W Rosji wybuchła rewolucja lutowa.
1992 - Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość.
2005 - Steve Fossett zakończył samotny lot dookoła świata na pokła-
dzie samolotu GlobalFlyer.

4 marca    63. dzień roku
imieniny: Adrian, Adrianna, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Gerard, 
Gerarda, Humbert, Jakubina, Kazimierz, Leonard, Lucjusz, Łucjusz, 
Nestor, Placyda i Witosław.
Litwa - Kaziuki (wileński jarmark odpustowy z okazji święta św. 
Kazimierza)
św. Kazimierz Królewicz (święto katolickiego patrona Polski)
Wydarzenia na świecie
1789 - Odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Stanów Zjednoczo-
nych.

Tragiczny wypadek  
pod Nowogardem!

23-latek zginął w wypadku drogowym pod Nowogardem. Został potrącony przez samochód  
marki VW Caravelle.

Do zdarzenia doszło  o godz. 1.50 w nocy z 
piątku na sobotę na drodze krajowej nr 6 po-
między Nowogardem a miejscowością Olchowo.  
Kierujący samochodem marki VW Caravelle w 
trakcie wyprzedzania pojazdu ciężarowego mar-
ki Renault Midlum, jadąc od strony Olchowa w 
kierunku Nowogardu ,na prostym odcinku drogi 
potrącił idącego wraz z dwoma innymi mężczy-
znami z naprzeciwka, lewym pasem ruchu 23-let-

niego mężczyznę. W wyniku odniesionych obra-
żeń ciała , potrącony mężczyzna zmarł. Kierujący 
VW trzeźwy., dwaj pozostali piesi byli pijani. Al-
komat wykazał w ich organizmach ponad 1 pro-
mil alkoholu. 

Okoliczności wypadku bada goleniowska poli-
cja pod nadzorem prokuratury.

Nadkom. Wiesław Ziemba

komunikat Policji 
Komisariat Policji w Nowogardzie informuje, że w dniu 07.02.2010 r. około godz. 17-18, na ul. Nad-

torowej w Nowogardzie znaleziony został telefon komórkowy marki Sony Ericsson. Właściciel zguby 
proszony jest o odbiór telefonu w Komisariacie Policji w Nowogardzie. 

W minionym tygodniu policjanci z nowo-
gardzkiego komisariatu interweniowali na nastę-
pujące zdarzenia.

22.02  Poniedziałek, godz.11:30 Kradzież z 
włamaniem do samochodu m-ki Volkswagen 
Transporter z którego skradziono radioodtwa-
rzacz m-ki SONY. Sprawca dokonał zaboru po-
przez otwarcie drzwi nie ustalonym narzędziem  

23 .02 Wtorek, godz.11:30, Policjanci Ogniwa 
Patrolowo-Inwestycyjnego zatrzymali młodych 
mężczyzn w czasie spożywania alkoholu na ram-
pie kolejowej przy ulicy  Dworcowej. Przy jed-
nym z zatrzymanych, który był nieletni ujawnio-
no środki odurzające.

19:30, Patrol OPI zatrzymał Janusza P. poszuki-
wanego na podstawie nakazu doprowadzenia do 
Zakładu Karnego wystawionego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie

24.02 Środa, 11:55 Kolizja drogowa, której zda-
rzenie miało miejsce na ul. Batalinów Chłopskich 
w rejonie przejazdu kolejowego w której uczestni-
czyły dwa pojazdy Ford Mondeo – Audi . Spraw-
ca został ukarany mandatem karnym w wysoko-
ści 300 zł

14:00, Uszkodzenie mienia, którego następ-
stwem było wybicie szyby w altance ogrodowej 
przy ul. 3 Maja

14:10, Ochrona Sklepu LIDL ujawniła i powia-
domiła Policje o ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Sprawca był Leon B,który ukradł artykuły 
spożywcze. Policja  ukarała go mandatem karnym 

25.02 Czwartek, Godz. 1:15,  Policjanci OPI na 
ul. Kościuszki zatrzymali mężczyznę, który po-
siadał przy sobie przedmioty pochodzące z prze-

stępstwa. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do 
posiadanych przedmiotów, ale nie chciał ujawnić 
miejsca przestępstwa. Sprawcę wraz z „fantami-
”przewieziono na komisariat, gdzie po przesłu-
chaniu ujawnił miejsce przestępstwa. 

18:00, Kradzież z włamaniem do altanki ogro-
dowej na ul. Bema 

19:50, Kradzież w sklepie nocnym na ul. War-
szawskiej przez nieznanego mężczyznę 

26.02 Piątek, Godz.9:10, Uszkodzenie drzwi do 
„BARU” na ul. Rzeszowskiego 

12:00, Policjant Zespołu do Spraw Nieletnich 
i Patologii przekazał materiały w sprawie zatrzy-
mania nieletniego Łukasza B. poszukiwanego 
na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

12:40, Ochrona Sklepu LIDL powiadomiła Po-
licję o zatrzymaniu sprawcy, który kradł artykuły 
spożywcze. Na miejscu patrol zastał Romana I,k-
tóry został ukarany mandatem.

19:25, W miejscowości Kulice zatrzymano nie-
letniego Mateusza N. Nie posiadał on uprawnień 
do kierowania motorowerem. 

27.02 Sobota  
10:50, Kradzież z włamaniem w miejscowości 

Węgorza. Z pomierzenia gospodarczego skra-
dziono pilarkę spalinową m-ki STIHL 

13:50, Kradzież roweru w bloku z korytarza 
piwnicznego przy ulicy Wiejskiej 

28.02 Niedziela, Godz,14:44 
Wybicie szyby w altanie ogrodowej przy ul. 

Zamkowej. 
Opr. Jarosław Bzowy 
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reklamareklama

W dniu 5 marca br. o godzinie 11.00 w kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 

osiedle Gryfitów odbędzie się Msza Święta w intencji  
mieszkańców Gminy Nowogard okazji 65 rocznicy 

państwowości polskiej w Nowogardzie oraz 
w intencji Sybiraków. Po zakończeniu mszy świętej 

o godzinie 12.00 na cmentarzu komunalnym 
w Nowogardzie pod Pomnikiem Sybiraków 

odbędzie się składanie wieńców. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kazimierz Łukjaniuk    Kazimierz Ziemba
Proboszcz Parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego  Burmistrz Nowogardu

Zaproszenie

W Kulicach 
o historii Nowogardu

W najbliższy weekend, w dniach 
6 – 7 marca, odbędzie się w Akade-
mii Europejskiej w Kulicach semina-
rium poświęcone ziemi nowogardz-
kiej, jej historii, społeczeństwu i kul-
turze. Do wzięcia udziału serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Nowogardu i okolic. Zaproszeni 
zostali również i potwierdzili swoją 
obecność regionaliści zachodniopo-
morscy.

Obecne spotkanie jest inaugura-
cją cyklu seminariów planowanych 
przez Akademię Europejską w Kuli-
cach. Mamy nadzieję na to, że z bie-
giem lat poprzez te seminaria zosta-
nie zgromadzona wiedza o tym re-
gionie od średniowiecza aż po dzień 
dzisiejszy. Spotkania te mają się tak-
że przyczynić do wzmocnienia po-
czucia tożsamości i kształtowania 
bytu naszej społeczności.

W ten weekend w Akademii w Ku-
licach wystąpią: prof. Edward Rymar 
i prof. Adam Makowski z Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, dr Ewa Gwiaz-
dowska i dr Małgorzata Machałek 
z Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie, Michał Rembas z „Gazety Wy-
borczej”, poza tym powszechnie zna-

ne osobistości z Nowogardu takie 
jak Leszek Becela, Jan Kopyciński, 
ks. prob. Kazimierz Łukjaniuk, Ma-
rek Słomski czy Franciszek Karolew-
ski oraz regionaliści Zbigniew Mi-
ler z Gorzowa Wlkp. i Marian An-
klewicz z Gryfina. Tematem obrad 
będą m.in. wydarzenia polityczne 
w pierwszych latach powojennych, 
zmiany społeczno-polityczne po 
1989 roku oraz dzieje Dobrej Nowo-
gardzkiej. Program przewiduje także 
wyprawę studyjną po miejscach pa-
mięci znajdujących się na ziemi no-
wogardzkiej.

Udział w seminarium jest nieod-
płatny. Organizatorzy jednak ser-
decznie proszą  chętnych o zgłosze-
nie udziału do 4 marca pod nume-
rem (091) 39 133 83 lub mailem na 
adres: akademiakulice@pro.onet.pl.

 Lisaweta von Zitzewitz
FUNDACJA AKADEMIA EU-

ROPEJSKA KULICE - KUELZ
KULICE 24 
72-200 NOWOGARD
 tel. 00 48 91 39 133 83, fax 00 48 

91 39 133 85
www.kulice.pl; e-mail: akademia-

kulice@pro.onet.pl 

Ulica księcia racibora I

krajobraz po bitwie
Witam, od niedawna jestem mieszkanką jednego z bloków przy ulicy 

Księcia Racibora I. Chciałabym aby w końcu ktoś zainteresował się drogą, 
która prowadzi do bloków, lub raczej  brakiem drogi. Liczę na państwa po-
moc. Po opadach śniegu dojazd był utrudniony, lecz teraz w czasie odwilży 
graniczy on z cudem. O dotarciu na pieszo już nie wspomnę... 

Treść e-maila bez zmian. Foto Ireneusz Karczyński.

Uwaga na oszustów!

Telewizyjne bajery
Nie mają nawet wizytówki, lub ulotki, a oferują super tanie podłącze-

nie do telewizji cyfrowej. 
W ostatnim czasie w Nowogardzie 

pojawili się domokrążcy firmy oferu-
jącej pakiety telewizji cyfrowej. Tego 
typu firmy na swoje „oferty” nabrały 
już dziesiątki ludzi.

Wszystko zaczyna się od otwarcia 
drzwi. Później akwizytor informu-
je, że od 1 stycznia 2011 r. przesta-
nie działać telewizja analogowa. I je-
śli ktoś w ogóle będzie chciał oglądać 
telewizję, to musi skorzystać z ofer-
ty cyfrowej. On właśnie przychodzi z 
taką zaskakująco tanią ofertą, a oka-
zja podpisania umowy nie powtórzy 
się już nigdy.

- Gdy poprosiłam o kontakt - wizy-
tówkę i czas na zastanowienie to dys-
trybutor stwierdził, że takiej nie po-
siada. Z oferty można skorzystać je-
dynie teraz. Więcej okazji nie będzie. 
Weszli do domu na siłę, siedli na ka-
napie nawet nie pytając, czy mogą - 
mówi nasza czytelniczka, którą pró-
bowano zachęcić do kupna pakietu.

To dopiero pierwsze kłamstwo, bo 
telewizja analogowa wyłączona zo-
stanie i zastąpiona cyfrową prawdo-
podobnie dopiero w 2013 roku. Być 
może nastąpi to jeszcze później.

Drugie? Domokrążca informuje, 
że z jego oferty skorzystało już wielu 
mieszkańców bloku. Proponuje przy-
łączenie się i skorzystanie oferty cy-
frowej telewizji o grupowym przyłą-
czu. 

- Nie wiem skąd takie informacje, 
bo z tego, co wiem, to żaden sąsiad nie 
zdecydował się na tę telewizję. Akwi-
zytor wiele razy prosił o mój dowód 
osobisty w celu „zweryfikowania da-
nych” - mówi pani Halina. 

Ciekawy jest także fakt, iż firma 
oferuje montaż telewizji bez zgody 

właściciela mieszkania. Wystarczą je-
dynie dane osobowe. Nikt nie chce 
pokazać umowy do przeczytania, w 
celu zastanowienia.

- Montaż sprzętu w przyłączu gru-
powym ma kosztować 150 (powyżej 
czterech rodzin), a nie jak w sklepie 
700 zł. - mówi mieszkanka Nowo-
gardu.

Sęk w tym, iż w każdym zwykłym 
salonie ta przyjemność kosztuje je-
dyne 100 zł. W montażu telewizji 
oferowanej przez dystrybutora nie 
można posiadać swojego talerza i ka-
bli. Jeśli chodzi o pakiety telewizji, to 
za identyczne ceny takie same można 
zamówić w salonie.

Chodzi o jedną z firm z Koszali-
na oferującą pakiety Cyfry Plus. Nie 
ma ona nawet swojej strony inter-
netowej. W sieci na jej temat można 
przeczytać wiele negatywnych opinii. 
Wiele osób twierdzi, iż po podpisa-
niu umowy dokument zawierał cał-
kiem inne zapisy niż wcześniej ofero-
wane przez akwizytora.

Wniosek jest jeden. Przed podpi-
saniem jakiegokolwiek dokumentu 
przeczytajmy go dokładnie. Jeśli do-
mokrążca nie daje nam na to czasu 
lub, szybko prosi o podpis należy go 
szybko usunąć z domu.

Osobom, które umowy niechcąco 
podpisały informujemy, że jeżeli za-
kup towaru lub usługi odbył się poza 
siedzibą sprzedawcy (dotyczy to in-
ternet-sklepów, internet-ofert, zaku-
pów dokonanych przez przedstawi-
cieli firm poza ich siedzibą lub punk-
tem sprzedaży), konsument może 
odstąpić od umowy w ciągu 10 dni 
bez skutków materialnych.

Marcin Nieradka
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W dniu imienin 

Kazimierzowi 
Lembasowi 

życzenia zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności 

składają  
wdzięczni 

za życzliwość sąsiedzi 
z Pocztowej

Burmistrzowi Nowogardu

 Kazimierzowi 
Ziembie 

w dniu imienin 
najlepsze życzenia 

pomyślności, sukcesów 
w pracy dla miasta 

                i wszelkiego dobra 
życzy 

firma Poligraf

Ks. Kanonikowi 

Kazimierzowi 
Łukjaniukowi 

z okazji imienin 
i Dnia Patrona 

św. Kazimierza Królewicza 
wszelkiej pomyślności 

i wielu Łask Bożych 
życzą 

Parafianie

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

rem Sa

Trzeba coś  
z tym zrobić!

W Dzienniku Nowogardzkim nr 16 z dnia 25.02.2010 ukazał się ar-
tykuł dotyczący smrodu, którego źródłem jest fabryka oleju. W so-
botę 27.02.br smród jaki unosił się CaŁY DZIeŃ nad ulicą 3 maja, a 
także 700-lecia był nie do zniesienia.

Zbliża się wiosna. Wszystko bu-
dzi się do życia. Ludzie przy każ-
dej okazji gdy tylko zaświeci słoń-
ce wychodzą na spacer.

Niedaleko “fabryki” oleju, są rów-
nież działki. Wiosna przyszła, a 
wraz z nią wiosenne porządki w 
ogródkach. Warto też wspomnieć 
o tym co przeżywają ludzie miesz-
kający w rejonach ulicy Sienkiewi-
cza - przykry zapach który pocho-
dzi z tzw.”flaków” nie pozwala się 
cieszyć  latem - powietrze po pro-
stu śmierdzi!

Czy my niczemu winni miesz-
kańcy będziemy musieli znosić taki 
smród przypominający sparowane 
zgniłe ziemniaki.? Czy będziemy 
musieli zrezygnować z przyjemno-
ści odwiedzania naszych działek, 
aby się na nich zrelaksować, wypo-
cząć, uciec od codzienności,od co-
dziennych obowiązków? Czy ten 
smród będzie wydobywał się tylko 
kilkanaście dni lub tygodni, czy też 
będzie nas męczył przez cały rok? 
Takiej perspektywy nie zniesiemy! 

Taka fabryka to może i dobra in-
westycja i korzystna, ale tak czy 
inaczej miało nie śmierdzieć.

Niech władze miasta chociaż 
spróbują coś zrobić.

Mieszkanka ulicy 3 Maja

P.S. O czym możemy dowiedzieć 
się na stronie internetowej rem:

Budowana przez nas tłocznia jest 
w stanie przetworzyć w ciągu doby 

do  300 ton rzepaku na wysokiej ja-
kości olej. Proces technologiczny któ-
rym  dysponujemy polega na wtór-
nym oczyszczeniu materiału wsado-
wego,  rozdrobnieniu nasion, podda-
niu ich kondycjonowaniu a następnie  
wytłoczeniu z nich oleju. Otrzymany w 
ten sposób olej poddany jest  rafinacji, 
a wytłok rzepakowy chłodzeniu. W za-
leżności od potrzeb  klienta może zo-
stać poddany pelletyzacji lub pozosta-
wiony w postaci  sypkiej. System ste-
rowania procesem rejestruje, przetwa-
rza i wskazuje wszystkie  dane i para-
metry procesowe instalacji.  Dzięki tak 
rozwiniętej kontroli  produkcji, stanu 
instalacji i sterowania otrzymywane 
w naszej wytwórni  produkty charak-
teryzują się stabilnością parametrów, 
nawet przy  zmiennych parametrach 
surowców. Makuch uzyskiwany w na-
szej instalacji zawiera około 8.0% po-
zostałego  oleju, przy 10% zawartości 
wody. mTechnologia odśluzowywania 
pozwala na wstępną nieprzetworzo-
nych tłuszczy  roślinnych takich jak su-
rowy olej rzepakowy w ilości 200 ton 
na dobę. 

Największą zaletą posiadanej przez 
nas technologii jest jej  elastyczność, 
dzięki której jesteśmy w stanie prze-
twarzać niemal wszystkie rodzaje ole-
jów roślinnych. Olej rzepakowy opusz-
czający  instalację posiada następują-
ce parametry.

- zawartość FFA: 0,15 %;  zawartość 
fosfatydów: 20 ppm; - zawartość my-
deł: 75 ppm. źródło: http://remsa.pl

„Poloneza czas 
zacząć...”

W piątek 19 lutego 2010 r., w No-
wogardzkim Domu Kultury od-
był się XII Turniej Poloneza Stud-
niówkowego o Puchar Burmistrza 
Nowogardu. Wzięło w nim udział 
pięć zespołów reprezentujących 
szkoły nowogardzkie – I Liceum 
Ogólnokształcące, klasy III b i III c, 
II Liceum Ogólnokształcące, I Li-
ceum Ogólnokształcące w Golenio-
wie oraz klasa IV logistyczna z Ze-
społu Szkół Morskich w Kołobrze-
gu. Najliczniejszy, bo prawie 60 oso-
bowy zespół, reprezentował  Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, II LO w 

Nowogardzie. Grupa składała się z 
przedstawicieli wszystkich klas ma-
turalnych tej szkoły. Inne szkoły re-
prezentowane były przez poszcze-
gólne klasy maturalne.

Turniej otworzył z wrodzonym 
sobie wdziękiem Pan Burmistrz Ka-
zimierz Ziemba, mówiąc o tym jak 
w zjednoczonej Europie ważne jest 
zachowanie kulturowej odrębno-
ści. Życzył także wszystkim grupom 

zwycięstwa w turnieju oraz pomyśl-
nie zdanej matury.

W JURY zasiadali: jako przewod-
nicząca Pani Agata Kubiak – tancer-
ka i instruktorka tańca, członkowie 
to: dyrektor NDK Pani Mirosława 
Przybyłek, Pani Aneta Drążewska 
– instruktor teatralny i nauczyciel-
ka SP3, Pani Barbara Źróbek – in-
struktor tańca w NDK. Honorowym 
członkiem był oczywiście sam Bur-
mistrz Nowogardu pan Kazimierz 
Ziemba. 

Jury brało pod uwagę takie ele-
menty jak: dobór muzyki, rysunek 

sceniczny, wypełnienie ruchem, 
ogólną estetykę ruchu. Nagrodą za 
najpiękniejszy układ był oczywiście 
Puchar Burmistrza, wszystkie ze-
społy natomiast otrzymały pamiąt-
kowe zdjęcia oraz albumy o Nowo-
gardzie.

Najpiękniejszy układ pokazało II 
Liceum Ogólnokształcące. Mimo 
prawie 60 osób na scenie widać było 
przejrzysty rysunek, płynność ru-
chów. Zarówno panie jak i pano-
wie poruszali się po scenie z wiel-
ką gracją i elegancją. Widz z wielką 
niecierpliwością czekał jak autorka 
tego układu, Pani Joanna Dzikow-
ska przejdzie z jednej figury w drugą 
– bo przecież z taką liczba tancerzy 
nie było to łatwe – i za każdym ra-
zem widzieliśmy wspaniałe, płynne 
i pięknie osadzone w muzyce przej-
ścia, doskonale wykorzystaną prze-
strzeń, wypełnienie ruchem. Wraże-
nie było niesamowite, łzy cisnęły się 
do oczu, prawie tak jak w ostatniej 
scenie filmu „Pan Tadeusz” Andrze-
ja Wajdy. 

No cóż nigdy nie wątpiłam, że 
MŁODZIEŻ POTRAFI!!!

AD
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
              WIerZBIĘCIN

Wyjazd na badania mammograficzne
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 06.03.2010 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i 
Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.Rejestracja i szczegółowe informa-
cje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-
14.00 oraz u Lidii Bogus po godz.14.00-ej tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł
Terminy wyjazdów będą podawane w Dzienniku Nowogardzkim.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Nagana dla chochlika
W piątkowym wydaniu „DN” zamieściliśmy zdjęcia miejscowości Kikorze. 

Uważni Czytelnicy od razu wskazali na błąd bowiem chochlik zostawił napis 
z poprzedniego wydania – Orzechowo. Za niedopatrzenie przepraszamy. red  

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PALMĘ WIELKANOCNĄ
NOWOGARDZKI DOM KULTURY

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 
w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Termin dostarczania prac* do 25.03.2010 r. do pracowni plastycznej 
w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona: 
imieniem, 
nazwiskiem,
wiekiem,
adresem autora.
WYKLUCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” w dniu 28.03.2010 r.

*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.
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Szczere wyrazy 
współczucia 

Kamili i Michałowi 

Ratajczak 
z powodu śmierci 

Teścia i Ojca 
składa 

dyrektor z pracownikami 
NDK

Drogiemu koledze 

Grzegorzowi 
Kowalskiemu

oraz najbliższej 
rodzinie łącząc się 

w smutku składamy 
najszczersze wyrazy 

współczucia
koleżanki i koledzy 

z pracy

Naszemu pracownikowi 

Panu Grzegorzowi Kowalskiemu
oraz najbliższej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci syna 

składa Zarząd firmy „Kozłowski”
wraz z pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Jolanty Kowalskiej 
z powodu 

tragicznej śmierci syna radosława 

składa szefowa z koleżankami z pracy 
z „15 Południka”

kONDOleNCJe kONDOleNCJe

kONDOleNCJe

Podwyżki, których 
nie odczujemy

Od 1 marca ZUS waloryzuje wypłacane renty i emerytury za 2010 rok. Pod-
wyżka jest o ponad 700 mln wyższa niż rząd zakładał w budżecie. Wyższe bo-
wiem okazały się wskaźniki liczone przez GUS: koszty życia emerytów oraz 
średni wzrost płac.

Na wzrost świadczeń budżet wyda w tym roku 6,2 mld złotych. Z tego 4,5 
mld zł na samą podwyżkę emerytur – wynika z raportu Money.pl.

Emerytury wypłacane przez ZUS zaledwie w połowie finansowane są ze 
składek wpłacanych przez pracujące osoby do Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Na ponad 153 mld złotych przewidzianych w tym roku na wydatki 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składki przyniosą 88,5 mld zł.

Reszta finansowana jest z dotacji budżetowych, a w tym roku także z 7,5 
mld złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz z kredytów bankowych.

budżetowej na ich wypłatę potrzeba 99,5 mld złotych – podaje Money.pl. 
Po zmianie stopy tegorocznej waloryzacji wiadomo już, że kwota ta przekro-
czy 100 mld złotych.

6,2 miliarda na tegoroczną waloryzację to więcej, niż ubiegłoroczne przy-
chody z prywatyzacji. Kwoty wydatków na podwyżki nie przekładają się jed-
nak na większy komfort życia emerytów.

LMM

Koty – dokarmiać czy  
pozostawić prawom natury?

 Zima to bardzo trudna pora roku, 
kiedy to wszyscy odczuwamy jej skut-
ki. Na przekór  jej  działaniom są oso-
by, którym nie jest obojętny los zwie-
rząt szczególnie kotów, które w okresie 
zimy zwyczajnie głodują. Telefon, który 
odebrałem w redakcji jest swoistym po-
dziękowaniem dla pani z ulicy Zamko-
wej (nie podano personaliów), która 
dokarmia żyjące tam koty - postawa jest 
jak najbardziej godna pochwały. Kot to 
zwierzę, które chodzi własnymi dro-
gami, a  ingerowanie w jego „prywat-
ne” życie nie prowadzi do zatraceniu 
instynktu łowieckiego. Trzeba mieć w 
sobie trochę człowieczeństwa i pomóc 
zwierzętom przetrwać ten najtrudniej-
szy dla nich okres .Niesienie pomocy 
kotom nie jest trudne . – Wystarczy 
zostawić im otwarte okienko w piw-
nicy, dając ochronę przed największy-
mi chłodami i regularnie dokarmiać..  
Właśnie o te okienka w piwnicach jest 
najtrudniej. W nowoczesnym budow-
nictwie często nie da się ich otwierać, 
albo lokatorzy po prostu nie życzą so-
bie, żeby koty wchodziły do piwnic. A 
nawet jeśli się tam dostaną, zatruć się 
mogą wyłożoną trutką na szczury i my-

szy. A to przecież właśnie koty są najlep-
szym sposobem na gryzonie. – Kot jest 
naturalnym wrogiem myszy i szczurów  
Oczywiście nie można być pew-
nym, czy jeżeli zmniejszy się popu-
lacja dzikich kotów, to dopadnie nas 
plaga gryzoni. – Przykład Niem-
ców i ich radykalna postawa wo-
bec zwierząt dziko żyjących pokazu-
je, że nie powinniśmy tępić kotów. 
Ci, którzy decydują się na pomaganie 
bezdomnym kotom, nie mają jednak 
łatwego zadania. Wiele z tych osób robi 
to z pasji, potrzeby serca, nie myśląc 
tylko o sobie. 

Karmiciele, przez to co robią, często 
są nieakceptowani przez sąsiadów, któ-
rzy twierdzą, że koty są brudne i nie-
bezpieczne

W dużych miastach żyje ogromna 
liczba bezdomnych kotów,których licz-
ba nie jest dokładnie znana. Liczba ko-
tów powinna być monitorowana po-
przez odpowiednie działania takie jak 
np. sterylizacja, której celem byłoby 
kontrolowanie kociej populacji na tere-
nach zamieszkałych przez ludzi. Ale to 
już problem władz.

Opracował Jarosław Bzowy 

Listy Czytelników
W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 13 z 16 lutego br. opublikowaliśmy 

artykuł „Kiedy psy pomyślą o higienie?” z załączonym do niego listem Czy-
telniczki, która jest dręczona przez sąsiadów z powodu psa.  Na szczęście są 
ludzie, którzy stanęli w obronie psa i … człowieka.  List mówi wszystko – nie 
wymaga redakcyjnego komentarza – wymaga natomiast od nas mieniących 
się ludźmi chwili refleksji…

Oto przemyślenia naszej Czytelniczki :
„Człowiek, który nie kocha zwierząt nie kocha ludzi”.
Jestem wstrząśnięta anonimowym „listem” , który otrzymała Czytelniczka. 

Skoro autorce listu przeszkadza szczekający pies to ja mam pomysł – może my 
ludzie oduczymy się komunikowania między sobą – GADANIA!

Kto z Czytelników ma pomysł jak oduczyć psa szczekania, a ptaków świer-
gotania? Dopiero wtedy nasz świat byłby wspaniały – tylko bardzo smutny! 
Proponuję anonimowej autorce listu żeby poczytała fachową literaturę  –  psy-
cholodzy zalecają wręcz samotnemu człowiekowi czworonożnego PRZYJACIE-
LA  – pieska lub kotka.

Proszę nie straszyć chorej sąsiadki policją – policja ma ważniejsze sprawy 
do załatwienia!

Bardzo  WRAŻLIWA  ADRESANTKA  ANONIMU musi nauczyć się akcep-
tować prawa natury i otoczenia.

(Dane osobowe do wiadomości redakcji).
Opr. LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Redemptor hominis 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. 
Do Niego zwraca się moja myśl i moje serce w tej doniosłej godzinie dziejów, w 
której znajduje się Kościół i cała wielka rodzina współczesnej ludzkości – tak 
rozpoczyna się pierwsza encyklika papieża Jana Pawła II zatytułowana Re-
demptor hominis, co po polsku oznacza „Odkupiciel człowieka”. Encyklika 
jest pierwszym chronologicznie dokumentem papieża Jana Pawła II, skiero-
wanym do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego oraz do wszystkich lu-
dzi dobrej woli. Składa się z czterech rozdziałów:

Dziedzictwo 
Tajemnica odkupienia 
Człowiek odkupiony i jego sytuacja w świecie współczesnym 
Posłannictwo Kościoła i los człowieka 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mogli wykazać się wiedzą 

na temat treści encykliki biorąc udział w szkolnych eliminacjach do II archi-
diecezjalnego konkursu papieskiego. W konkursie wzięło udział 19 uczniów, 
którzy w czasie 45 minut odpowiadali na 25 pytań (otwartych i testowych). 
Nad całością czuwał ksiądz Grzegorz Grinn, który zajmował się organiza-
cją eliminacji.  Najwięcej punktów zdobyła Małgosia Madalińska z klasy I 
TE, następnie Janina Grzybowska także z klasy I TE  i Sara Berezowska z 
klasy II TE. Dziewczęta zakwalifikowały się do drugiego etapu diecezjalne-
go, który odbędzie się 12.03.2010 w Arcybiskupim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Szczecinie. Na uczestników drugiego etapu czeka rozwiąza-
nie testu, na podstawie którego zostaną wyłonieni uczniowie o największej 
ilości punktów. Finalistów czeka etap ustny, po którym zostanie ogłoszony 
zwycięzca. Trzymamy kciuki za dziewczęta!

25.02.2010 r. Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych gościł uczestników mię-
dzyszkolnych rozgrywek w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców. W zawodach 
brały udział zespoły z II LO, LO nr 1 oraz drużyna gospodarzy. Naszą szkołę 
w rozgrywkach dziewcząt reprezentowały:

Sport w ZSP

Marika Zawadzka
Malwina Król
Sylwia Jeziorska
Michalina Waszak
Róża Nosek
Ines Pęczek

Ola Król
Dominika Malicka
Gracjana Garbaciak
Marika Zając
Weronika Jasińska

Nasze zawodniczki rywalizowały z drużyną dziewcząt z II LO i niestety 
uległy 20:17.

W skład drużyny chłopców wchodzili: 

Kryspin Krzywański
Dawid Kot
Łukasz Baranowski
Paweł Wojdyła
Przemysław Lelowski
Mateusz Wawrzyniak
Marcin Wipplinger
Mateusz Czapski
Kamil Turski

Sebastian Staniczek
Artur Balcer
Artur Kaminiak
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z 

naszej szkoły, tuż za nimi uplasowali 
się zawodnicy z II LO, trzecie miej-
sce zajęła reprezentacja LO nr1.

Sylwia Jeziorska 
i Jagoda Dzierżawska

Drużyna i trener podczas narady

Gra była zacięta

Chwila odpoczynku

Kolejna narada.
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• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO LUB 
INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie M-5, parter, 15 
Lutego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 
m kw, I piętro, ul. Wiejska, 196 tys. 
606 685 239.

• Wynajmę dwa pomieszczenia (na 
chłodnię 150 m kw i magazynowe 130 
m kw) Nowogard. Tel. 694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 
pokoje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., I pię-
tro, 80 m kw, czynsz 1000 zł plus opła-
ty. Ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, Nowo-
gard. 796 203 780.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
2 pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z bal-
konem. Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m 
kw. 880 34 17 34.

• Sprzedam 2 działki 10 ar, okolice No-
wogardu. 694 521 787.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe na 2 pokojowe. 603 55 55 
32.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biurami i 

dużym terenem, hala ok. 1000 m kw. 
668 989 393.

• Kupię działkę budowlaną od 1200 m 
kw do 3000 m kw, Nowogard lub oko-
lice, z warunkami zabudowy. W roz-
sądnej cenie, gotówka.604 154 316.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wypo-
sażone w media, biura i lokale użyt-
kowe Nowogard ul. Wojska Polskie-
go 3 tel. 091 39-20-891.

• Wynajmę sklep i bar w miejscowości 
Dębice gm. Maszewo. Tel. 887 467 309.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 48 m kw, 3 pokoje, 
ul. Wyszyńskiego, cena 160 tys. Tel. 
662 018 020.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w 
centrum miasta. Tel. 607 289 830.

• Mieszkanie 3 pokoje do wynajęcia. 
501 411 106.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z 
wydanymi warunkami zabudowy o 
pow. 0,0815 ha, cena 52 000. Tel. 0608 
622 920.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, ni-
ski czynsz, indywidualne ogrzewanie. 
885 688 771.

• Sprzedam dom wolnostojący – pod-
piwniczony, 185 m kw, ul. Kosynierów. 
Tel. 0516 184 888.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
46 m kw, I piętro, ul. 15 Lutego w 
Nowogardzie – od 15.03. 2010 r. Tel. 
606 945 398.

• Do wynajęcia kawalerka. 602 405 640.

• Do wynajęcia pomieszczenie na dzia-
łalność gospodarczą nad Apteką Jan-
tar. Tel. 509 250 996.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na 
kawalerkę z dopłatą, może być w Go-
leniowie. Tel. 509 513 073.

• Sprzedam po korzystnej cenie miesz-
kanie własnościowe, 3 pokoje, 58 m 
kw, parter. Kontakt 91 39 27 000.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, I piętro, 
cena 110 tys. Tel. 91 39 25 179.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, II p., 45,8 m kw. Tel. 
691 199 192.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe M-4, 67 m kw, w Wierz-
bięcinie, cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 
91 39 107 42 po 18.00.

• Okazja! Sprzedam kawalerkę po ka-
pitalnym remoncie, cena 80 tys. Tel. 
662 495 771.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 91 39 25 147.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, wspólnota, ul. Bema. 
609 776 335.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 
1993 r. Tel. 66 311 8268.

•	 Sprzedam Nissan Sunny, poj. 1,4, 
1995 r., benzyna + gaz, trzydrzwio-
wy, stan bdb, cena 4000 zł do nego-
cjacji. Tel. 508 309 107.

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Renault 25, turbo diesel 2,1. 
696 325 632.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 
1994 r. grudzień, benzyna + gaz. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 516 184 888.

• Sprzedam Simsona Enduro S51, cena 
1500 zł. 91 39 501 40.

• Sprzedam Opel Vectra, 1991 r., 1,6 
benzyna. 601 230 332.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam owies i pszenżyto. Żabowo. 
Tel. 91 39 106 49.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, owies, 
warzywa. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., 
sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olchowo 
62. 696 325 632.

• Kupię mieszalnik pasz o wydajności 
500 – 600 kg. Tel. 603 467 609.

• Sprzedam dwa kucyki oraz wielkopol-
skiego wałacha – ułożonego. Tel. 91 39 
25 147.

• Sprzedam gołębie ozdobne. Tel. 600 
26 22 31.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. aurikuloterapia. Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

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

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. 
atrakcyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 
508 309 107.

•	 Odśnieżanie i wywóz śniegu. 603 19 
77 98. 

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Odśnieżanie dachów. 607 654 692.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-
nia wnętrz, terakota, glazura, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, panele. 607 647 515, 91 39 701 23 
po 19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remonty 
mieszkań. 606 490 456.

•	 Wywóz śniegu z posesji busem 
skrzyniowym. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
panele ścienne, podłogowe, wymiana 
instalacji. 513 202 205..

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 
(nad apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy, podłogi. 0600 
626 268.
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• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie, znoszenie. 
696 138 406.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 
79 109, 600 382 214.

• Docieplenia budynków, kom-
pleksowe remonty mieszkań, ła-
zienki. Tel. 605 168 658.

• Organizujemy kuligi, wesela i jaz-
dę konną. 607 73 98 66.

•	 Usługi transportowe – wy-
najem kontenerów na od-
pady budowlane, gruz. Tel. 
667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, 
tanio, solidnie. Tel. 608 84 77 84.

•	 kompleksowo – remon-
ty mieszkań. 608  364  330, 
600 347 308, 91 39 501 03.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, 
długoletnie  doświadczenie w 
handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

• Potrzebny pracownik na myjnię 
samochodową. 696 443 643.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 106 56.

• Szukam korepetytora z j. rosyj-
skiego. 691 189 717.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec na gwa-
rancji, po przeglądzie serwisu, 
do mieszkania, domu, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrze-
wanie – mieszkanie, dom, 
sklep firmy Vaillant, na gwa-
rancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, na gaz ziemny lub z bu-
tli, firmy Vaillant z Niemiec, na 
gwarancji, cena 450 zł, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
zasobnik, stojący z wężownicą  
do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Transport żwiru (małe ilości) 
bus wywrotka do 2,5 ton. Tel. 
514 740 538.

•	 Transport bus + przyczepo – la-
weta. Tel. 514 740 538.

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

reklama reklama

Pomóżmy Nikoli
Nikola Bednarek urodziła się z przepukliną 

oponowo-rdzeniową.
Obecnie ma 3 latka, całkowicie bezwładne 

nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji. Niestety 
koszty rehabilitacji są ogromne i przewyższają 
nasze dochody  – koszt dwutygodniowego 
turnusu wynosi od 3 do 6 tysięcy złotych, a dla 
prawidłowego leczenia potrzeba tych turnusów 
kilka w roku.

Nikola jest podopieczną Fundacji Dzieciom 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pieniądze trafiły na konto Nikoli w ze-
znaniu podatkowym należy wpisać:

(przykładowo dla PIT 37):
Poz. 124 – Nazwa OPP – Fundacja Dzieciom 

„Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, Warszawa
Poz.125.  - Numer KRS – 0000037904
Poz.125 – wnioskowana kwota nie przekraczająca 1% płaconego podatku
Poz. 126 - !%
Poz. 127 – można podać swoje dane osobowe, byśmy poznali darczyńcę
Poz.128 – Na leczenie i rehabilitację  BEDNAREK Nikola i numer konta:
                 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362.

Serdecznie dziękujemy.

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

Pomóżmy kubusiowi 
Nasz syn urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową , z rozszczepem kręgosłupa, w badaniu 
rezonansu magnetycznego stwierdzono torbielowa-
tą zmianę w migdałkach móżdżku i zakotwiczanie 
rdzenia kręgowego. W związku z tymi schorzeniami 
nasz synek nie chodzi. Kuba potrzebuje stałej rehabi-
litacji. Rodziców nie stać na zapewnienie kosztownej 
rehabilitacji. Odpisując 1% swojego podatku każdy 
może pomóc Kubusiowi stanąć na nogi i zrobić 
pierwsze kroki. Prosimy o przekazanie 1% podatku 
na konto Fundacji Dr Piotra Janaszka w Koninie 
NR.KRS.197058 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

NR KONTA: 55 1020 2746 0000 3102 0053 9650 z dopiskiem na leczenie 
Jakuba Wójcika. Liczy się każda złotówka. Za przekazane wpłaty rodzice 
Kuby serdecznie dziękują.

Kontakt z Rodzicami Kubusia 
Tomasz, Ewa Wójcik tel(kom) 0693 344 693,0 697 381 161
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Podział 
sportowych 
funduszy

Urząd Gminy podzielił pieniądze na organizację sportu i upowszech-
nianie kultury fizycznej.

Na ten cel w budżecie Nowogardu przeznaczono 520 tys. zł. O podzia-
le środków w miniony czwartek decydowała komisja, w której zasiadają 
przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Miasta i Nowogardzkiego Forum Or-
ganizacji Pozarządowych. To ona zaopiniowała burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziembie sposób wykorzystania funduszy. W tym roku pieniądze otrzyma 13 
organizacji. Podział przedstawia się następująco:

- Pomorzanin Nowogard – 176 tys. zł.
- Olimpia Nowogard – 99 tys. 500 zł.
- Klub Kolarski Panorama Chrabąszcze – 60 tys. 
- Ludowe Zrzeszenie Sportowe – 40 tys. zł.
- Klub strzelecki LOK Tarcza – 32 tys. zł.
- Klub tenisa stołowego LUKS Wierzbięcin – 30 tys. 500 zł.
- Klub Motorowy Cisy – 19 tys. zł.
- UKS Jedyneczka (przy SP 1) – 12 tys. zł.
- UKS Trójka (przy SP 3) - 15 tys. zł.
- Wiejskie Kluby Sportowe – 10 tys. zł.
- UKS Trójka (przy Gimnazjum nr 3) – 9 tys. zł.
- LUKS Czwórka (przy SP 4) – 8 tys. zł.
- Stowarzyszenie Jutrzenka (przy SP Długołęka) – 5 tys. zł.
By otrzymać dotację organizacje sportowe z naszej gminy najpierw mu-

siały dobrze rozliczyć się z wykorzystania poprzednich. Następnie do 22 
stycznia składały oferty proponujące sposób ich wykorzystania. Urząd Mia-
sta informuje, że jeszcze w tym tygodniu podpisze umowy z klubami spor-
towymi. Tym samym pieniądze znajdą się na ich kontach.

Jedną z bardziej zadowolonych organizacji może być na pewno LUKS Pa-
norama Chrabąszcze. W poprzednim roku dysponował on budżetem 25 tys. 
zł., co spotkało się z krytyką również ze strony naszej redakcji. Teraz otrzy-
mał 35 tys. zł. więcej.

- Na pewno jesteśmy bardziej zadowoleni, bo ta kwota pozwoli nam na 
znacznie lepsze działanie. Jednak, by funkcjonować na poziomie, o jakim ma-
rzymy potrzebne jest nam około 100 tys. W pierwszej kolejności będziemy 
chcieli zakupić stroje dla naszych zawodników. Liczymy, że w sezonie dwóch 
z nich zdobędzie medale Mistrzostw Polski – podsumował trener Chrabąsz-
czy Ryszard Posacki. 

Marcin Nieradka

Orlik otwarty  
po zimie

Urząd Miasta rozstrzygnął konkurs na trenera środowiskowego przy 
boisku „Orlik” 2012. 

Przez kolejne dziewięć miesięcy tę 
funkcję pełnił będzie dotychczasowy 
„opiekun” obiektu Jacek Andrysiak. 
Po zimowej przerwie boisko zostało 
otwarte w poniedziałek. Przypomina-
my, iż jest ono dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców gminy. Terminy 
korzystania należy uzgadniać bezpo-
średnio z trenerem środowiskowym.

- Na placu do piłki nożnej zalega 
jeszcze trochę śniegu. Gdy tylko stop-
nieje, będzie można z niego korzystać. 
W koszykówkę można już grać – 
informuje Leszek Becela, dyrektor 
nowogardzkiego ZSO, bezpośredni 
zarządca obiektu.

Komentarz 
W naszym kraju utarło się już tak, 

że w zimę w piłkę nożną się nie gra. 
To kolejny absurd, dzięki któremu 
na orliku od jesieni nic się nie działo. 
Przecież właśnie po to są sztuczne 
nawierzchnie, by korzystać z nich 
właśnie w niesprzyjających warun-

kach pogodowych. Latem każdy woli 
grać na zielonej, pachnącej trawie. 
Najpierw, choć spokojnie można 
było na nim grać plac był zamknięty, 
później zasypany śniegiem. 

Być może na taki stan rzeczy wpły-
nął chwilowy wakat na stanowisku 
trenera. A może zadecydowała chęć 
oszczędności w eksploatacji. Przerwę 
miesięczną (np. od grudnia do stycz-
nia) można było jeszcze zrozumieć. 
Dłuższą już nie.

W każdym razie miasto nie po-
myślało o odśnieżeniu boiska. Pił-
karze klubów sportowych musieli 
brodzić w śniegu, dusić się w hali, 
lub wynajmować boiska. Sportowcy 
niezrzeszeni o grze na dworze mogli 
tylko pomarzyć.

Miejmy nadzieję, że taka sytuacja 
nie powtórzy się w przyszłości.

Marcin Nieradka
fot. archiwum

Młodzi grający pokazowo w piłkę podczas ceremonii otwarcia. Szkoda, że póź-
niej zapomniano już o boisku dla nich. 

A-klasowa Olimpia rozgrywki rundy wiosennej zainauguruje 13 marca zale-
głym meczem z Regą II Trzebiatów. By mogło do niego dojść należało odśnieżyć 
plac gry.  

Boisko Olimpii 
odśnieżone
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Tel.  913 922 165

reklamareklama

Informujemy, że 

5 marca 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
Rozpoczęcie 4 marca br. 16.30
ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

reklamareklama

Czwartek 25 lutego na długo po-
zostanie w sercach i pamięci miesz-
kańców naszego miasta. To właśnie 
tego dnia pożegnaliśmy Mariolę (46 
l.), Andrzeja (48 l.) i Łukasza (20 l.) 
Marszałków.

Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się od wystawienia trumien z 
ciałami tragicznie zmarłych w ko-
ściele pw. Rafała Kalinowskiego, 
gdzie odbyła się także msza święta.

Następnie kondukt pogrzebowy 
w asyście policji przeszedł ulicami 
Jana Pawła II, Poniatowskiego, Że-
romskiego, 15-lutego Młynarską, 
Cmentarną na cmentarz.

Od chwili wystawienia ciał ko-
ściół pękał w szwach. Wśród uczest-
ników pogrzebu oprócz najbliższej 
rodziny można było zauważyć przy-
jaciół, kolegów i znajomych Marioli, 
Andrzeja i Łukasza.

Nie zabrakło także sportowców- 
kolegów Łukasza którzy na pogrzeb 
przyjaciela przybyli w szalikach i 
koszulkach sportowych. Oni do-
cenili zaangażowanie Łukasza dla 
sportu i w podziękowaniu włożyli 
do trumny piłkę nożną i Flagę Klu-
bu Sportowego.

Również sportowcy wynieśli z ko-
ścioła trumnę z ciałem Łukasza, a 
także jego portret.

Na cmentarzu Łukasza i jego ro-
dziców pożegnał wiceprezes Klubu 
Sportowego Pomorzanin Nowogard 

Marek Piątkowski, który przypo-
mniał sylwetkę piłkarza i jego osią-
gnięcia. Powiedział ponadto: "Bę-
dzie nam bardzo brakować Twoje-
go humoru i uśmiechu, Twojej do-
broci i życzliwości, których nigdy 
nikomu nie odmawiałeś. Będzie 
nam brakowało Twojego kierow-
nictwa zarówno na meczach jak i 
na treningach. Jeszcze przez wie-
le lat mogłeś być wzorem dla wielu 
pokoleń sportowców".

Łukasz ze swymi rodzicami spo-
częli w jednej mogile, którą zakryły 
niezliczone wieńce i wiązanki kwia-
tów.

Mariolu! Andrzeju! Łukaszu! 
Cześć Waszej Pamięci! To nie praw-
da, że Was już nie ma choć daleko 
jesteście stąd!

Tekst i foto 
Ireneusz Karczyński

Od autora: W tym dniu nikt nie 
krył łez, nikt ich się nie wstydził 
żegnając Mariolę i Andrzeja, któ-
rzy dali naszemu miastu tak wspa-
niałych i otwartych młodych ludzi- 
synów Łukasza i Tomasza - wzoro-
wych sportowców i kolegów.

Przykre, że na pogrzebie zabrakło 
przedstawicieli władz samorządo-
wych –  czy Radę Miasta reprezen-
towali obecni prywatnie Mieczysław 
Laskowski i Tomasz Szafran?

I.K. 

Ostatnia droga
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KALENDARIUM 
DZIENNIKA

REKlAmA

5 marca   64. dzień roku
imieniny: Adrian, Adrianna, Fokas, Fryderyk, Gerazym, Jan, Krzysztof, 
Marek, Oliwia, Pakosław, Teofil, Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia, Wirgiliusz 
i Wolimir
Dzień Teściowej
Wydarzenia w Polsce
1945 – II wojna światowa: Armia Czerwona zdobyła NOWOGARD.
1945 - żołnierze I Frontu Białoruskiego zdobyli Stargard Szczeciński.
1957 - Polska i ZSRR podpisały umowę wytyczającą granicę państwową 
przylegającą do Morza Bałtyckiego.
2002 - Platforma Obywatelska została oficjalnie zarejestrowana.
Wydarzenia na świecie
1936 - w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy lot myśliwca Supermarine 
Spitfire.
1940 - II wojna światowa: Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o 
wymordowaniu ok. 25 tysięcy polskich jeńców wojennych.

6 marca   65. dzień roku
imieniny: Agnieszka, Będzimysł, Cymbarka, Cyryl, Eugenia, Frydolin, 
Jordan, Jordana, Koleta, Konon, Róża i Wiktor.
Europejski Dzień Logopedy
Wydarzenia w Polsce 
1454 - Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej inkorporacyjny, 
na mocy którego Prusy i Pomorze Gdańskie wcielono do Polski.
1982 - Zwodowano żaglowiec szkoleniowy Marynarki Wojennej ORP 
Iskra II.
Wydarzenia na świecie
1902 - Powstał klub piłkarski Real Madryt.
1979 - Papież Jan Paweł II rozpoczął pisanie swego testamentu.
2003 - W Watykanie oficjalnie zaprezentowano włoskie wydanie Tryp-
tyku rzymskiego Jana Pawła II. Prezentacji w obecności papieża dokonał 
kardynał Joseph Ratzinger.

7 marca   66. dzień roku
imieniny: Bazyli, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, Eubul, Eugeniusz, German, 
Felicyta, Morzysław, Nadmir, Paweł, Perpetua, Teofilakt i Teresa.
Wydarzenia w Polsce
1945 – II wojna światowa: Armia Czerwona zdobyła Goleniów.
1953 – Katowice na znak żałoby po śmierci Stalina zmieniły nazwę na 
Stalinogród.
2007 – Windows Vista i Microsoft Office 2007 oficjalnie na polskim rynku.
Wydarzenia na świecie
1876 – Alexander Graham Bell opatentował telefon.

8 marca   67. dzień roku
imieniny: Antoni, Apoloniusz, Arian, Beata, Feliks, Filemon, Filemona, 
Franciszek, Herenia, Jan, Julian, Miłogost, Poncjusz, Stefan, Szymon, 
Teotyk i Wincenty
Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie
Dzień Kobiet
Wydarzenia w Polsce
1948 - W Łodzi uruchomiono Wyższą Szkołę Filmową - „Filmówkę”.
Wydarzenia na świecie
1974 - Otwarto port lotniczy im. Charles’a de Gaulle’a w Paryżu.

OFERTY PRACY PUP

Rudera się zapaliła

Czekając na tragedię...
Tylko taka refleksja nasuwa się każdemu kto obserwuje budynek po dawnym przedszkolu przy 

ulicy 3  Maja. Na łamach „DN” obiekt gościł już kilkakrotnie. Sygnowaliśmy, ze obiekt niszczeje, a 
w dodatku stał się miejscem zwanym potocznie „meliną”. Już nie koneserzy tanich win tam chodzą 
– przebywa tam młodzież i to w licznych grupach.

W środę 3 marca rano stało się to co stać się 
musiało – w budynku wybuch pożar. Dzięki  
szybkiej interwencji strażaków obiekt uratowano, 
ale straty są znaczące – dach pozbawiony dachó-
wek, a krokwie poważnie nadpalone. Czas pożaru 
(wczesny ranek) oraz leżące na poddaszu nadpa-
lone fotele i wersalka świadczą tylko o jednym – 
ktoś tam nocował i zapewne przez nieostrożność 
zaprószył ogień.

Podejrzewamy, że właściciel chyba celowo cze-

ka na  samounicestwienie budynku. Wówczas bę-
dzie go mógł rozebrać i wybudować nowy obiekt. 
Póki co nad obiektem czuwa ... konserwator za-
bytków!

Czy naprawdę jest co konserwować? Teraz de-
cyzja powinna już należeć do Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i na zdecydowane kroki tej instytu-
cji oczekujemy.

Dmuchajmy na zimne!
LMM

Komunikat Policji 
Informujemy, że w dniu 06 lutego 2010 przy jednej z posesji na ul. Armii Krajowej znaleziono rower. 

Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

Nowogard 04.03.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. psycholog
5. sprzedawca
6. Przedstawiciel handlowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka ( Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy
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REKlAmA
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R E K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEl.  913 922 165

 XXXIX sesja Rady Miejskiej
10 marca 2010 roku (środa) o 

godzinie 12 
Radni planują przyjęcie uchwał w 

sprawie:
a) udzielenia dotacji celowej Pa-

rafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki 
Boskiej Fatimskiej przeznaczonej na 
wykonanie posadzki wewnątrz oraz 
na naprawę ogrodzenia w kościele 
filialnym p. w. Matki Boskiej Korony 
Polski w Lestkowie,

b)zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Nowo-
gard na 2010 rok,

c) zmian w budżecie gminy Nowo-
gard na rok 2010,

d) zmian budżetu gminy Nowo-
gard na rok 2010,

e) wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w roku 
budżetowym 2011,

f) taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków,

g) przyjęcia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i

urządzeń kanalizacyjnych gminy 
Nowogard,

h) uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nowogard obręb 1,
działki: nr 31, 35/1, i 41/1,
i) zmiany uchwały (dot. pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli),
j) regulaminu wynagradzania 

nauczycieli,
k) ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z budżetu Gminy 
Nowogard na

prowadzenie szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli niepublicz-
nych, innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie Gminy 
Nowogard oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wyko-
rzystywania,

l) rozpatrzenia skargi na działania 
Burmistrza Nowogardu.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie 
wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa

(dot. skargi p. A. Żołny).
Przypominamy, że na Sesję ma 

prawo przyjść każdy mieszkaniec  
(oczywiście  w miarę  wolnych  
miejsc) i przysłuchiwać się obra-
dom. Obserwator nie ma jednak 
prawa głosu  bez wcześniejszego  
uzyskania  zgody od Przewodni-
czącego  Rady.

LMM

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie 

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    
ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy 

Nowogard

Poniedziałek  8.03.    9:00 – 15:00
Wtorek          9.03.   8:00 – 14:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Le-
cia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS-u oraz potwier-
dzoną  ilością osób w rodzinie i do-
kumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor

Cezary Komisarz
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Z okazji dorocznego święta św. Kazimierza Królewicza 
– patrona Polski i Litwy oraz przypadających 

w tym dniu Imienin, składamy 

Ks. Kanonikowi 
Kazimierzowi Łukjaniukowi 
– Proboszczowi Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 

Nowogardzie najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, 
Błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej, oraz wie-

lu łask i opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.
Życzą pamiętający w modlitwie Parafianie

W dniu 
80 urodzin 

Panu 
Edwardowi 

Sućko 
wszelkiej 

pomyślności 
i dużo zdrowia 
życzą Sybiracy

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

W dniu 5 marca br. o godzinie 11.00 w kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 

osiedle Gryfitów odbędzie się Msza Święta w intencji  
mieszkańców Gminy Nowogard okazji 65 rocznicy 

państwowości polskiej w Nowogardzie oraz 
w intencji Sybiraków. Po zakończeniu mszy świętej 

o godzinie 12.00 na cmentarzu komunalnym 
w Nowogardzie pod Pomnikiem Sybiraków 

odbędzie się składanie wieńców. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kazimierz Łukjaniuk    Kazimierz Ziemba
Proboszcz Parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego  Burmistrz Nowogardu

5 Marca dniem pamięci 
ofiar ludobójstwa 
komunistycznego

Powstaje pytanie, dlaczego 5 mar-
ca?.Otóż tego dnia podjęta została 
przez władze sowieckie „decyzja” o 
skazaniu na śmieć ponad 25 tys. Po-
laków, większości oficerów rezerwy 
stanowiących elitę Polski między-
wojennej. Wyrok wydano wobec 
jeńców wojennych ochronionych 
przez normy prawa międzynarodo-
wego. Pogwałcono wszystkie proce-
dury prawne nawet te obowiązują-
ce wówczas w Związku Sowieckim. 
Jaki był cel przyświecający zbrod-
niarzom?.Wydaje mi się, że odpo-
wiedź nie może nastręczać trudno-
ści- Zagłada Narodu Państwa Pol-
skiego. Sowiecka polityka ludobój-
stwa realizowana od lat wobec naro-
dów zamieszkujących Związek Ra-
dziecki miała dotknąć Narodu, któ-
ry w 1920r. stanął na drodze rewolu-
cji bolszewickiej.

Od kwietnia 1940 r. w Katyniu, 
Miednoje i Charkowie rozstrzelano 
14 tysięcy 700 jeńców i 11 tysięcy 
więźniów bez śledztwa, aktu oskar-
żenia i wyroku. Zbrodni dokonano 
na podstawie dokumentu z 5 marca 
1940 r. na którym widnieją  podpi-
sy najważniejszych osób w państwie 
sowieckim: Stalina, Berii, Woroszy-
łowa, Mołotowa, Mikojana, Kalini-
na, Kaganowicza. Biorąc powyższe 
pod uwagę, słusznie jest wyróżnia-
nie w kalendarzu. dnia 5 marca, jako 
daty szczególnej. Dzień ten niech się 
stanie z jednej strony dniem pamię-
ci o ofiarach zbrodni komunistycz-
nych, z drugiej jednak niech będzie 
przestrogą dla tych wszystkich, któ-
rzy kiedykolwiek i gdziekolwiek w 
oparciu o zbrodniczą ideologię będą 
chcieli budować „raj na ziemi”.

opr. mgr Franciszka Kobylińska

Sybiracy zawsze pamiętają o ofiarach komunizmu

Zaproszenie

W Kulicach 
o historii Nowogardu

W najbliższy weekend, w dniach 
6 – 7 marca, odbędzie się w Akade-
mii Europejskiej w Kulicach semina-
rium poświęcone ziemi nowogardz-
kiej, jej historii, społeczeństwu i kul-
turze. Do wzięcia udziału serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Nowogardu i okolic. Zaproszeni 
zostali również i potwierdzili swoją 
obecność regionaliści zachodniopo-
morscy.

Obecne spotkanie jest inaugura-
cją cyklu seminariów planowanych 
przez Akademię Europejską w Kuli-
cach. Mamy nadzieję na to, że z bie-
giem lat poprzez te seminaria zosta-
nie zgromadzona wiedza o tym re-
gionie od średniowiecza aż po dzień 
dzisiejszy. Spotkania te mają się tak-
że przyczynić do wzmocnienia po-
czucia tożsamości i kształtowania 
bytu naszej społeczności.

W ten weekend w Akademii w 
Kulicach wystąpią: prof. Edward Ry-
mar i prof. Adam Makowski z Uni-
wersytetu Szczecińskiego, dr Ewa 
Gwiazdowska i dr Małgorzata Ma-
chałek z Muzeum Narodowego w 
Szczecinie, Michał Rembas z „Gaze-
ty Wyborczej”, poza tym powszech-
nie znane osobistości z Nowogar-
du takie jak Leszek Becela, Jan Ko-
pyciński, ks. prob. Kazimierz Łu-
kjaniuk, Marek Słomski czy Fran-
ciszek Karolewski oraz regionaliści 
Zbigniew Miler z Gorzowa Wlkp. i 
Marian Anklewicz z Gryfina. Tema-
tem obrad będą m.in. wydarzenia 
polityczne w pierwszych latach po-
wojennych, zmiany społeczno-poli-
tyczne po 1989 roku oraz dzieje Do-
brej Nowogardzkiej. Program prze-
widuje także wyprawę studyjną po 
miejscach pamięci znajdujących się 
na ziemi nowogardzkiej.

Udział w seminarium jest nieod-
płatny. Organizatorzy jednak ser-
decznie proszą  chętnych o zgłosze-
nie udziału do 4 marca pod nume-
rem (091) 39 133 83 lub mailem na 
adres: akademiakulice@pro.onet.pl.

 Lisaweta von Zitzewitz

FUNDACJA AKADEMIA EU-
ROPEJSKA KULICE - KUELZ

KULICE 24 
72-200 NOWOGARD
 tel. 00 48 91 39 133 83, fax 00 48 

91 39 133 85
www.kulice.pl; e-mail: akademia-

kulice@pro.onet.pl 
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Za czas który upłynął
I ten co przed nami

Za obecność która nabrzmiała 
Dobroci owocami

Za rzeczy małe co tak rozrastają 
Aż tyle życia sobą wypełniają

Szanownej Pani 
Stanisławie Nowak

 w 80-tą rocznicę urodzin

z najlepszymi życzeniami Marysia z rodziną
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
III Niedziela Wielkiego Postu (Łk 13,1-9)

CZEKANIE BOGA
W tę niedzielę usłyszymy przypowieść o drzewie figowym, która posiada 

cały szereg rysów metaforycznych. Nieurodzajne drzewo figowe - to nikt 
inny jak tylko my, ludzie. Właściciel winnicy, który mówi, że dość już 
czekania i chce wyciąć nieurodzajne drzewo figowe - to sam Pan Bóg. I 
wreszcie ogrodnik, wstawiający się za drzewem skazanym na wycięcie - 
to Chrystus. Na jego interwencję właściciel zdecydował się jeszcze pocze-
kać, dać szansę fidze, by zaczęła rodzić owoce. Innymi słowy, Pan Bóg da-
lej czeka na nawrócenie ludzi, by wreszcie zaczęli żyć według Jego nauki.

W przypowieści o drzewie figowym trzeba zwrócić uwagę na kilka spraw: 
Na wezwanie i dany nam czas. Może to być rok i dziesięć lat, ale także i jeden 
dzień. Trzeba też pamiętać, że tym który się nami opiekuje jest sam Pan 
Jezus Chrystus i do Niego winniśmy się zwracać o pomoc i opiekę. Ale w 
tym wszystkim najważniejsze jest czekanie Boga, czyli zawierzenie człowie-
kowi, że on się nawróci.

Mimo to że człowiek jest słaby, że jest tylko smugą cienia, jest w nim jakaś 
wielkość, skoro Bóg na niego czeka i nie skazuje go natychmiast na zatrace-
nie. Zdumiewające jest to zawierzenie i czekanie Boga. 

Mawiał św. Bernard z Clairvaux: „Nadejdzie czas, że stworzenie dostosuje 
się do zamierzeń Stwórcy”. Więc, nie traćmy czasu, i podejmijmy w naszym 
życiu drogę nawrócenia i przemiany, ale także dajmy tę szansę innym, nie 
przekreślajmy drugiego człowieka.

Ks. Tomasz Tylutki
_________________________________________________________

Informacje parafialne:

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Zapraszamy w Wielkim Poście na szczególne nabożeństwa. Drogi Krzy-

żowe, odbywają się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, dla 
dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00, a dla młodzieży starszej o g. 
19.30. W kościołach filialnych: Kulice – wtorek g.17.00; Jarchlino – czwar-
tek g.17.00. W niedzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich 
Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15. 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych oraz dzieci odbędą się od III 
Niedzieli Wielkiego Postu 7 marca do środy 10 marca 2010 r. Prowadzić 
będą o. Redemptoryści ze Szczecina. Zapraszamy.

Rekolekcje szkolne dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimna-
zjalnych odbędą się od 24 do 26 marca 2010 r.  

Organizujemy w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzystów 
na Jasną Górę, w dniach 17-20 marca 2010 r. śladami Jana Pawła II. Zapisy 
i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego (GG: 2404046). 

W Pierwszy Piątek 5 marca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. Pamiętajmy w tym dniu o spowiedzi pierwszo piąt-
kowej, która odbędzie się od g.16.30.

W Pierwszą Sobotę 6 marca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W tym dniu odwiedzamy chorych z terenu naszej 
parafii. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii 
Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie 
domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakra-
ment (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 
12.00.

W każde poniedziałki na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania 
„Pokolenia JP2”.

Program Rekolekcji Wielkopostnych w Parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
w dniach 7-10 marca 2010 r.
  Program:

Niedziela – 7 marca
g.7.30 Msza św. z Nauką Ogólną
g.9.00 Msza św. z Nauką dla młodzieży
g.11.00 Msza św. z Nauką Ogólną
g.12.30 Msza św. z Nauką dla dzieci
g.17.15 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym
g.18.00 Msza św. z Nauką Ogólną
g. 9.00 Msza św. w Kulicach
g. 10.00 Msza św. w Jarchlinie                        
g.10.00 Msza św. w Sąpolnicy
Poniedziałek – 8 marca
g. 8.00 Msza św. z Nauką Ogólną
g. 9.00 Rekolekcje dla dzieci z klas IV-VI  (modlitwa, wspólny śpiew, Na-

bożeństwo Słowa Bożego, Nauka, Droga Krzyżowa, Komunia)
g. 11.00 Rekolekcje  dla dzieci z klas O-III (program j.w.)
g. 17.00 Msza św. z  Nauką w Sąpolnicy
g. 17.00 Msza św. z  Nauką w Kulicach
g.  18.00 Msza św. z  Nauką w Jarchlinie
g. 18.00 Gorzkie Żale w intencji rekolekcji 
g. 18.30 Msza św. z Nauką Ogólną, po Mszy św. Nauka stanowa
Wtorek – 9 marca
g. 8.00 Msza św. z Nauką Ogólną
g. 9.00 Rekolekcje dla dzieci z klas IV-VI (modlitwa. wspólny śpiew, Na-

uka, Nabożeństwo pokutne, Spowiedź, Komunia)
g.11.00 Rekolekcje dla dzieci z klas 0-III (program j.w.)
g. 17.00 Msza św. z  Nauką w Sąpolnicy
g. 17.00 Msza św. z  Nauką w Kulicach
g.  18.00 Msza św. z  Nauką w Jarchlinie
g.18.00 Gorzkie Żale w intencji rekolekcji
g.18.30 Msza św. z Nauką Ogólną, po Mszy św. Nauka Stanowa
Środa – 10 marca
g. 8.00 Msza św. z Nauką Ogólną
g. 9.00 Rekolekcje dla dzieci z klas IV-VI (modlitwa, wspólny śpiew, Na-

uka, Uroczysta Msza św. na zakończenie Rekolekcji)
g.11.00 Rekolekcje dla dzieci z klas O-III (program j.w.)
g. 17.00 Msza św. z  Nauką w Sąpolnicy
g. 17.00 Msza św. z  Nauką w Kulicach
g.  18.00 Msza św. z  Nauką w Jarchlinie
g.18.00 Gorzkie Żale w intencji rekolekcji
g. 18.30 Uroczysta Msza św. na zakończenie rekolekcji

Zapraszamy, na ten szczególny czas duchowej odnowy.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Nabożeństwa Wielkopostne: Droga Krzyżowa – w każdy piątek o 

g.17.00 dla dzieci i po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i młodzieży. W 
Kościołach filialnych: Olchowo – wtorek g.17.00; Dąbrowa – środa g.17.00; 
Karsk – czwartek g.17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele 
o g.17.00 w kościele pw. WNMP. Rekolekcje wielkopostne odbędą się tylko 
dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w dniach 24-26 marca 2010 r. Będzie-
my za to zaraz po Wielkanocy przeżywać Misje Święte, które rozpoczną się 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (11 kwietnia) i trwać będą do III Niedzieli 
Wielkanocnej włącznie (18 kwietnia). 

Parafia pw. MB Fatimskiej
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.16.30; Gorzkie Żale w Niedziele 

przed Mszą św. o g. 9.00 i 12.00. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w 
dniach 22 do 24 marca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Odbędzie się szkolenie dla fotografów i kamerzystów uroczystości li-
turgicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. 
Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie, w Auli Pawła VI (sala 204) w dniu 6 
marca godz. 9.00-16.00. 

W programie szkolenia:
Liturgia sakramentów i sakramentaliów; Zadania fotografa i kamerzysty 

podczas liturgii w dokumentach i przepisach Konferencji Episkopatu Polski; 
Wybrane zagadnienia prawa autorskiego i ochrony wizerunku; Zasady prak-
tyczne fotografowania i filmowania w kościołach; Architektura sakralna.

x.TT
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DZIEŃ FATImSKI w Nowogardzie 
– 6 marca (sobota)

Już 6 marca 2010 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabożeń-
stwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej przy-
gotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Dzień Fatimski jest uroczystością cykliczną w naszym mieście i odbywa 
się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do Spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Poszukiwanie 
tożsamości

terenów dawnej II Rzeczpospolitej .
- od czasu , najpierw partnerstwa 

, a potem akcesji do UE realizowane 
badania i działania o charakterze kul-
turalnym czy integracyjnym są często 
finansowane ze środków unijnych. Kto 
przygląda się bliżej szczegółom łatwo 
zauważy ,że decydenci tych środków 
modelują istotnie treść przedsięwzięć 
starając się ukierunkować realizato-
rów do sztucznego wiązania losów 
polskiej społeczności z historią byłych 
mieszkańców tych ziem- rezultat jest 
taki, że Polacy z zapałem udowadniają 
szeroko rozumianą niemieckość tych 
ziem i chyba zupełnie nieświadomie 
-o paradoksie - w tej niemieckości 
poszukują źródeł własnej tożsamo-
ści . Jednym z przykładów  jest tytul 
ostatnio wydanego w Nowogardzie 
albumu finansowanego przez fundację 
polsko - niemiecką. Tytuł “ Przeszłość 
rodzi przyszłość” został narzucony 
przez fundatorów - w tym szczególnym 
kontekście jest dość oczywista wymowa 
takiego warunku finansowania pro-
jektu. Przykładów jest więcej ale we 
wszystkich uderza fakt bezkrytycznego 
przyjmowania przez nasze środowiska 
intelektualne oczywistych manipulacji 
tą jakże delikatną i zasadniczą materią 
dotykającą istoty duszy narodu.

- różne organizacje zrzeszające 
grupy polskiej społeczności przybyłej 
na te ziemie - Sybiracy , Kresowiacy, 
Łemkowie itp nie wykazują istotnego 
dynamizmu i nie mają szerszego wpły-
wu na kształtowanie aktualnej kultury 
i obyczaju. Prawie każdy członek z no-
wych pokoleń urodzonych już tutaj ma 
swoich bezpośrednich metrykalnych 
przodków  w społecznościach urodzo-
nych w którejś części II Rzeczpospolitej, 
ale jakże nieliczni mają ich również 
jako przodków kulturowych. To iner-
cja pierwszej społeczności osadniczej 
wydaje się być powodem tego braku 
kontynuacji kulturowej. Przyczyny tej 
inercji w latach PRL są skądinąd znane , 
zorganizowane i żywe kulturowo grupy 

osadnicze były przez komunistycznych 
ideologów i aparat partyjny dyskrymi-
nowane, a jakakolwiek demonstracja 
ich tradycyjnie polskiego charakteru i 
związku z ziemiami przodków (które 
w dużej części znalazły się w obszarze 
terytorium ZSRR) była odczytywana 
jako działanie wrogie wobec obowiązu-
jącej ideologii proletariatu ( zamiennik 
narodu), a nawet oficjalnego kanonu 
urzędowej polskości tych ziem, a 
zwłaszcza uderzający w przyjaźń polsko 
-radziecką . Wymogiem  tej “przyjaźni” 
było zapomnienie, że na ziemiach wcie-
lonych do ZSRR Polacy kiedykolwiek 
mieszkali.

Tyle luźnych refleksji i przesłanek 
, które składają się na wnioski pro-
wadzące do stwierdzenia, że nasze 
poszukiwania tożsamości błądzą po 
poważnych manowcach i skażone 
są błędnym rozumieniem czy raczej 
niezrozumieniem istoty tożsamości , 
zapoznaniem źródeł jej konstytutyw-
nych elementów , które tkwią przecież 
w religii , kulturze , obyczaju społeczno-
ści. To społeczność nawet “wędrująca” 
jest nośnikiem tożsamości, a nie teren 
czy obszar geograficzny na której ona 
aktualnie funkcjonuje. Fenomeny , 
zabytki kultury materialnej tych ziem 
są wyrazem tożsamościowym zupełnie 
innej społeczności. Oczywiście należy 
zachować racjonalną dbałość o te zabyt-
ki i pozostałości ale nie w nich, nie w 
dziejach niemieckości tych ziem tkwią 
zarodki naszej tożsamości  - tkwią one 
w kulturze polskiej . Po wojnie minęło 
już wiele dziesięcioleci, nowe pokolenia 
budowały tu własne życie, ale jak jest 
ono ubogie bez zakorzenienia w doko-
naniach przeszłości możemy chociażby 
ocenić po szkaradnej architekturze na-
szych miast i wsi, po sposobie działania 
dla dobra wspólnego po różnych nie-
stety nieumiejętnościach , które tworzą 
na co dzień jakość życia każdego z nas

Marek Słomski. 

Zintegrowane społeczeństwo które 
spajają rozwinięte i różnorodne więzi 
społeczne potrafi o wiele skuteczniej 
radzić sobie z codziennymi problema-
mi aniżeli takie które nie łączy poczucie 
wspólnoty , w którym ludzie są sobie 
obcy , społeczność jest zatomizowana, 
a relacje międzyludzkie sprowadzają się 
głównie do często dzikiej rywalizacji 
gdzie nie ma miejsca na współpracę 
nacechowaną życzliwością .  Jednym z 
niezbędnych elementów pozytywnego 
zintegrowania jest tzw. poczucie tożsa-
mości na które składa się świadomość i 
znajomość wspólnej historii, akcepto-
wane systemy wartości wyrażające się 
w religii , kulturze czy obyczaju. Od lat 
wiadomo ,że na ziemiach zachodnich 
z tym poczuciem tożsamości nie jest 
najlepiej. Przyczyny tego naszego lokal-
nego defektu socjologicznego są znane i 
oczywiste - napływowa z różnych stron 
społeczność poddana ideologicznemu 
naciskowi od wczesnego PRL nie od-
nalazła istotnych dla samoświadomości 
korzeni swojej kultury i  przerwała 
więzi ze swoją rzeczywistą historią i tra-
dycją.  Dlatego tzw poszukiwanie tożsa-
mości jest intencją  często towarzyszącą 

różnym przedsięwzięciom zbiorowym 
zwłaszcza projektom o charakterze 
kulturalnym czy historycznym realizo-
wanych przez środowiska intelektualne 
i artystyczne Pomorza Zachodniego. 
Nie aspirując do metodycznej oceny 
tych działań , przedstawię jednak kilka 
spostrzeżeń , które nasuwają się gdy ob-
serwujemy te nasze lokalne zmagania 
tożsamościowe.

- odnajdywanie tożsamości w poszu-
kiwaniach historycznych sprowadza się 
głównie do odkrywania niemieckiej 
przeszłości tych ziem. Przeszłość ta jest 
rzeczywiście mało znana dlatego nawet 
interesujące są dla nas wiadomości o 
faktach chociażby z tzw przedwojennej 
historii Nowogardu pozwalające iden-
tyfikować pochodzenie materialnych 
pozostałości w zabudowie miasta i 
odkrywać” początki” wielu miejsc i 
obiektów. Tylko,że takie odkrywanie 
jest tylko odkrywaniem historii miejsca 
i nie ma wiele wspólnego z odkrywa-
niem źródeł tożsamości.

- odnotowujemy nieliczne przypadki 
badań historycznych , a tym bardziej 
działań kulturowych które odnoszą 
się do faktu polskiego osadnictwa na 
tych terenach po II wojnie światowej, 
które mogłyby identyfikować i przed-
stawiać socjologiczną charakterystykę 
społeczności , która tutaj się osiedliła . 
Jeśli ktokolwiek to ta społeczność jest 
nośnikiem podstawowych składników 
tożsamościowych . To ta społeczność 
zamieszkała w poniemieckim mieniu 
materialnym tworzyła rzeczywistość z 
bagażem kulturowym, który przyjechał 
razem z nią , czy raczej w niej z różnych 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PALMĘ WIELKANOCNĄ
NOWOGARDZKI DOM KULTURY

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 
w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Termin dostarczania prac* do 25.03.2010 r. do pracowni plastycznej 
w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona: 
imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adresem autora.
WYKLUCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” w dniu 28.03.2010 r.

* Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.
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mIĘDZYSZKOlNY 
KONKURS
Języka angielskiego „BUTTERFLY” dla uczniów klas I-III w 
SP 1 w Nowogardzie

Po prezentacji  Dyrektor Szkoły 
Sebastian Szymański  przedstawił 
gości, którzy uświetnili finał kon-
kursu i wręczyli nagrody  Wicekura-
tora Oświaty  Krzysztofa Rembow-
skiego,Dyrektora Delegatury Kura-
torium Oświaty w Koszalinie Annę 
Mazurek i

Zastępcę Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Koszalinie 
Roberta Tworogala.

 Laureatami zostali
W kategorii szkół:
I miejsce 438p-SP1
II miejsce 414p-SP3
III miejsce 346p-SP4
W kategorii klas pierwszych
I miejsce Zuzia Gurgul SP1, Ni-

kodem Pawlak SP3, Izabela Bojano-
wicz SP3, Kaja Kowalska SP4,

II miejsce  Klaudia Cesarska SP1

III miejsce  Jakub Pacer SP4
W kategorii klas drugich
I miejsce Jakub Znyk SP3
II miejsce Ada Kukiełka SP1
III miejsce Maja Kowalska SP4
W kategorii klas trzecich
I miejsce Klaudia Krokera SP1
II miejsce Sandra Dąbrowska SP1
III miejsce Filip Sadkowski SP3
Po wręczeniu wszystkich nagród 

Wicekurator Krzysztof Rembowski 
wyraził podziękowanie dzieciom za 
ich osiągnięcia w konkursie i zachę-
cił uczniów i pedagogów do pod-
trzymywania tego typu inicjatyw. 
Kończąc wyraził swoją ocenę wy-
mownym  zdaniem „tak trzymać!”... 
.życząc by nikt z dzieci nie zatracał 
pasji uczenia się i zdobywania wie-
dzy w każdej dziedzinie życia.

Opr. Jarosław Bzowy 

W dniu 23 lutego 2010r. po raz 
pierwszy w SP nr 1 odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Języka Angiel-
skiego „Butterfly”pod patronatem 
Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty oraz wydawnictw MAC-
MILLAN i OXFORD.

 „Gestem i ciałem nie da się wy-
razić obcego języka – trzeba się go 
uczyć”- tak mówi organizator i po-
mysłodawca konkursu nauczyciel-
ka języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie 
pani  mgr Agnieszka Morzyc-Soro-
ka. 

 Wszyscy wiemy jak ważną spra-
wą jest poznawanie wiedzy i obcych 
języków, a szczególnie języka angiel-
skiego, który jest nieodzowny w ko-
munikacji globalnej. 

Grono pedagogiczne Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie wraz 
z nauczycielką języka angielskie-
go panią Agnieszką Morzyc- Soro-
ką przeprowadziło konkurs języka 
angielskiego, którego główną po-
mysłodawczynią była właśnie pani 
Agnieszka. Jej podstawowy cel to 
przesłanie jakim  jest popularyzacja 
nauki języka angielskiego metodami 
innowacyjnymi, a nie tradycyjnymi. 
Metody te to teatr, sztuka, zabawa i 
działania dydaktyczno-szkoleniowe 
dostosowane do wieku oraz moż-
liwości indywidualne dzieci. Pani 
Agnieszka uważa, że samo uczenie 
się słówek na pamięć jest niesku-
teczne i często zniechęca uczniów. 
Jej metoda jest prosta  - to DIALOG 
i bardzo życzliwy kontakt z ucznia-

mi w bezpośredniej rozmowie .Ce-
lem zorganizowania konkursu  było 
dotarcie do uczniów i zafascynowa-
nie ich językiem angielskim, który 
w odczuciu pani Agnieszki powi-
nien być dla osoby nauczającej pa-
sją. W myśl tej zasady konkurs miał 
3 odsłony  i kierowany był do dzieci 
w klasach od I do III.  Każda z grup 
miała ustalony stopień trudności. 
Podstawowe działy to kulturoznaw-
stwo, zwyczaje i tradycje. Eliminacje 
do konkursu były bardzo zróżnico-
wane - opierały na dialogu w języ-
ku angielskim i przygotowanych te-
stach po których wyłoniono po dwie 
osoby z każdej szkoły. Prym wiodły 
i ostatecznie zdobyły   czołowe miej-
sca klasy drugie i trzecie  Szkoły 
Podstawowej nr 1, które naucza pani 
Agnieszka. 

Patronem i fundatorem nagród 
było Kuratorium Oświaty w Szcze-
cinie  i  prestiżowe Wydawnictwa 
MACMILLAN i OXFORD, które 
ufundowały nagrody w postaci ksią-
żek i słowników bardzo przydatnych 
do przyswajania wiedzy między z ję-
zyka angielskiego. 

Uczniowie, by potwierdzić swo-
je zaangażowanie w naukę  i zade-
monstrować swoje możliwości sta-
nęli na wysokości zadania i przygo-
towali inscenizację sztuki ” ROMEO 
I JULIA” Wiliama Szekspira. W od-
powiedniej scenerii, przy muzyce 
i epokowych kostiumach demon-
strowali swoje możliwości aktorskie, 
które naprawdę mogły się podobać 
gościom i zebranej publiczności. 

Nowi czytelnicy w SP 2
„Przyrzekamy szanować książki i korzystać z ich rad i mądrości”

1 marca uczniowie klas pierw-
szych zostali przyjęci w poczet 
czytelników  Biblioteki Szkol-
nej. Dzieci w świat bajek i baśni 
wprowadziła pani bibliotekarka 
Jolanta Modrzejewska. Uroczy-
stość odbyła się w świetlicy szkol-
nej, w której gościliśmy klasę I a 
z wychowawczynią M. Wiśniew-
ską, klasę I b z wychowawczynią 
E. Żylak oraz panią Dyrektor Li-
dię Gliwną-Wiznerowicz. Uro-
czystość uświetniła inscenizacja 
pt “Kłótnia wróżek” przygotowa-
na przez klasę V a pod kierunkiem 
p. B. Żurak. W trakcie występu ba-
śniowi bohaterowie (Śnieżka, Czer-
wony Kapturek. Śpiąca Królewna, 
Królowa Śniegu, Skrzaty, Wróżki, Jaś 
i Małgosia, Dziewczynka z zapałka-
mi, Kaj, Gerda) przybliżyli dzieciom 
zaczarowany świat książek. Kulmi-
nacyjnym punktem programu było 

uroczyste “Przyrzeczenie”, po któ-
rym uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy pasowania , zakładki 
do książek oraz specjalny numer ga-
zetki bibliotecznej .Pierwsza wizyta 
najmłodszych czytelników zakoń-
czyła się w bibliotece samodzielnym 
wypożyczeniem wybranej książki.

Inf.własna 
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Tobiasz syn Sylwii 
i Arkadiusza Jurek 
ur. 10.02.25 z Nowogardu

Szymon syn Zofii 
Balasińskiej ur. 10.03.02 
z Niewiadowa

Kacper syn Sandry 
Pietrowskiej 
ur. 25.02.10 
ze Skrzynka

Hania córka Anny 
i Dominika Staśkiewicz 
ur. 10.03.04 ze Szczecina

Koło łowieckie „Ryś” zrzesza 73 
myśliwych. Jak zwierzyna przetrwała 
okres ostrej zimy?

- Pogoda bardzo dała się we znaki. 
Mimo bardzo dużego dokarmiania i tak 
padło wiele saren. Zdecydowanie lepiej 
zimę zniosły dziki – twierdzi Gieryń. 

Koło łowieckie podczas zimy do 
paśników dostarczyło aż 100 ton 
kiszonki, 50 ton ziarna, 25 ton mar-
chwi, 3 tony kukurydzy. Środki na 
zimowe dokarmianie koło czerpie ze 
sprzedaży odstrzelonych wcześniej 
zwierząt.

- Mamy całoroczny plan pozyskania 
zwierzyny zatwierdzony przez władze 
gminy. W tym roku możemy odstrzelić 
250 saren, 400 dzików i kilka jeleni. 
Myśliwi muszą się rozliczać z każdej 
sztuki. Kontroluje nas straż łowiecka 
– mówi myśliwy. 

Prezes koła uważa, że zimowe 
przemęczenie zwierzyny nie jest 
jednak największym problemem: - 
Zmorą dla zwierząt są kłusujące psy. 
Czasami bezpańskie, ale bardzo często, 
wypuszczane na noc i niepilnowane 
przez rolników. Odnotowaliśmy bar-

dzo wiele padnięć z tego powodu. Psy 
po prostu żywią się sarniną.

Inna zmora to kłusownicy.
- Najwięcej kłusują przede wszyst-

kim w rejonach popegeerowskich. 
Tragedia jest w gminie Osina, w miej-
scowościach Krzemienna, Korytowo, 
Wojtaszyce. Najczęściej we wnyki 
łapią się oczywiście sarny i dziki. 
Mimo, że kilkanaście razy w roku 
organizujemy akcję szukania wnyków 
nie możemy dać sobie rady z tym pro-
blemem – twierdzi Arnold Gieryń.

Kiedyś zmorą wiejskich gospo-
darstw była plaga lisów. Polowały na 
kury, kaczki, wyjadały jajka.

- Już sobie z nimi poradziliśmy. 
Teraz jest ich bardzo mało. Plaga 
nam nie grozi. Płacimy za każdego 
odstrzelonego lisa. Trzeba nam okazać 
skórę albo, chociaż uszy – zapewnia 
prezes „Rysia”.

Myśliwy twierdzi, że w naszej 
gminie nie ma specjalnie dobrych 
terenów na polowania. Znacznie 
więcej dzików żeruje w np. rejonach 
Pyrzyc. Dużo jeleni można spotkać 
w lasach, w pobliżu Reska. 

Gieryń poluje już 25 lat. Jaką drogę 
musi przejść zwykły człowiek, by 
wstąpić do koła łowieckiego? 

- Zapraszamy wszystkich. Najpierw 
trzeba odbyć jednak roczny staż. 
Wykonać praktyki, brać udział w 
akcji zbierania wnyków. Trzeba tak-
że odbyć 15 tygodniowe szkolenie w 
Szczecinie. Jest bardzo dużo obowiąz-
ków. To nie jest tanie hobby – uważa 
myśliwy.

„Ryś” organizuje polowania indy-
widualne i z nagonką. 

- Te pierwsze daje znacznie większą 
satysfakcję. Zwierza trzeba przechy-
trzyć, podejść. Potrzeba wiele wyczu-
cia. Myśliwy musi zachowywać się 

cicho. Dzik potrafi wyczuć człowieka 
nawet na 500 m. – mówi Gieryń.

- Uciekł. Jego szczęście – tak myśli 
polujący, gdy zwierza będącego już na 
muszce nie uda się odstrzelić.

Zabijanie zwierzyny sprawia przy-
jemność?

- To nie o przyjemność chodzi. 
Odstrzeliwujemy tylko słabsze sztu-
ki. Można to poznać po wyglądzie, 
kondycji, porożu. Bez odstrzału w 
lesie powstałyby duże zaburzenia. 
One niszczą sadzonki, uprawy. Dziki 
niszczą uprawy na polach. Kondycja 
zwierząt osłabłaby wbrew pozorom 
– twierdzi prezes koła łowieckiego.

Marcin Nieradka

Strzelają 
tylko do słabych
- Plagą lasów są polujące psy i kłusownicy – mówi Arnold 
Gieryń, prezes koła łowieckiego „Ryś”.

Pomóżmy Nikoli
Nikola Bednarek urodziła się z prze-

pukliną oponowo-rdzeniową.
Obecnie ma 3 latka, całkowicie 

bezwładne nóżki i wymaga codziennej 
rehabilitacji. Niestety koszty rehabili-
tacji są ogromne i przewyższają nasze 
dochody  – koszt dwutygodniowego 
turnusu wynosi od 3 do 6 tysięcy 
złotych, a dla prawidłowego leczenia 
potrzeba tych turnusów kilka w roku.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pieniądze trafiły na konto Ni-
koli w zeznaniu podatkowym należy 
wpisać:

(przykładowo dla PIT 37):
Poz. 124 – Nazwa OPP – Fundacja 

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Ło-
miańska 5, Warszawa

Poz.125.  - Numer KRS – 0000037904
Poz.125 – wnioskowana kwota nie przekraczająca 1% płaconego podatku
Poz. 126 - !%
Poz. 127 – można podać swoje dane osobowe, byśmy poznali darczyńcę
Poz.128 – Na leczenie i rehabilitację  BEDNAREK Nikola i numer konta:
                 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362.

Serdecznie dziękujemy.
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Urząd Gminy zabrał koncesję na sprzedaż alkoholu aż 16 nowogardzkim przedsiębiorcom! Ludzie tracą pracę. 

Prohibicja po nowogardzku
Wszystko przez jeden dzień zwłoki 

w opłacie za koncesje. Firmy miały 
dokonać wpłat ostatniego stycznia, 
który przypadał akurat w niedzielę. 
Należności uregulowały jednak 1 
lutego nad ranem. Okazało się, ze jest 
już za późno. Wiceburmistrz Jerzy 
Kaczmarski wszczął postępowania 
odbierające koncesję. Sprzedawcy 
są zdruzgotani. Ich duża liczba 
twierdzi, iż chcąc opłacić je w pią-
tek (ostatniego stycznia) słyszeli od 

urzędniczki, by spokojnie poczekać 
do poniedziałku. 

- Jestem zdruzgotany. Wszystko wy-
gląda jak zasadzka. Tyle lat opłacamy 
koncesję i nigdy nie spotkaliśmy się z 
takim podejściem do sprawy. Urzęd-
niczka, która w piątek stwierdziła, że 
z wpłatą można poczekać do ponie-
działku wszystkiego się wyparła. Tak, 
jak Jerzy Kaczmarski nie zachowuje 
się gospodarz gminy – mówi jeden z 
przedsiębiorców.

Część sprzedawców planuje zwol-
nienia. – To normalne, że padną 
obroty firmy. Kilku pracowników będę 
musiał wysłać „na garnuszek wicebur-
mistrza” – twierdzi inny sprzedający 
alkohol. Część chce nawet zamknąć 
działalność.

Niektórzy przedsiębiorcy twierdzą, 
że podczas rozmów w Urzędzie Gmi-
ny zasugerowano im – obejście prawa 
- otworzenie działalności przez żonę 
i ubieganie się o koncesję. W gminie 

nikt do tego się nie przyznaje.
Kilku przedsiębiorców zapowiada 

walkę z gminą. Zamierzają odwo-
ływać się od decyzji i pozwać ją do 
sądu, w celu uzyskania odszkodo-
wania. Widmo utraty pracy zdru-
zgotało większości pracowników 
firm, którym odebrano koncesję. W 
rozmowach mają wielkie pretensje do 
obecnej władzy. 

man

Marcin Nieradka: Jaki jest powód 
odebrania koncesji na sprzedaż 
alkoholu aż 16 przedsiębiorcom?

Jerzy Kaczmarski: Prowadzący 
działalność gospodarczą nie dopełnili 
terminu przedłużenia zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu. Składkę wpłacono 
już po terminie wyznaczonym przez 
sejmową ustawę. Termin kończył się 
31 stycznia, a do zapłat doszło 1 lute-
go. Urząd miał ustawowy obowiązek 
wszcząć postępowanie i wydać decyzję 
o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu. 

Spóźnienie było tylko jednodnio-
we. Czy, musiał pan w stosunku do 
rodzimych firm wyciągać tak daleko 
idące konsekwencje?

- To nie zależy od nas. Jako Urząd 
musimy realizować obowiązujące pra-
wo. Zeszłoroczna kontrola Najwyższej 
Izby Kontroli wykazała, że w 1997 r. 
były podobne przypadki. Organom 
gminy zarzucono nie wszczęcia postę-
powania w celu wygaśnięcia zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu. Nauczeni tym 
doświadczeniem musieliśmy, to zro-
bić. Inaczej konsekwencje spotkałyby 
burmistrza. Zarzucono, by nam nie-
dopełnienie obowiązku.

W 1997 r. też mieliśmy do czy-
nienia z jednodniowymi spóźnie-
niami?

- Problem dotyczył sześciu przed-
siębiorców. Spóźnienia dotyczyły od 
jednego do sześciu dni.

Czy prawo musi być egzekwo-
wane przez gminę, aż tak drobia-
zgowo?

- Nie mamy prawa do nakładania 

kar finansowych, lub upomnień. 
Możemy jedynie wszcząć postępo-
wanie w celu wygaśnięcia zezwoleń. 
Przedsiębiorcy mogą odwołać się do 
Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego. Wszystkie znajome nam analizy 
prawne mówią, że nawet jeden dzień 
wpłaty po terminie kwalifikuje do wy-
gaśnięcia zezwolenia. Jako Urząd nie 
mamy możliwości przymknięcia oka.

Przedsiębiorcy planują zwolnie-
nia lub wygaszenie działalności. 
Ma pan świadomość, że tragicznie 
odbije się, to na kondycji gminnej 
gospodarki?

- Dochodzą do nas takie sygnały. 
Moim zdaniem opieranie działalności 
gospodarczej głównie na sprzedaży 
alkoholu jest przeszacowaniem swoich 
sił. Z zezwoleniami jest tak, że Rada 
Gminy zawsze może je ograniczyć. 

Uważam, że jest to właśnie swo-
istym „hakiem” na przedsiębior-
ców. 

- Tak mówi Ustawa o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi. Trudno mi komen-
tować, co mieli na myśli jej twórcy. 
Prawdopodobnie cała ustawa zrobio-
na jest tak, by ograniczyć dostępność 
alkoholu i punkty jego sprzedaży. 
Również utrudnić dostęp do zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu. Ustawa mówi, 
że jeżeli pieniądze nie wpłyną na 
konto Urzędu do końca stycznia, to ma 
on obowiązek wszcząć postępowanie.

Kilku przedsiębiorców twierdzi, 
że chcieli uregulować opłaty w 
piątek (29 stycznia). Urzędniczka 
zajmująca się licencjami kazała się 
nie spieszyć i poczekać z wpłatą do 
poniedziałku (1 lutego).

- Mam wrażenie, że określenie 
„kazała się nie spieszyć” jest złe i 
wątpię, by ta pani w ten sposób to 
sformułowała. 

Nie czepiajmy się konkretnych 
słów, bo można używać ich sze-

rokich gam. Sugestia urzędniczki 
musiała być jednak jasna i to jest 
najważniejsze.

- Zdarza się tak, że to, co człowiek 
pomyśli nie zawsze wypowie, a to, 
co wypowie nie zawsze zostanie 
właściwie zrozumiane. Być może 
nastąpił taki przypadek zakłócenia 
komunikacji.

Jeżeli „przypadek zakłócenia 
komunikacji” ma wpływ na przed-
siębiorców i miejsca pracy, to prze-
radza się w tragedię.

- Mówię, że nie na pewno, tylko być 
może. Nie słyszałem treści rozmowy. 
Pani wydająca te zezwolenie nie 
potwierdza tego, co mówią przedsię-
biorcy. Mamy dwa przeciwne zdania.

W takim razie to przypadek, że aż 
tak wielu ubiegających się o licencje 
mogło usłyszeć od pani urzędnik, 
ten sam komunikat?

- Być może wynikało, to z logicznego 
myślenia przedsiębiorców. Kiedy ter-
min opłaty składki ZUS, czy podatku 
wypada w wolny dzień, to państwo 
daje możliwość zapłacenia opłat w 
pierwszy dzień roboczy, po dniach 
wolnych. W przypadku opłat mamy 
inną zasadę. Jest to prawo materialne 
i jeżeli ktoś chce kupić zezwolenie to, 
musi zrobić to do konkretnego dnia.

Co powie pan ludziom, którzy 
tracą pracę? 

- Przedsiębiorcy mają dwie możli-
wości. Zwrócić się do Urzędu o sprze-
daż wszystkich zapasów alkoholu, na 
którą mieli by pół roku. Przez następne 
pół roku musieliby zaprzestać jego 
sprzedaży. Mogliby zaprzestać sprze-
daży teraz i po pół roku zwrócić się o 
wydanie ponownej licencji. Przerwa 
w sprzedaży trwa pół roku. Ze strony 
Urzędu nie ma żadnej złośliwości. 
Realizujemy przede wszystkim literę 
prawa, do czego jesteśmy zobowiązani.

Rozmawiał Marcin Nieradka 

Nasz komentarz
Alkoholowy „przypadek zakłóce-

nia komunikacji” odebrał ludziom 
pracę. Kto na tym zyska? Nikt. Kto 
straci? Budżet samorządu, który od 
każdego punktu sprzedaży pobiera 
przecież opłaty. Skarb Państwa straci 
dochód z podatku VAT i PIT/CIT. 
Dostawcy tracą przychód (znowu 
traci Skarb Państwa). Stracą klienci 
i przedsiębiorca. Co najważniejsze, 
w skutek bankructwa firm tracą ich 
pracownicy i znowu skarb państwa, z 
którego będą pobierać zasiłki.

Znam gminy i przedsiębiorców 
gdzie, po jednodniowym opóźnie-
niu nie wszczyna się postępowania 
odbierającego licencję. Podejście do 
prawa zakłada pewną elastyczność. 
Prawo i urzędnicy są przecież dla 
ludzi. Wygląda na to, że w naszej 
gminie te proporcje są odwrócone.

To, co zrobił Jerzy Kaczmarski, to 
typowy puryzm prawny. Wicebur-
mistrz bezceremonialnie potraktował 
własnych przedsiębiorców, którzy i 
tak ostatkiem sił ratują dogorywającą 
gospodarkę naszej gminy. Nawet pra-
wo podatkowe jest bardziej liberalne 
i racjonalne.

„Opieranie działalności gospodar-
czej głównie na sprzedaży alkoholu 
jest przeszacowaniem swoich sił” – 
stwierdził wiceburmistrz. Stawianie 
takiej tezy, jest zapewne odważne. 
Ale niekoniecznie mądre. Lepiej 
żeby politycy nie udzielali rad, na 
czym przedsiębiorcy mają opierać 
swoją działalność. Nie im o tym 
decydować, a rynkowi. Zawsze, gdy 
biorą się za takie rzeczy najbardziej 
cierpi gospodarka. Takie myślenie 
jest po prostu groźne. Bardziej groźne 
niż gospodarka planowana, z którą 
kiedyś mieliśmy już do czynienia. 
Wiceburmistrza nie tłumaczy nawet 
chęć walki z alkoholizmem. Może 
kiedyś wypije za błędy... 

marcin Nieradka 

Rozmowa z zastępcą burmistrza Nowogardu Jerzym Kaczmarskim
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UTRACONE KONCESJE - głos w sprawie
- Miesiąc temu 16 nowogardzkich przedsiębiorą utraciło koncesje pozwalające im na sprzedaż alkoholu. Dla niektórych z nich 
może to wiązać się z bankructwem, zwolnieniem wszystkich pracowników, utratą jedynego źródła dochodu oraz tragicznymi 
problemami finansowymi - komentuje nowogardzki radny Rafał Szpilkowski.

 

Wśród tych 16 przedsiębiorców są 
tacy, którzy koncesję otrzymali wie-
le lat temu i terminowo regulowali 
należne opłaty. Zwłaszcza oni mają 
wiele żalu do pani inspektor odpo-
wiedzialnej za ten temat w Urzędzie 
Miejskim, że nigdy nie otrzymali in-
formacji o opisanym powyżej zagro-
żeniu. Urząd z kolei odpowiada, że 
pilnowanie terminów opłat należy 
do obowiązków przedsiębiorcy i zu-
pełnie nie poczuwa się do jakiejkol-
wiek winy.

Wydaje się, że wskazana jest tutaj 
pewna refleksja, którą chciałbym się 
podzielić, jako osoba od 5 lat prowa-
dząca własną działalność. Otóż zało-
żenie własnej firmy w naszym kra-
ju jest krokiem obciążonym konse-
kwencjami trudnymi do zrozumie-
nia dla wszystkich osób, które ni-
gdy się na to nie zdecydowały. Od 
wielu lat słyszymy o rożnych progra-
mach nakłaniających do zakładania 
własnych firm – nasze państwo za-
chęca tym, że wszystkie formalności 
można załatwić w jednym okienku, 
może nawet w jeden dzień, są różne 
dotacje, szkolenia itp. Zatem osoba, 
której urodzi się w głowie chęć dzia-
łania na własną rękę, jest przez sys-
tem głaskana, zachęcana, jednym 
słowem, podaje jej się marchewkę na 
kiju.

Gdy jednak wykonamy ten krok, 
uzyskamy NIP, REGON, założymy 
firmowe konto w banku, okazuje się, 
że wpadamy w zawiłą sieć zobowią-
zań wynikających z wielu, niekie-
dy pogmatwanych i sprzecznych 
ze sobą, aktów prawnych regulu-
jących obowiązki, które musi do-
pełnić każdy prowadzący działal-
ność gospodarczą. Trzeba pamiętać 
o wypełnianiu deklaracji, składaniu 
oświadczeń, naliczaniu należności. 
Do tego dochodzą różnego rodza-
ju obowiązkowe cykliczne składki, 
opłaty, koncesje. Państwo każe nam 
samym pilnować, aby wszystko było 
w porządku – w przeciwnym razie 
czekają nas grzywny, karne odsetki, 

mandaty. Przedsiębiorca za wszystko 
odpowiada swoim majątkiem, swo-
im spokojem, spokojem swojej ro-
dziny.

Utrata koncesji na sprzedaż al-
koholu może być prawdziwą życio-
wą, rodzinną tragedią. Aby sobie to 
wyobrazić można przyjąć, być może 
prawdziwą sytuację, gdy młode mał-
żeństwo, rodzice małego dziecka, de-
cyduje się na otworzenie w Żabowie, 
czy Ostrzycy baru, w którym można 
coś zjeść, posiedzieć wieczorem przy 
piwie, czy drinku. Zaciągają kilkulet-
ni kredyt na remont wydzierżawio-
nego lokalu i zakup wyposażenia. 
Uzyskują z Urzędu Pracy dotację na 
rozpoczęcie działalności, za którą 
wykupują koncesję na sprzedaż alko-
holu i zaopatrują się w towar. Przez 
kilka miesięcy interes dobrze się roz-
wija, klienci są zadowoleni, pojawia-
ją się pierwsze dochody. Właścicie-
le korzystają zatem z oferty Urzędu 
Pracy i zatrudniają bezrobotną pa-
nią, na którą dostają dofinansowa-
nie pod warunkiem, że utrzyma-
ją przez 2 lata jej stanowisko pracy. 
Wszystko dobrze się układa, można 
ze spokojem patrzeć w przyszłość. I 
wtedy przychodzi ten feralny 1 lute-
go, kiedy dowiadują się, że zostanie 
im odebrana koncesja, gdyż nie wie-
dzieli, że w poniedziałek nie moż-
na już dokonać opłaty, której termin 
upłynął dzień wcześniej, w niedzielę. 
Niestety – nieznajomość prawa nie 
zwalnia z odpowiedzialności za jego 
naruszenie. Prawda jest taka, że bar 
bez alkoholu nie ma szansy na funk-
cjonowanie. Cały interes wali się w 
gruzy. Młodzi przedsiębiorcy zostają 
z alkoholem o wartości kilku tysięcy 
złotych, którego nie mogą już sprze-
dawać. Zostają z kredytem, który 
muszą spłacać. Muszą zwolnić pra-
cownicę, co wiąże się ze zwrotem do-
finansowania do Urzędu Pracy. Zo-
stają z długami i bez jedynego źródła 
dochodu. Gdy dzwonią do urzędu 
miejskiego słyszą, że pani urzędnik 
nie poczuwa się do żadnej odpowie-
dzialności, bo przecież każdy dobrze 
zna terminy opłat.

Jestem daleki od wskazywania 
jako winnego pani inspektor, pani 
sekretarz, czy w końcu pana burmi-
strza. Myślę, że powinna być to chy-
ba kwestia ich własnego sumienia. 
Wydaje się bowiem, że doszło tutaj 
do smutnego w skutkach zaniecha-

nia. Otóż w zeszłym roku, co praw-
da nie na taką skalę, również zdarza-
ły się przypadki utraty koncesji za 
nieterminową opłatę. Wskazywało 
to, że przedsiębiorcy co prawda wie-
dzą o terminach opłat, ale komplet-
nie nie zdają sobie sprawy z wyjąt-
kowego rygoru ich opłacania. Wyda-
je mi się, że gdyby pani inspektor, 
czy pani sekretarz podeszły do tego 
tematu z pewną dozą zwykłej ludz-
kiej troski o drugiego człowieka, to 
nie stanowiło by wielkiego proble-
mu rozesłanie do wszystkich posia-
daczy koncesji ostrzeżenia przed 
taką sytuacją. Zapewne zapobiegło 
by to opisywanej utracie koncesji 
przez 16 przedsiębiorców.

A prawda jest taka, że na tej sy-
tuacji tracimy my wszyscy jako 
wspólnota gminna. Otóż tegorocz-
ne wpływy do budżetu gminy zo-
staną pomniejszone o kwoty, które 
wpłaciliby handlowcy z tytułu kon-
cesji. Jest to suma kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych. Budżet uszczupli się 
również o wpływy z podatków do-
chodowych od osób prawnych i fi-
zycznych, które zapłacone przez 
handlowców, w należnej części zo-
stałyby w gminie. Jeżeli przedsię-
biorcy będą musieli zamknąć swoje 
działalności, to ich pracownicy po-
większą grono bezrobotnych obywa-
teli naszej gminy, co może również 
skutkować koniecznością wydatko-
wania na nich pieniędzy z pomocy 
społecznej pochodzących również 
z budżetu gminy. Zatem gmina na 

tym całym zdarzeniu może stracić 
nawet do 100.000 złotych.

Dlatego jako przedsiębiorca, oby-
watel i radny naszej gminy, chciał-
bym zwrócić się z apelem do pani in-
spektor, pani sekretarz i pana burmi-
strza, aby nie czekając na takie smut-
ne wydarzenia, wyciągnęli niekiedy 
z własnej inicjatywy pomocną dłoń 
do nowogardzkich przedsiębiorców. 
Ważne jest aby wsparcie dla przed-
siębiorcy nie kończyło się w mo-
mencie dopełnienia formalności 
przy zakładaniu działalności gospo-
darczej. Powinniśmy dbać o utrzy-
manie każdej lokalnej firmy, każ-
dego miejsca pracy. W końcu wszy-
scy jedziemy na tym samym wózku, 
wszyscy jesteśmy członkami jednej 
wspólnoty gminnej i z racji tego po-
winniśmy sobie nawzajem pomagać.

Zapraszam wszystkich przed-
siębiorców, którzy w bieżącym 
roku lub minionych latach utraci-
li koncesję z powodu nietermino-
wego wniesienia opłaty, na spo-
tkanie, którego celem jest prze-
dyskutowanie tematu oraz po-
twierdzenie bądź wykluczenie in-
formacji o otrzymaniu przez nie-
które osoby błędnej informacji co 
do terminu wniesienia opłaty.

Spotkanie odbędzie się w naj-
bliższy wtorek, 9 marca, o godz. 
20. Miejscem spotkania będzie 
sala obrad rady miejskiej w ratu-
szu, przy Placu Wolności 1.

Pomóżmy Kubusiowi 
Nasz syn urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową , z rozszczepem kręgosłupa, w badaniu 
rezonansu magnetycznego stwierdzono torbielowa-
tą zmianę w migdałkach móżdżku i zakotwiczanie 
rdzenia kręgowego. W związku z tymi schorzeniami 
nasz synek nie chodzi. Kuba potrzebuje stałej rehabi-
litacji. Rodziców nie stać na zapewnienie kosztownej 
rehabilitacji. Odpisując 1% swojego podatku każdy 
może pomóc Kubusiowi stanąć na nogi i zrobić 
pierwsze kroki. Prosimy o przekazanie 1% podatku 
na konto Fundacji Dr Piotra Janaszka w Koninie 
NR.KRS.197058 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

NR KONTA: 55 1020 2746 0000 3102 0053 9650 z dopiskiem na leczenie 
Jakuba Wójcika. Liczy się każda złotówka. Za przekazane wpłaty rodzice 
Kuby serdecznie dziękują.

Kontakt z Rodzicami Kubusia 
Tomasz, Ewa Wójcik tel(kom) 0693 344 693,0 697 381 161
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KUPIĘ DREWNO 
NA PAlETY

TEl. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

CENTRUm 
OGRODNICZE

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalne-
go położonego w Nowogardzie, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 
62,40 m2, , I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 

Cena wywoławcza:  139.500- zł  Wadium:  14.000,- zł
Składanie ofert do 09.03.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

09.03.2010 r. o godz.12.15
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 

Spółdzielni pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 
na lokal Gryfitów 5”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres ofe-
renta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdziel-
nię kopię wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto Spółdziel-
ni w Banku Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 
2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-391 00 10.

Oddam w dobre ręce 
śliczną kotkę, 

szarego umaszczenia. 
Jest bardzo przyjacielska, 

lubiąca towarzystwo. 
Kotka od małego przebywa 

w domu i nie boi się 
innych zwierząt. 

Wszystkie informacje 
pod nr telefonu 603530368



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 M - Nr 18 (1854)

OGŁO SZE NIA drOb NE

NIERUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokoje, II piętro. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem 
ul. Bema 14 (na przeciw byłej go-
rzelni), TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE W OKOLICACH 
UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposa-
żeniem, możliwość przekształce-
nia na dom. 788 566 432.

• Wynajmę dwa pomieszczenia 
(na chłodnię 150 m kw i magazy-
nowe 130 m kw) Nowogard. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

•	 Wynajmę lokal na działalność 
handlową lub usługową przy 
ul. 3 maja 44 G (przy zjeździe do 
„Przystani”). Tel. 91 39 23 689, 
517 35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 4 pokoje, 79,71 m kw lub 
zamienię na 2 pokoje z dopłatą. 
609 170 510.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł 
plus opłaty. Ul. 700 Lecia 20B. Tel. 
91 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 2 pokojowe – 48 m kw, 
3 piętro z balkonem. Kontakt Tel. 
502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, 
centrum ale spokojna loka-
lizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
80 m kw. 880 34 17 34.

• Sprzedam 2 działki 10 ar, okolice 
Nowogardu. 694 521 787.

• Zamienię mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe na 2 pokojowe. 
603 55 55 32.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biu-
rami i dużym terenem, hala ok. 
1000 m kw. 668 989 393.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, 
wyposażone w media, biura i 
lokale użytkowe Nowogard ul. 
Wojska Polskiego 3 tel. 091 39-
20-891.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe 48 m kw, 3 po-
koje, ul. Wyszyńskiego, cena 160 
tys. Tel. 662 018 020.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie w centrum miasta. Tel. 
607 289 830.

• Mieszkanie 3 pokoje do wynaję-
cia. 501 411 106.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z 
wydanymi warunkami zabudowy 
o pow. 0,0815 ha, cena 52  000. 
Tel. 0608 622 920.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we, niski czynsz, indywidualne 
ogrzewanie. 885 688 771.

• Sprzedam dom wolnostojący – 
podpiwniczony, 185 m kw, ul. Ko-
synierów. Tel. 0516 184 888.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we, 46 m kw, I piętro, ul. 15 Lu-
tego w Nowogardzie – od 15.03. 
2010 r. Tel. 606 945 398.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
na kawalerkę z dopłatą, może być 
w Goleniowie. Tel. 509 513 073.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 po-
koje, 58 m kw, parter. Kontakt 91 
39 27 000.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, 
I piętro, cena 110 tys. Tel. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Nowogardzie, II p., 45,8 
m kw. Tel. 691 199 192.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe M-4, 67 m 
kw, w Wierzbięcinie, cena 135 tys. 
Tel. 608 512 142, 91 39 107 42 po 
18.00.

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, 66 m kw, wspólnota, ul. 
Bema. 609 776 335.

• Do wynajęcia powierzchnie biu-
rowe i magazynowe (były Danpo-
tex). 91 39 22 394.

• Wynajmę od zaraz pokój 2 – 3 oso-
bowy 25 m kw, Szczecin, ul. Mic-
kiewicza. Po 13.00 - 661 923 544.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, bezczynszowe 68 m kw, 
wysoki standard, cena 150 tys. 
do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo 
umeblowane, miejsce garażowe. 
607 669 877.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-

jowe ul. Leśna. 796  820  971, 
790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane 
okolice Nowogardu. 796 820 971, 
790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane 
30 arowe 15 zł/ m kw, wszyst-
kie media w granicy działek. Tel. 
883 426 344.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ład-
ne o podwyższonym standardzie, 
duży balkon, o pow. 70 m kw, III 
piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 
39 20 136.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. 
Tel. 91 39 20 334.

mOTORYZACJA

•	 Sprzedam mazdę 626, rok 
prod. 1995, po. 2.0 benzyna, 
stan bdb, cena 6500 zł do nego-
cjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 
1993 r. Tel. 66 311 8268.

•	 Sprzedam Nissan Sunny, poj. 
1,4, 1995 r., benzyna + gaz, 
trzydrzwiowy, stan bdb, cena 
4000 zł do negocjacji. Tel. 
508 309 107.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, 4 sztuki, stan 
bdb, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 
1,8, 1994 r. grudzień, benzyna + 
gaz. Cena do uzgodnienia. Tel. 
516 184 888.

• Sprzedam Opel Vectra, 1991 r., 1,6 
benzyna. 601 230 332.

• Sprzedam Ford Cougar, poj. 2000, 
1999/2000 r., cena 16500. Tel. 
601 714 838.

• Sprzedam Opel Astra hatchback, 
1,7 D, 1994 r., stan bardzo dobry, 
zarejestrowany, ubezpieczony, 
cena 4100 – do uzgodnienia. 
667 353 993.

ROlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, 
owies, warzywa. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 
tyg., sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 
106 66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Ol-
chowo 62. 696 325 632.

• Kupię mieszalnik pasz o wydajno-
ści 500 – 600 kg. Tel. 603 467 609.

• Sprzedam dwa kucyki oraz wiel-
kopolskiego wałacha – ułożone-
go. Tel. 91 39 25 147.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-

wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie poście-
li wełnianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Aurikuloterapia. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 
20 714.

•	 Zespół muzyczny ACORD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – tanecz-
ny KAJ – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa RTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	 HYDRAUlICY. 600  400  363, 
www. superogrzewanie.nd.pl

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. Atrakcyjne ceny. Faktury 
VAT. Tel. 508 309 107.

•	 Odśnieżanie i wywóz śniegu. 
603 19 77 98. 

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-
kończenia wnętrz, terakota, gla-
zura, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie, pane-
le. 607 647 515, 91 39 701 23 po 
19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remon-
ty mieszkań. 606 490 456.

•	 Usługi transportowe busem do 
1 tony. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 
695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy 
dla Twojej Firmy - Ramki do tablic 
rejestracyjnych z wyświetlaczem 
LED, STUDIO REKLAMY VIZART, 
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!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24
licencja nr 5079

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
licencja nr 4399

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA
KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 

(OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 17 BANKÓW)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:  www.extra-dom.com.pl

REKlAmA

USŁUGI  HYDRAUlICZNE
Tadeusz Szewc

Wykonywanie:
- instalacji c.o. i wentylacyjnych

- instalacji wodno – kanalizacyjnych
- instalacji gazowych

Tel. 888 240 749

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

 12 tygodni dom 
pod  klucz od 2173 zł/m kw.

Tel. 504 595 424
Renomowany 

ZAKŁAD 
GASTRONOMICZNY

oferuje wyroby garmażeryjne 
w konkurencyjnych cenach. 

Tel. 513 100 901

Informujemy, że 

5 marca 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Do wynajęcia 

4 pomieszczenia 
o pow. 40 m kw 

+ 1 pomieszczenie 
9 m kw. 

Tel. 91 39 20 776

UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jan-
tar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budyn-
ków, malowanie, glazura, tera-
kota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie, znoszenie. 
696 138 406.

•	 BRUK – lIN – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79 109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, komplek-
sowe remonty mieszkań, łazienki. 
Tel. 605 168 658.

• Organizujemy kuligi, wesela i jaz-
dę konną. 607 73 98 66.

•	 Usługi transportowe – wynajem 
kontenerów na odpady budow-
lane, gruz. Tel. 667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, 
tanio, solidnie. Tel. 608 84 77 84.

•	 Kompleksowo – remonty miesz-
kań. 608 364 330, 600 347 308, 
91 39 501 03.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUR-DACH – pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141.

•	 DACHY. 785 562 104.

• Remonty, naprawy, montaże. Tel. 
781 016 125.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• UNIQA ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie, Lilla 
Kaźmierowska, Poniatowskiego 
14/2 (piwnica). Tel. 693  128  108, 
Tel/fax 91 35 03 055.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 
609 588 240.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, 
długoletnie  doświadczenie w 

handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

• Potrzebny pracownik na myjnię 
samochodową. 696 443 643.

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty, rabaty. 604 189 118.

•	 Poszukuje pana (panów) do 
założenia nowej instalacji elek-
trycznej w mieszkaniu ok 70 
m2.  Czekam na oferty. Nr kon-
taktowy 788 22 44 50.

•	 metro zatrudni kierowców z 
prawem jazdy KAT.D i Kartą 
Kierowcy, tel. 505 619 600.

INNE

•	 SPRZEDAm PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEm, POSPÓŁKĘ Z 
DOWOZEm DO KlIENTA. ŻWI-
ROWNIA DŁUGOŁĘKA. TEl. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec na gwa-
rancji, po przeglądzie serwisu, 
do mieszkania, domu, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewa-
nie – mieszkanie, dom, sklep fir-
my Vaillant, na gwarancji, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, na gaz ziemny lub z bu-
tli, firmy Vaillant z Niemiec, na 
gwarancji, cena 450 zł, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
zasobnik, stojący z wężowni-
cą  do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Transport żwiru (małe ilości) 
bus wywrotka do 2,5 ton. Tel. 
514 740 538.

•	 Transport bus + przyczepo – la-
weta. Tel. 514 740 538.

• Jadę 20 marca do Niemiec w kie-
runku Koln – Aachen, mam 4 wol-
ne miejsca w samochodzie (bus). 
Tel. 665 541 960.

• Sprzedam szafę używaną w do-
brym stanie z drzwiami przesu-
wanymi, trzydrzwiową, olcha, 
cena 200 zł. Tel. 91 39 21 444.

•	 Sprzedam gondolę firmy JANE 
model Capazo z systemem pro-
fix. Tel. 600 897 758.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Program  SENIOr

8.03.br. g. 16.00

Rozpoczęcie kursu 10 marca br. godz. 16.00

R E K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEl. 091 39 22 165

WSZYSTKIE LEKI 
NA rECEPTĘ TAŃSZE O 25%

Oferuje czujki gazu 
i czadu firmy GAZEX 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 34 
tel. 91 39 26 922, kom 694 440 216 

e-mail nowogard@twn.pl • www.twn.pl

SAlON GlAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANElE  PODŁOGOWE
DESKA  BARlINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Coraz więcej osób nie stać na wykupienie 
niezbędnych leków. Dlatego „Apteki dbam o 
zdrowie” wprowadziły program SENIOR dla osób 
powyżej 75 roku życia. Dzięki Karcie program 
SENIOR otrzymują one aż 25% dofinansowa-
nia na zakup wszystkich leków wydawanych 
wyłącznie na receptę., aż do wykorzystania 
limitu 500 zł. 
• Kartę programu SENIOR można zamówić: 

telefonicznie lub na www.programsenior.pl
• Imienna karta SENIOR dotrze na podany ad-

res pocztą w ciągu w dwóch tygodni.
• Z dofinansowania 25% można korzystać każ-

dorazowo przy realizacji recept w wybranych 
„APTEKACH dbam o zdrowie” oznaczonych 
logo ePRUF. 

InfolInIa 
poniedziałek-piątek w godz. 8-20, sobota 8-14  

0801 300 600  lub 42 200 75 75 
(Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). 
Program SENIOR został zrealizowany dzięki pomocy 

tysięcy farmaceutów, właścicieli  i pracowników 

„Aptek – dbam o zdrowie” 
Dziękujemy im za to.
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaKRZYŻÓWKA

Kupon - 5.08.Jolka z hasłem
Jolka to zadanie w którym roz-

wiązujący sam określa miejsce 
wpisu odgadniętego wyrazu.

Autor oczywiście ułatwia podej-
mowanie decyzji W tym zadaniu 
wpisałem początek przysłowia 
– jego dokończenie, będące roz-
wiązaniem jolki utworzą litery z 
pól ponumerowanych.

Przyjemnej zabawy.
Lesmar.

Znaczenia wyrazów (w kolej-
ności przypadkowej):

– wyznawczyni islamu,
– staropolska gorzałka (nazwa 

od łacińskiej nazwy „woda 
życia” czyli aqua vita),

– ... to zdrowie czyli np. boks, 
zapasy, lekka atletyka,

– swoiste rozwiązanie (zwykle 
po 9 miesiącach),

– spolszczona nazwa psa typu 
cocker,

– podpisuje go aktor przyjmując 
pracę w teatrze,

– można nim wycierać nogi?,
– tytuł opery Paderewskiego (z 

liter słowa NAMUR),
– drzwi do stodoły,
– pojemnik (do lasu na grzyby 

lub podwieszony pod balo-
nem),

– kocha bezgranicznie, ale na 
ekranie...

– figurówki lub panczeny,
– przenośnik śrubowy, lina przy 

żaglu lub jadowity wąż gdy 
jest jeszcze malutki,

– ręczna, biała, konwencjonalna 
lub masowego rażenia,

– zamiast kapsla (z liter nazwy 
wymienianego wyżej psa),

– koturn lub szpilka,
– w wieżowcu „rura” na odpad-

ki i śmieci,
– „pokręcony” odcinek jelita 

grubego,
– ostra krawędź jak .. filozof 

Immanuel z Królewca,
– uwalnia od zarzutów prze-

stępstwa,
– cenny metal równoważny 

milczeniu,
– tropikalna jaszczurka (zmień 

pierwszą literę w wyrazie 
BEKON),

– w jej nurtach przeglądają się 
olsztynianie,

– do tego włoskiego kurortu 
tęskniła Anna German – 
WRÓĆ DO ....

NASTOlATKI
Świat im wydał się wesoły,
Bo wypiły trochę wódki.
I zdołały ujrzeć okiem błędnym
Trzy malutkie krasnoludki

PlANETA ZIEmIA 
Kiedy znów się nadarzy okazja, 
Polecimy na planetę Fantazja.
Polecimy tam nawet na gapę
Wahadłowcem lub kosmopłatem.
Zabierzemy kolorowe marzenia,
Bagaż trosk zostawiając na Ziemi.
Tu zostaną kłopoty, zmartwienia... 
Co nas czeka w kosmicznej przestrzeni?.
Na planecie o nazwie Fantazja 
Wszyscy ludzie do siebie się śmieją- 
Na zabawę, 
Na szczęście,
i radość.
Każdy dzień jest barwiony nadzieją.
Tam człowieczeństwo ma kolor bajkowy,
A przygoda już czeka za drzwiami. 
Fantastyczne, 
Ciekawe,
Myślące,
Jest życie hen pod gwiazdami.
Gdy nadejdzie już chwila powrotu,
Pożegnamy fantazje i czary  
Powrócimy do naszych kłopotów
Lecz bogatsi o wspaniałe dary.
O dar śpiewu, dar myśli i słowa,
O dar ciepła kosmicznych promieni... 
Rozpoczniemy swe życie od nowa
W świecie podłym – na planecie Ziemi.

ZAWODOWCY 
Patrząc na rekrutów, sierżant zmarszczył czoło:
 Ida jak ofermy, już cierpliwość tracę,   
Jeszcze jeden z drugim rozprawia wesoło - 
To jest zawodowstwo, czy jakiś wakacyjny spacer?

ORKIESTRA
Kiszki w rytm orkiestry wypełniają rolę,
Bo zbyt często grają, nim siądę przy stole.

Rozwiązania krzyżówki nr 
26.02 – RÓBMY SWOJE – 
nadesłali: Bogumiła Urtnow-
ska z Kulic, Jerzy Zawadzki z 
Orzechowa, Józef Dobrowol-
ski z Dąbrowy, Andżelika Nizio 
z Osowa, oraz z Nowogardu: 
Adam Stefański, Halina Stefań-
ska, Patryk Skowron, Andrzej 
Leszczyński (?), Ireneusz Wit-
kowski, Krzysztof Kępa., Szcze-
pan Falaciński, Urszula Kacz-

marek, Jerzy Siedlecki, Halina 
Heinrich, Natalia Chruściel, 
Halina Szwal, Barbara Barto-
sik, Wiesław Borowik, Pelagia 
Feliksiak.

Prenumeraty „DN” na 
kwiecień wylosowali:

 Halina Heinrich    
Adam Stefański,
Patryk Skowron.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, Karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna
TEl. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

REGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia mETRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
lEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCK - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BlASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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NAlP na finiszu
Po żałobnej przerwie zespoły  Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 

rozegrają w sobotę 6 marca ostatnią kolejkę. Przypominamy aktualne ta-
bele rozgrywek.

Tabela II ligi:
1. BTCH                           14        37    58 : 15     
2. Pampeluna                    15        28    53 : 31      
3. Nehuera Osowo            15        25    46 : 46          
4. Jantar                            14        24    46 : 35      
5. Sikorki                          14        19    43 : 43          
6. Old Punks                     14        15    36 : 39      
7. Czarne Chmury            14        14     27 : 34     
8. Mosty                            14         6    17 :  59      
9. Bosman      - dyskwalifikacja                 
Dwie pierwsze drużyny witamy już w I Lidze. Gratulacje!
Tabela I ligi:
1. Budowlani                 15    37     47 : 20    – mistrzostwo ligi
2. Seniorzy                    16    34     54 :  19  
3. Probud Wyszomierz  15    29     51 : 38  
 4. Golputz                      15    22     37 : 34   
5. Bad Boys Juniors      15    21     42 :  41   
6. Tubisie                       16    18     45 : 52          
7. Parasol                       15    15      34 : 38  
 8. Herosi                        15     11     39 : 65  
9.Czarne Koszule  - spadek
10. Denver Miętno - spadek

W ostatniej  kolejce ( 6. 03. 2010 r. sobota ) zagrają : 
II liga : 
16.00  Sikorki – Czarne Chmury
16.30  BTCH – Mosty
17.00  Old Punks - Jantar
I liga :
17.30  Budowlani – Bad Boys
18.00  Golputz – Probud
18.30  Parasol – Herosi

19.00  Mecz o Superpuchar : Budowlani - Seniorzy
Podał TS

Pingpongiści na start!
Otwarte mistrzostwa 
Goleniowa

W najbliższą sobotę 6.03.2010 r w sali sportowej OSIR w Goleniowie przy 
ulicy Szkolnej odbędą się  Otwarte Mistrzostwa Goleniowa w tenisie stoło-
wym. Start zawodów jest planowany na godzinę 10.00  a zgłoszenia są przyj-
mowane w dniu imprezy w godzinach 9.00-9.30 Także na zawody obowią-
zuje symboliczne wpisowe w wysokości 5 zł, które będzie pobierane wraz ze 
zgłoszeniem.

Kategorie:
- bez ograniczeń wiekowych;
- konkurencja „OPEN” – kobiety (dziewczęta);
- konkurencja „OPEN” – mężczyźni (chłopcy);
 Udział:
- W turnieju startować może każdy, bez względu na miejsce zamieszkania.
- W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo 

miękkie obuwie zmienne na jasnej podeszwie. Zabrania się startu w obuwiu 
z czarnymi podeszwami.

Inf. KK

medalowy koniec 
Olimpiady dla Polski

„Zrobiła to zrobiła-zrobiła. Wyrwała ten medal na ostatnich metrach Ma-
rit Bjoergen”

red. Marek Józwik
Pewnie nikt tak nie będzie pamię-

tał Igrzysk Olimpijskich w Vanco-
uver jak właśnie my Polacy. Wyni-
ki jakie osiągnięto w czasie rywali-
zacji na stałe będą już wryte w kro-
niki olimpijskie. Justyna Kowalczyk, 
Adam Małysz i chyba największa re-
welacja naszej ekipy - panczenistki, 
które w wielkim stylu zdobyły brąz 
w zaciętej rywalizacji z zawodnicz-
kami USA. Zdobyliśmy 6 medali co 
jest niebywałym osiągnięciem w hi-
storii Polaków startujących w Olim-

piadach Zimowych. multimedalist-
ką została Justyna Kowalczyk, któ-
ra zdobyła 3 krążki. Każdy w innym 
kolorze później uplasował się srebr-
ny Adam Małysz i na końcu brązo-
we rewelacyjne panczenistki, któ-
rym nikt ze specjalistów nie dawał 
zbytnio wielkich szans. 

Wkrótce kolejne emocje tym ra-
zem Paraolimpiada. Tutaj też spo-
dziewajmy się osiągnięć i emocji ja-
kie miały miejsce na Olimpiadzie.

Opr. Jarosław Bzowy 
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W obiektywie  Jana Korneluka   

Wszystkim Paniom 
z okazji Dnia Kobiet 
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5 marca

Dzień 5 marca przez całe pół wieku obchodzony był 
jako dzień wyzwolenia Nowogardu. Wraz ze zmianami 
ustrojowymi na dzień ten zaczęto patrzeć bardziej re-
fleksyjnie. Faktem jest, że w dniu tym Armia Czerwona 
zdobyła miasto, by oddać go w ręce polskich osadników, 
ale bezspornym faktem jest także to, że oddała ruiny. 
Nie ma bowiem militarnego uzasadnienia tak ogromny 
i niszczycielski ostrzał artyleryjski. Nie było w mieście 
niemieckiego garnizonu , a i  mieszkańców nie było zbyt 
wielu, bo już wcześniej rozpoczęła się ich ucieczka. 

Na inną ocenę tej daty ma też publiczne głoszenie praw-
dy o „wyzwolicielach” - gwałty i grabieże w wykonaniu 
samych żołnierzy jak również planowa wywózka mienia 
do ZSRR. Czasy te najlepiej pamiętają Ci, którzy tutaj 
przyjechali z kresów wschodnich i ziem pozostających 
od 1939 roku pod radziecką administracją. Najpierw 

przeżyli koszmar sowieckiej okupacji i masową wywózkę 
na Syberię, a  tuż po wojnie, w nowej już ojczyźnie musieli 
znosić nowe upokorzenia i jeszcze w dodatku czcić ich 
i dziękować za wyzwolenie. Dlatego dobrze się stało, że 
dzień 5 marca będzie nadal obchodzony, ale będzie – tak 
jak w tym roku -  dniem upamiętniającym powstanie 
państwowości polskiej na tych ziemiach i dniem pamięci 
o Sybirakach.

Msza Święta w intencji Ojczyzny i Sybiraków, wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu, masowy udział 
młodzieży. Szacunek i szczere, z głębi serca płynące, a 
nie pod przymusem ideologicznym wygłaszane wyrazy 
pamięci o tych, którzy wybudowali nam nowy dom w 
Nowogardzie.

LMM, foto TK  

Historia prawdziwie 
opowiedziana...

W Kulicach  
o historii 
Nowogardu

Z-ca Burmistrza 
wyjaśnia:

„Kowal 
zawinił, 
a cygana 
powiesili”

To już 20 lat!

Woda 
wciąż leje 
się z dachu
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Kronika policyjna KALENDARIUM 
DZIENNIKA

OFERTY PRACY PUP

9 marca 68. dzień roku
imieniny: Dominik, Franciszka, Grzegorz, Kandyd, Katarzyna, Mścisła-
wa, Przemyślibor i Samanta
Dzień Polskiej Statystyki
Wydarzenia w Polsce
1943 – Adolf Hitler zalegalizował aborcję na ziemiach polskich.
Wydarzenia na świecie 
1908 – został założony klub Inter Mediolan.
1957 – doszło do trzęsienia ziemi na Alasce, jednego z najsilniejszych w 
historii, które wywołało fale tsunami o wysokości 15 m.
1959 – pojawiła się na rynku pierwsza lalka Barbie.
1986 – radziecka sonda Wega 2 przeleciała obok komety Halleya.

10 marca 69. dzień roku
imieniny: Aleksander, Cyprian, Eugenia, Gaja, Gajusz, Makary, Piotr, 
Porfirion, Symplicjusz, Symplicy i Zwnisława.
Polska – Dzień Mężczyzn
Wydarzenia w Polsce 
1994 – Powstał Uniwersytet Opolski.
Wydarzenia na świecie
1959 – W Tybecie wybuchło antychińskie powstanie. Zginęło ok. 86 tys. 
Tybetańczyków.
1969 – Zabójca Martina Luthera Kinga, James Earl Ray, został skazany 
na 99 lat więzienia.
1977 – Dokonano odkrycia pierścieni Urana.
2006 – NASA: Sonda Mars Reconnaissance Orbiter weszła na orbitę 
Marsa.
2008 – Wystąpienia mieszkańców przeciw władzy chińskiej zapoczątko-
wały największe od blisku 50 lat zamieszki w Tybecie.

11 marca 70. dzień roku
imieniny: Balbina, Benedykt, Dominik, Drogosława, Eulogiusz, Euty-
miusz, Jan, Kandyd, Konstanty, Konstantyn, Nawoj, Sofroniusz, Sylwia, 
Świetlana, Tala, Talus, Teresa i Trofim.
Litwa – Dzień Odrodzenia Niepodległości
Wydarzenia w Polsce
1609 – Wybuchła wojna polsko-rosyjska 1609-1618.
1928 – oficjalne otwarcie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
1958 – Uruchomiono Program III Polskiego Radia.
Wydarzenia na świecie
1813 – Wojska rosyjskie wkroczyły do Berlina.
1985 – Michaił Gorbaczow został wybrany na stanowisko sekretarza 
generalnego KC KPZR.
1990 – Litwa ogłosiła niepodległość uroczystą deklaracją parlamentu.
1994 – Klub Londyński zredukował 13 miliardów dolarów polskiego 
długu z czasów Edwarda Gierka

Nowogard 08.03.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. psycholog
5. sprzedawca
6. operator myjni 
7. Nauczyciel : architektury krajobrazu, informatyki 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Przedstawiciel handlowy ( woj.zachodniopomorskie )
2. Recepcjonista/ka, kelner/kelnerka ( Łukęcin )
3. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
4. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
5. dyrektor agencji 

01 marca (poniedziałek)   
12:00 - kradzież z włamaniem do magazynu 

przy ul. Bohaterów Warszawy, gdzie sprawcy do-
konali kradzieży elektronarzędzi

12:30 - Ochrona sklepu Lidl zgłosiła Policji i 
zatrzymała Radosława S, który dokonał kradzie-
ży sklepowej. Policjanci nałożyli mandat w wyso-
kości 50 zł.

18:55  - Na Placu Wolności przy Ratuszu mło-
dy mężczyzna wyrwał starszej kobiecie torebkę i 
zbiegł z miejsca zdarzenia. 

02 marca (wtorek)
10:15 - Kradzież z włamaniem na ul. Gen. Bema 

do samochodu ciężarowego m-ki SCANIA, gdzie 
dokonano kradzieży paliwa w ilości 70 l

10:50 -  Policjant Referatu Prewencji zatrzy-
mał Wiesława K na polecenie Sądu Rejonowego 
w Goleniowie. Celem doprowadzenia do Zakła-
du Karnego 

18:00 - Policjant podczas kontroli drogowej 
ujawnił holowanie pojazdów w którym uczestni-
czyły w nim Opel Vectra-Opel Kadett. Marcin A 
- kierowca Opla Vectry. posiadał  w organizmie 
3,21 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
A właściciel Opla Kadetta Grzegorz R 1, 62 pro-
mila alkoholu oraz zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

03 marca (środa) 
5:45 -  Zgłoszenie o palącym się budynku by-

łego przedszkola mieszczącego się na ul. 3 Maja 
11:00 -  Kradzież z włamaniem w Karsku do 

domu będącego w budowie. Dokonano kradzieży 
płytek ceramicznych.

12:30 -  Policjant OPI ujawnił podczas kontroli 
drogowej w miejscowości Jarchlino nietrzeźwego 
rowerzystę, którym okazał się Jarosław S. Posiadał 
on 1,76 promila w wydychanym powietrzu.

04 marca (czwartek)
10:20 – Kradzież wiertarki elektrycznej z gara-

żu mieszczącego się na ul. Boh. Warszawy
14:00 – Kradzież z włamaniem do pomiesz-

czenia gospodarczego poprzez wybicie szyby w 
oknie gdzie dokonano kradzieży grzejników C.O

05 marca (piątek)
13:45 - Uszkodzenie altanki ogrodowej poprzez 

wybicie czterech szyb na ul. Armii Krajowej 

07 marca (niedziela)
5:00 - Taksówkarz z Goleniowa zawiadomił o 

wyłudzeniu usługi przejazdu z Goleniowa do No-
wogardu na ul. Bankową z dwóch nieznanych 
mężczyzn. Wartość wyłudzenia ok 230 zł

12:00 – Policja ujawniła podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Kikorze nietrzeźwego ro-
werzystę, który w wydychanym powietrzu  miał 
0,54 promila alkoholu.

1:00 w nocy/11:00 -  w południe Dokonano 
kradzieży z włamaniem do piwnicy mieszczącej 
się w na ul. Boh. Warszawy skąd po uprzednim 
wyłamaniu zamka w drzwiach dokonano kra-
dzieży wędki i czterech kół

19:30 – Kolizja drogowa na drodze nr 6 przy 
stacji paliwowej „HL” w, której uczestniczyły czte-
ry pojazdy następujących marek: Fiat Brava, Fiat 
Bravo, Opel Astra, Volkswagen Golf.

Opr. Jarosław Bzowy

kampania społeczna 
„Dzieciństwo bez przemocy”

Zespół Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, stał się certyfi-
kowanym Ambasadorem  Kampanii  Społecznej „Dzieciństwo Bez Przemocy”.

Ogólnopolska kampania społeczna „Dzieciń-
stwo bez przemocy”  poświęcona jest problemo-
wi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja 
pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” skie-
rowana jest do rodziców, a jej celem jest uświa-
domienie negatywnych konsekwencji stosowania 
kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych 
metod wychowawczych. 

Organizacja kampanii związana jest z noweli-
zacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Ro-
dzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar 
fizycznych wobec dzieci. 

Kampania adresowana jest do:
  przedstawicieli służb i instytucji pracujących 

z dziećmi oraz udzielających pomocy dzieciom 
krzywdzonym (pedagodzy, pracownicy świetlic 
socjoterapeutycznych i środowiskowych, psycho-
lodzy, pracownicy socjalni, policjanci, przedsta-
wiciele służby zdrowia, księża i inni)

  przedstawicieli władz lokalnych;   rodziców; 
 opinii publicznej 

Celem kampanii jest:
1. zwiększenie społecznego zaangażowania w 

sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
2. promocja pozytywnych rozwiązań meryto-

rycznych, organizacyjnych, prawnych i związa-
nych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci

3. motywowanie społeczności lokalnych i in-
stytucji do podejmowania działań na rzecz dzieci 
krzywdzonych

4. ulepszanie systemu pomocy rodzinom oraz 
rozwijanie konstruktywnych umiejętności i po-
staw rodzicielskich.
Organizatorzy kampanii: Fundacja Dzieci Niczyje 
,Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Patron 
kampanii:  Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  Partner kampanii: 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Wszelkie informa-
cje pod nr. 091-39-25-268 w Zespole  Interwencji 
Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w No-
wogardzie.      

Dorota Maślana – Koordynator ZIK
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Wyjazd z Goleniowa
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W Kulicach  
o historii Nowogardu

Prof.  Adam Makowski z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego przedstawił 
mało znane szczegóły z historii 
Nowogardu w okresie tuż przez 
zakończeniem wojny i pierwszych 
lat powojennych. O  nieco szerszej 
cezurze czasowej obejmującej cała 
historię Nowogardu w okresie II 
wojny światowej z zapałem opowia-
dał Jan Kopyciński nowogardzki 
nauczyciel historii. Dr Małgorzata 
Machałek z  Muzeum Narodowego 
w Szczecinie zaprezentowała w mul-
timedialnym pokazie zestaw zdjęć 

dotyczących Nowogardu opatrując 
je fachowymi objaśnieniami. Swoje 
zbiory zdjęciowe zaprezentował też 
Franciszek Karolewski – co cieka-
we - okazało się, że są one znacznie 
bogatsze aniżeli te, którymi na temat 
Nowogardu dysponuje szczecińskie 
Muzeum Narodowe. O nowogardz-
kiej oświacie po 1990 roku mery-
torycznie i z wielką znajomością 
tematu opowiadał dyrektor Liceum 
nr 2 Leszek Becela. W trakcie krót-
kiej przerwy po obiedzie uczestnicy 
sympozjum zwiedzili Lapidarium 

przy kościele w Jarchlinie jak i sam 
kościół. O jego historii i zachowa-
nych zabytkach opowiadał ks. pro-
boszcz Kazimierz Lukjaniuk, który 
wygłosił ponadto referat o historii 
powstania parafii pw. św. Rafała Ka-

linowskiego. Przybliżył też sylwetkę 
tego niezwykłego człowieka, kapła-
na, Polaka. Być może na nowo ożywi 
to dyskusje na temat patrona naszego 
miasta, na którego zgłoszono kilka 
miesięcy propozycję właśnie św. 
Rafała Kalinowskiego. O historii no-
wogardzkiego rolnictwa zwłaszcza 
w kontekście kształtowania się jego  
struktury własnościowej w wyniku 
napływu powojennych osadników 
opowiadała dr Ewa Gwiazdowska  
z Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie. Referat dotyczący pierwszego 
samorządu wybranego w wyborach 
27 maja 1990 roku wygłosił Marek 
Słomski. W sesji wzięło udział 
kilkadziesiąt osób głównie miesz-
kańców Nowogardu ale byli też 
przedstawiciele prasy z Goleniowa i 
Łobza. Przy nadarzających się oka-
zjach postaramy się systematycznie 
publikować przynajmniej cześć ma-
teriałów zaprezentowanych w trakcie 
sesji ponieważ rzucają one ciekawe i 
niezbyt powszechnie znane  światło 
na naszą dalszą i bliższą historię i 
historię Nowogardu. 

Marek Słomski  
fot. Franciszek Karolewski

W ostatnią sobotę i niedzielę odbyła się w ośrodku konferencyj-
nym w Kulicach ciekawa sesja naukowa zorganizowana przez Aka-
demię Europejska Kulice-Kultz. Tematyka sobotniej  sesji trwającej 
od godz. 10 do prawie 22 dotyczyła wielu interesujących zagadnień 
z dalszej i najnowszej historii ziemi nowogardzkiej. 

XXXIX sesja rady miejskiej
W środę o godzinie 12.00 zbiorą się radni na kolejną, już XXXIX w tej ka-

dencji Sesję. W porządku obrad znalazły się projekty uchwały o udzieleniu 
pomocy parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej na naprawę ogrodzenia i we-
wnętrznej posadzki w kościele Matki Korony Polskiej w Lestkowie. Cieka-
wie zapowiada się również dyskusja nad zmianą regulaminu wynagradzania 
nauczycieli i udzielanie nauczycielom pomocy zdrowotnej.

Radni ustalą także tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na 
prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i niepublicznych przedszkoli 
oraz ustalą tryb przeprowadzania kontroli w tych placówkach.

Pod obrady trafia znowu wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz ustalenie taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Będą także zmiany 
budżetu i zmiany w budżecie. Program jest napięty ale też radni wypoczęci 
bo w lutym nie obradowali.

LMM
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PALMĘ WIELKANOCNĄ
NOWOGARDZKI DOM KULTURY

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 
w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Termin dostarczania prac* do 25.03.2010 r. do pracowni plastycznej 
w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7

*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.

Żonie oraz 

najbliższej rodzinie 

śp. Jana Sokal 
wyrazy głębokiego 

współczucia
składają 

druhowie z OSP Osowo

Jednostkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

gm. Nowogard oraz 
wszystkim, którzy 

uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Jana Sokal 
serdeczne podziękowania 

składa 
żona z rodziną

PODZIękOWanIakOnDOlencje

W piątkowym numerze Dziennika Nowogardzkiego ukazał się materiał 
pod tytułem „Prohibicja po nowogardzku” oraz związany z nim komentarz 
radnego. Ponieważ materiał ten jest formą nieuzasadnionego ataku na urząd 
w Nowogardzie, jego funkcjonariuszy, w tym na  mnie osobiście, nie mogę 
przemilczeć tej sprawy. Zaszła za daleko.

Całą sprawę można określić tytułem zaczerpniętym z powiedzenia :

„Kowal zawinił, 
a cygana powiesili” 

Jest to nawiązanie do anegdoty. W małym miasteczku, kowal popełnił jakąś 
zbrodnię i skazali go na śmierć. Ponieważ kowal był jednak tylko jeden, więc powie-
sili bogu ducha winnego cygana. I tak nikt go nie żałował, bo był biedny i przejazdem. 
 

jak to było w Nowogardzie. Proszę, 
niech poda w następnym numerze 
DN przykłady i uzasadnienie praw-
ne decyzji tamtych urzędników. 
Może warto, by postarał się o opinię 
urzędów nadzoru np. NIK, Urzędu 
Kontroli Skarbowej. Może wystar-
czy nadać ten temat ich opozycji po-
litycznej lub uruchomić prokuraturę 
w przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości. Zatajenie wiedzy o łama-
niu prawa jest też jego łamaniem. 

Dziennikarz Nieradka namawia 
mnie również do „elastycznego” sto-
sowania prawa,  wytyka puryzm 
prawny. Odnoszę wrażenie, że zale-
ca mi omijanie prawa w tym konkret-
nym przypadku oraz w przyszłości. 
Już zaczynam się niepokoić, że jak nie 
posłucham, to sytuacja się powtórzy. 
Cały ten sztuczny szum dookoła kon-
cesji wydaje się próbą wywarcia na-

cisku na mnie jako funkcjonariuszu 
publicznym. Ktoś próbuje mi narzu-
cać swoją wolę i interpretację przepi-
sów. To przestaje być zabawne.   

Mam nadzieję, że redakcja Dzien-
nika Nowogardzkiego na swoich ła-
mach wyjaśni moje wątpliwości. 
Uważam, że w związku z tą spra-
wą, urzędnikom Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie należy się satysfak-
cja w postaci przeprosin również od 
nerwowych kupców. 

PS. Piątkowy materiał w DN, jak 
również treść wypowiedzi na spo-
tkaniu organizowanym przez radne-
go Szpilkowskiego 9 marca o godz. 
20 w ratuszu mogą zastać poddane 
analizie prawnej w prokuraturze. Są-
dzę, że tylko w ten sposób da się wy-
jaśnić całą sytuację. 

Jerzy Kaczmarski
Z-ca Burmistrza Nowogardu

Odnoszę wrażenie, że w sprawie 
odebrania zezwoleń na handel alko-
holem Cyganem jest Urząd Miejski 
w Nowogardzie, a konkretniej kil-
koro urzędników.  Redaktorzy oraz 
radny dali wiarę kilku osobom, któ-
re straciły prawo do handlu alkoho-
lem, wystąpili w roli ich obrońców, 
całkowicie obciążając urzędników 
za sytuację. 

Zapewniam czytelników, że wszy-
scy skarżący się na swoją sytuację 
przedsiębiorcy byli w urzędzie w 
dniach 25-29 stycznia w sprawie 
przedłużenia zezwoleń na kolejny 
okres. Złożyli wówczas oświadcze-
nie o obrotach za ostatni rok słu-
żące do wyliczenia im wysokości 
opłaty na okres kolejny. Podpisa-
li dokument o nowych stawkach i 
terminach ich opłaty. Urzędniczka 
wszystkich informowała, aby naj-
później do piątku, tj. 29 stycznia 
dokonali wpłaty, chociaż terminem 
nieprzekraczalnym (termin zawity) 
jest 31 stycznia (niedziela – dzień 
wolny).

01 lutego, w poniedziałek okazało 
się, że dziesięciu zainteresowanych 
postanowiło jednak zapłacić po 
weekendzie. Prawdopodobnie han-
dlowcy nie uwierzyli informacjom 
urzędniczki i jej prośbom o wcze-
śniejsze uregulowanie. 

Urząd miał obowiązek przystąpić 
do procedury wygaszania zezwoleń 
na handel alkoholem. Zezwolenia 
straciło 10 handlowców w 14 prowa-
dzonych przez siebie lokalach.

W trakcie postępowania osobiście 

poświęciłem dużo czasu, próbując 
doszukać się prawnych możliwości 
nie wydania decyzji ostatecznej. Nie 
znalazłem. W związku z tym podpi-
sałem decyzję o wygaśnięciu zezwo-
leń. Nie było w tym żadnej złej woli 
ani mojej ani innych urzędników. 

Nerwy za to puszczały niektó-
rym przedsiębiorcom. Usłyszeliśmy 
w urzędzie różnego rodzaju naci-
ski, oskarżenia, inwektywy, również 
groźby. Pojawiły się plotki, kłamstwa 
i pomówienia. Groźba „ pożałuje 
Pan tego” skierowana do mnie jako 
zastępcy Burmistrza właśnie zaczęła 
się wypełniać w zeszły piątek. Zasta-
nawiam się na czym się skończy. 

Mogę zrozumieć, że nowogardz-
cy handlowcy działają w desperacji, 
ale nie mogą w ten sposób uzasad-
nić swojej własnej niefrasobliwości. 
Próba obciążenia urzędników po-
tencjalną możliwością utraty płyn-
ności firm, zwalniania pracowników 
jest po prostu nadużyciem.

Redaktorzy Dziennika Nowo-
gardzkiego usiłują manipulować 
emocjami czytelników, sugerując złe 
intencje czy niekompetencję urzęd-
ników. W ostatnim czasie w gaze-
cie często recenzowane są choćby 
rozstrzygnięcia przetargów i innych 
decyzji. Dziennikarz nie musi znać 
prawa, ale nie może narzucać czy 
nawet sugerować postępowania nie-
zgodnego z prawem. Przetargi mu-
szą być otwarte, a  decyzje zgodne 
z prawem. Pan Nieradka w swoim 
komentarzu informuje, że w innych 
gminach nie odbiera się zezwoleń 

Termin zawity - jest to szczególny rodzaj terminu stanowczego, charaktery-
zujący się dużym rygorem prawnym, przejawiającym się w tym, że niepodję-
cie określonej czynności przez uprawniony podmiot w okresie czasu zakreślonym 
tym terminem, powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi 
prawa do tej czynności. 

Wygaśnięcie uprawnienia jest bezwzględnie wiążące dla stron stosunku praw-
nego, sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania sprawy. Upływ ter-
minu zawitego jest uwzględniany z urzędu, a nie dopiero na wniosek strony lub 
wskutek zarzutu przez nią podniesionego.

Tylko w wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przywrócenie uprawnie-
nia. Dotyczy to głównie niedotrzymania terminu w wyniku zdarzeń losowych, 
na które nie miało się wpływu. Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczy-
wa na podmiocie. 

Nasz komentarz
 W komentarzu odniosę się tylko do anegdotki, która posłużyła Burmi-

strzowi za swoiste motto do swojego wystąpienia w sprawie. Anegdotka o 
kowalu i cyganie jest bardzo trafna tylko, że na ogół w relacjach obywate-
la z urzędem to obywatel jest „cyganem”  dysproporcja bowiem możliwo-
ści obywatela w stosunku do narzędzi i władzy, którymi dysponują urzęd-
nicy jest równie oczywista jak ogromna, tym bardziej, że armia urzędników 
występujących wobec obywatela nie składa się tylko z plutonu urzędników 
gminnych. Różnica jednak, w tej ocenie pomiędzy władzą a prasą, wydaje 
się jednak zjawiskiem trwałym - DN zawsze będzie po stronie „cygana” po-
nieważ jak życie pokazuje, a anegdotka potwierdza kowal zawsze wyjdzie na 
swoje. Z prawa pojmowanego literalnie można wywieść wiele nawet oczywi-
ste nonsensy - dobrze by było aby zawsze wywieść z jego stosowania dobre 
skutki. Mam nadzieję, że o to chodzi. red.
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W obiektywie  jana korneluka   - miejscowości wiejskie naszej gminy

               OSTrZYca

To już 20 lat!

Woda wciąż leje 
się z dachu

Do naszej redakcji przybył Czytelnik, mieszkaniec jednej z ulic Nowogardu.

to dla mnie tym bardziej, że na tym 
samym podaniu prosiłem także o 
montaż wodomierza, który został 
zamontowany- a o szybie pani ta nic 
nie wie?

Prosiłem również o przybycie do 
mnie aby na własne oczy przekonała 
się, gdzie kapie, na moja prośbę rzuciła 
słuchawką.

Widziała zalewanie moja sąsiadka, 
która skontaktowała się z komisją 
Wspólnoty. We wtorek mieli być u 
mnie niestety nie pojawił się nikt”.

Tyle wypowiedź, którą pozosta-
wiam bez komentarza- zdjęcia niech 
przemówią same!

tekst i foto Ireneusz Karczyński

Oto co powiedział.
„Jestem najemcą mieszkania na-

leżącego do Zarządu Budynków 
Komunalnych w Nowogardzie. Od 20 
lat z dachu dosłownie ciurkiem leje się 
woda zarówno w kuchni i łazience, a 
także w pokoju nawet do łóżka.

Każdy deszcz czy zimowa odwilż to 
u mnie strumienie wody. Zalane jest 
dosłownie wszystko ściany i sufity z 
żyrandolami. Od wilgoci gniją dywany 
i rozsypują się meble.

Wielokrotne interwencje w ZBK nie 
przyniosły efektów.

W ubiegłym roku była u mnie 
Komisja Wspólnoty Mieszkaniowej, 
która obiecała coś w tej sprawie zrobić. 
Istotnie była ekipa remontowa, która 

pracowała dwa dni do mnie nikt nie 
zajrzał aby sprawdzić, gdzie cieknie 
choć byłem w domu. 

Niestety naprawa nie przyniosła 
oczekiwanych efektów. Jak kapało tak 
kapie, niekiedy nawet nie mam co pod-
stawić pod kapiące miejsca. Ponieważ 
na podłodze mam płyty paździerzowe 
obawiam się by podłoga nie przegniła 
i nie zarwała się.

W grudniu ub.r. wypadła u mnie 
szyba z okna -  złożyłem podanie do 
ZBK o jej wstawienie- również bez 
efektów choć okno mam zabite płytą.

W poniedziałek telefonowałem do 
ZBK, gdzie rozmawiałem z Grażyną 
Grosicką, która stwierdziła, że takiego 
podania nigdy nie widziała. Dziwne 
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SP 3

Konkurs plastyczny 
„Nowogard - moje miasto” 
rozstrzygnięty 

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w No-
wogardzie stał się corocznie organizowany konkurs plastyczny pod hasłem 
„Nowogard - moje miasto”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
uczniów SP3 oraz nowogardzkich przedszkoli grup „0”. Zaprezentowane 
prace przedstawiały wysoki poziom, różnorodność i wszechstronność tech-
nik plastycznych. Jury wyłoniło laureatów w poszczególnych grupach wie-
kowych oraz przyznało wyróżnienia. 

Dnia 5 marca 2010 r. nagrodzone prace zostały zaprezentowane w SP3, na 
zorganizowanej szkolnej wystawie prac plastycznych. Nagrodzono i wyróż-
niono prace uczniów szkoły, a spośród uczestników konkursu w kategorii 
przedszkola i grupy „0” przyznano następujące miejsca: 

 LAUREACI:  
Damian Derda – grupa „0” SP3 Nowogard
Martyna Klenko – Przedszkole nr 1 w Nowogardzie 
Ola Karczmarek – Przedszkole nr 3 w Nowogardzie 
  WYRÓŻNIENIA:  
Nikola Rusak – grupa „0” SP3 Nowogard 
Michał Kurzawa – Przedszkole nr 1 w Nowogardzie 
Miłosz Żminda – Przedszkole nr 1 w Nowogardzie 
Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom w poszczególnych grupach 

wiekowych nastąpi w późniejszym terminie, o którym organizatorzy powia-
domią uczestników konkursu 

Organizatorzy  
 Zdjęcia prac wykonanych przez dzieci są dostępne na stronie szkoły pod  

adresem www.sp3nowogard.republika.pl

Franciszek karolewski w SP 1

Lekcja „małej historii”
Poznawanie historii, a szczególnie tej, która dotyczy regionu bliskie-

go naszym dzieciom –szkoły, miasta, stała się głównym tematem spotka-
nia uczniów klas trzecich naszej szkoły, jakie miało miejsce dnia 04.03.2010 
roku. Niezastąpionym przewodnikiem w tego typu „wycieczce”, jest na pew-
no pan Franciszek Karolewski i jego dokumenty – zdjęcia. Do tego dodajmy 
olbrzymi zasób wiadomości, ciekawostek dotyczących każdego fragmentu 
dawnego i obecnego oblicza Nowogardu. Razem to wzięte, stanowiło nieza-
przeczalnie atut spotkania.

Uczniowie kończący pierwszy 
etap kształcenia z zainteresowaniem 
słuchali, oglądali prezentacje zdjęć 
Nowogardu sprzed lat, historii na-
szej szkoły, nie dawnej historii zwią-
zanej z pożarem i odbudową ko-
ścioła. Nie kryli zdziwienia widząc 
czarno – białe fotografie szkoły lat 
50 i 60. Mundurki, szarość i nieste-
ty ubogość w porównaniu do teraź-
niejszości wyposażenia sal lekcyj-
nych, była dla wielu odkryciem, a 
czasami faktem nie do zrozumienia. 
W podobny sposób reagowali oglą-
dając dawne krajobrazy Nowogar-
du. Po raz pierwszy mieli okazje do-
wiedzieć się o niemieckiej przeszło-
ści tych rejonów i o zawirowaniach 
powojennych, związanych ze zmia-
ną systemu ustrojowego. 

Ze szczególnym zainteresowa-
niem, bądź to już ich teraźniej-
szość, przyglądali się przezroczom 
ilustrującym szkołę dnia dzisiejsze-
go, a także kościoła. Zdjęcia z po-
żaru, odgruzowania przypomniały 
nam to tragiczne wydarzenie z 2005 
roku, ale jednocześnie były okazją 
do uświadomienia sobie oczywi-
stej, ale bardzo często zapominanej 
prawdy, iż stało się ono początkiem 

fali bezinteresownego, szczerego na-
pływu ludzkiej wrażliwości, związa-
nej z odbudową i upiększeniem, tak 
mocno wplecionego w krajobraz na-
szego miasta kościoła.

Szereg pytań czasami może nie-
zbyt przemyślanych, – choć ponoć 
nie ma nieważnych pytań, szcze-
gólnie dla dzieci, zawsze ciekawych 
i bardzo dociekliwych, które posy-
pały się z ust uczniów klas trzecich 
naszej szkoły, są niepodważalnym 
faktem zainteresowania ich miej-
scem zamieszkania. Jednocześnie 
jest to kolejny dowód na udowod-
nienie pesymistom twierdzenia, iż 
współczesne dzieciaki nie interesują 
się niczym, poza komputerem i In-
ternetem.

Miło na pewno było panu Fran-
ciszkowi i miło nam nauczycielom 
usłyszeć słowa, „ kiedy znów pan 
do nas przyjdzie”, bo to na pew-
no było muśnięcie tematu, którym 
chcieliśmy także przyczynić się do 
zaznaczenia daty 5 marca dla trud-
nej, bardzo zagmatwanej historii na 
szczęście już demokratycznej histo-
rii, której my także jesteśmy cząstką.

inf. własna
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle

„Lubię, kiedy kobieta…”
(Przepraszam Kazimierza Przerwę – Tetmajera!)

Lubię, kiedy kobieta w kuchennym zajęciu,
Kiedy w lubieżnym zwisa nad garem przegięciu,
Gdy wywar z zup oparza dłoń, twarz cała
blednie.
A ręce jej –spękane - opadną nieledwie.

Lubię, kiedy się w żarze i parze odmieni,
Kiedy się trzyma blatu palcami drżącymi,
Gdy mimo zmęczeń-oddycha oddechem-
Cedząc makaron z ogromnym pośpiechem.

I lubię ten wstyd, co kobiecie zabrania-
Przyznać się, że woń z przysmażania-
uksiążęca ją! A syczenie garnków oszalenia!
Kiedy z pośpiechu bliska jest omdlenia…

I lubię ten stukot noży i stukot talerzy.
I tę chwilę lubię, gdy się gazety odłoży.
Przy stole siądzie!(tak jak Bóg przykazał!).
I spożyje samemu wszystkie po kolei dania!

Lubię też tę chwilę, jak to teraz pomną-
Kiedy na tapczan rzucę członki nieprzytomne,
Żona zaś w świątyni- kuchni- ciągle jeszcze
lata-
I zmywa statki! Wonczas myśl ma skrzydlata-
Po szpaltach gazety błądząc- w błogi sen ulata…

Jan Klimek

Trochę poezji
                    XXX
A kiedy przyjdzie już ten czas
By pójść przez życie razem
Pójdźmy zachwyceni wraz
Miłość niech będzie drogowskazem
A więc podajmy sobie dłoń
I złączmy serc bicie
Wspólny nam los i wspólny dom
Na całe nasze życie.

                    XXX
W zwyczajny dzień poznałam Cię
I nie wiem jak to się stało
Ze oczy nasze się spotkały 
A serca pokochały
Wspomnij o tęsknocie i sercu Ci  bliskim
Wspomnij, że jest ktoś
Dla kogo jesteś wszystkim.
    Paulina Szmuc

Społeczeństwo Obywatelskie 
w Obiektywie
Dajmy im szansę, oni też potrafią to hasło kampanii społecznej prowadzonej 
przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, biorących 
udział w projekcie „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie”. Opiekunem 
uczniów realizujących projekt jest Pani Patrycja Sierżant. Poprzez tę akcję chce-
my pokazać pracodawcom, że osoby o lekkim stopniu upośledzenia są zdolne 
do podjęcia pracy. Ważne jest również, aby uświadomić pracodawców, że takie 
osoby potrzebują szansy i też potrafią!!!

Patrycja Sierżant

Prawa człowieka w ZSP 
W środę 10 marca odbędą się w naszej szkole bezpłatne warsztaty poświęco-
ne prawom człowieka przygotowywane we współpracy z Amnesty Interna-
tional. Zajęcia będą prowadzone przez uczniów naszej szkoły, którzy zostali 
wcześniej przeszkoleni.

Sportowe wydarzenia 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

04.03.2010 r. w Goleniowie odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt.  Naszą 
szkołę reprezentowały: Anita Szcześniak, Renata Domagalska. Roksana Gabry-
siak, Paula Wojnowska, Natalia Bartczak, Katarzyna Witkowska, Agnieszka Sy-
nowiec, Sara Berezowska, Karolina Gąsior, Aleksandra Kaciuba. 

Po ciężkich zmaganiach z drużynami goleniowskimi oraz nowogardzkimi 
(LO nr 1 i ZSO 2) zajęliśmy II miejsce.

Sylwia Jeziorska

Przygotowanie plakatów

Akcja rozwieszania plakatów w szkole
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OGŁO SZE NIA drOb NE

nIerUcHOmOŚcI

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO 
LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• Wynajmę dwa pomieszczenia 
(na chłodnię 150 m kw i magazy-
nowe 130 m kw) Nowogard. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

•	 Wynajmę lokal na działalność 
handlową lub usługową przy ul. 3 
maja 44 G (przy zjeździe do „Przy-
stani”). Tel. 91 39 23  689, 517 35 
76 53.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
4 pokoje, 79,71 m kw lub zamienię 
na 2 pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., I 
piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł plus 
opłaty. Ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 
20 676.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 2 pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z 
balkonem. Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 616 309, 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 
m kw. 880 34 17 34.

• Sprzedam 2 działki 10 ar, okolice No-
wogardu. 694 521 787.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe na 2 pokojowe. 603 55 55 32.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biura-
mi i dużym terenem, hala ok. 1000 
m kw. 668 989 393.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wy-
posażone w media, biura i lokale 
użytkowe nowogard ul. Wojska 
Polskiego 3 tel. 091 39-20-891.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
w centrum miasta. Tel. 607 289 830.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z 
wydanymi warunkami zabudowy 
o pow. 0,0815 ha, cena 52  000. Tel. 
0608 622 920.

• Sprzedam dom wolnostojący – pod-
piwniczony, 185 m kw, ul. Kosynie-
rów. Tel. 0516 184 888.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
46 m kw, I piętro, ul. 15 Lutego w 
Nowogardzie – od 15.03. 2010 r. Tel. 
606 945 398.

• Sprzedam po korzystnej cenie 
mieszkanie własnościowe, 3 poko-
je, 58 m kw, parter. Kontakt 91 39 
27 000.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, I pię-
tro, cena 110 tys. Tel. 91 39 25 179.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Nowogardzie, II p., 45,8 m kw. 
Tel. 691 199 192.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we bezczynszowe M-4, 67 m kw, 
w Wierzbięcinie, cena 135 tys. Tel. 
608 512 142, 91 39 107 42 po 18.00.

• Do wynajęcia powierzchnie biurowe 
i magazynowe (były Danpotex). 91 
39 22 394.

• Wynajmę od zaraz pokój 2 – 3 oso-
bowy 25 m kw, Szczecin, ul. Mickie-
wicza. Po 13.00 - 661 923 544.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie własnościowe, bezczynszowe 
68 m kw, wysoki standard, cena 140 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo 
umeblowane, miejsce garażowe. 
607 669 877.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane oko-
lice Nowogardu. 796  820  971, 
790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane 30 aro-
we 15 zł/ m kw, wszystkie media w 
granicy działek. Tel. 883 426 344.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ładne o 
podwyższonym standardzie, duży 
balkon, o pow. 70 m kw, III piętro, 
cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. Tel. 
887 467 309.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 91 39 25 147.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze 
mieszkanie 69 m kw, cena do uzgod-
nienia. Tel. 511 182 390.

• Ziemię do zabudowy 1,5 ha sprze-
dam. 91 39 182 97.

• Mieszkanie dwupokojowe do wyna-
jęcia, własne c.o. 728 497 124.

• Sprzedam/ wynajmę halę 350 m kw. 
Tel. 661 333 440.

• Sprzedam działkę 27 arów w Długołę-
ce. Tel. 600 399 348, dom 91 39 186 93.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 
Lutego. Tel. 502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 
m kw + działka 24 ary. Żabowo. 91 
39 106 13.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojo-
we przy ul. Bankowej, II piętro. Tel. 
607 646 805.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
607 580 172.

mOTOrYZacja

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 
1993 r. Tel. 66 311 8268.

•	 Sprzedam nissan Sunny, poj. 
1,4, 1995 r., benzyna + gaz, trzy-
drzwiowy, stan bdb, cena 4000 zł 
do negocjacji. Tel. 508 309 107.

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 
1,8, 1994 r. grudzień, benzyna + 
gaz. Cena do uzgodnienia. Tel. 
516 184 888.

• Sprzedam Opel Vectra, 1991 r., 1,6 
benzyna. 601 230 332.

• Okazja! Sprzedam felgi stalowe 16 
do VW Passat B6 oraz nowe opony 
16x205x55. Tel. 602 643 408.

• Sprzedam dwa Fiaty Seicento – 
uszkodzone. 604 774 854.

rOlnIcTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, 
owies, warzywa. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., 
sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olcho-
wo 62. 696 325 632.

• Sprzedam obornik koński z dowo-
zem. 889 354 058.

• Sprzedam jabłka po 1,25/ za 1 kg.91 
39 21 896.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWanOPranIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. aurikuloterapia. nowo-
gard, ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny acOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. 
atrakcyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 
508 309 107.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, wykoń-
czenia wnętrz, terakota, glazura, 
regipsy, szpachlowanie, malowanie, 
tapetowanie, panele. 607  647  515, 
91 39 701 23 po 19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remonty 
mieszkań. 606 490 456.

•	 Usługi transportowe busem. 
693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
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D r U k a r n I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

kUPIę DreWnO 
na PaleTY

Tel. 500 149 905

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

Oddam w dobre ręce 
śliczną kotkę, 

szarego umaszczenia. 
Jest bardzo przyjacielska, 

lubiąca towarzystwo. 
Kotka od małego przebywa 

w domu i nie boi się 
innych zwierząt. 

Wszystkie informacje 
pod nr telefonu 603530638

Do wynajęcia 

4 pomieszczenia 
o pow. 40 m kw 

+ 1 pomieszczenie 
9 m kw. 

Tel. 91 39 20 776

Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy, podłogi. 0600 
626 268.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie, znoszenie. 
696 138 406.

•	 BrUk – lIn – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

• Organizujemy kuligi, wesela i jazdę 
konną. 607 73 98 66.

•	 Usługi transportowe – wynajem 
kontenerów na odpady budowla-
ne, gruz. Tel. 667 146 793.

•	 Usługi elektryczne chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, ta-
nio, solidnie. Tel. 608 84 77 84.

•	 kompleksowo – remonty miesz-
kań. 608 364 330, 600 347 308, 91 
39 501 03.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DacH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 DacHY. 785 562 104.

• Remonty, naprawy, montaże. Tel. 
781 016 125.

•	 cyklinowanie. 692 478 465.

• UNIQA ubezpieczenia komunikacyj-
ne, majątkowe, na życie, Lilla Kaź-
mierowska, Poniatowskiego 14/2 
(piwnica). Tel. 693  128  108, Tel/fax 
91 35 03 055.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 
609 588 240.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monito-
ring. Tel. 788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. 
Tanio. 506 800 779.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, dłu-
goletnie  doświadczenie w handlu, 
dyspozycyjność. tel. 660 392 851.

• Potrzebny pracownik na myjnię sa-
mochodową. 696 443 643.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, raba-
ty. 604 189 118.

•	 Poszukuje pana (panów) do zało-
żenia nowej instalacji elektrycz-
nej w mieszkaniu ok 70 m2.  cze-
kam na oferty. nr kontaktowy 788 
22 44 50.

•	 metro zatrudni kierowców z pra-
wem jazdy kaT.D i kartą kierowcy, 
tel. 505 619 600.

• Sprzedawca, prawo jazdy B, mężczy-
zna. Olchowo. 791 423 559.

Inne

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, cZar-
nOZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem 
DO klIenTa. ŻWIrOWnIa DŁU-
GOŁęka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z niemiec na gwa-
rancji, po przeglądzie serwisu, do 
mieszkania, domu, serwis Vail-
lant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy 
Vaillant, na gwarancji, serwis Vail-
lant. Tel. 691 686 772.

•	 junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni, na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z niemiec, na gwarancji, 
cena 450 zł, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
zasobnik, stojący z wężowni-
cą  do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Transport żwiru (małe ilości) bus wy-
wrotka do 2,5 ton. Tel. 514 740 538.

• Transport bus + przyczepo – laweta. 
Tel. 514 740 538.

• Jadę 20 marca do Niemiec w kie-
runku Koln – Aachen, mam 4 wolne 
miejsca w samochodzie (bus). Tel. 
665 541 960.

• Sprzedam szafę używaną w dobrym 
stanie z drzwiami przesuwanymi, 
trzydrzwiową, olcha, cena 200 zł. Tel. 
91 39 21 444.

•	 Sprzedam gondolę firmy jane 
model capazo z systemem profix. 
Tel. 600 897 758.

• Karp kroczek, lin – sprzedam. 91 
39 182 97.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
Pck - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

czernicka sekretarz redakcji, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO man BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarna lInIa mI krO BU SO Wa SerOckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGenDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZane 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Wrócili z nad morza 
i czekają na regę 

W niedzielę piłkarze Olimpii Nowogard wrócili z trzydniowego zgru-
powania w Pobierowie. 

Zwycięski 
sparing

W miniony  weekend Pomorzanin  Nowogard rozegrał swój kolejny  sparing 
przygotowujący   do  zbliżającej  się wielkimi krokami rundy. Przeciwnikiem 
była dobrze nam  znana Masovia Maszewo. Wynik  tego  spotkania może cie-
szyć -  Pomorzanin wygrał  4:2 (do przerwy  3:1). Bramki  dla Pomorzanina 
zdobyli: 2-Miklas,1-Mendyk i Fijałkowski.

KK 

Zawodnicy w nadmorskiej miej-
scowości przebywali od piątku. 
Pierwszego dnia pobytu rozegrali 
ostatni kontrolny mecz przed in-
auguracją rozgrywek ligowych. Na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią 
pokonali występujący, na co dzień 
w kl. okręgowej Promień Mosty 4:2. 
Olimpia zaprezentowała się znacznie 
lepiej niż rywal grający o klasę roz-
grywkową wyżej. Bramki dla naszego 
zespołu strzelili dobrze z znany z gry 
w Pomorzaninie Maciej Gołdyn (w 
tym tygodniu zostanie sfinalizowany 
jego transfer), Mariusz Stachowiak x 
2 i Paweł Kuś. 

- Te zwycięstwo pozwala na opty-
mistyczne myślenie przed runda 
wiosenną. Zespół solidnie przepra-
cował przerwę zimową, co powinno 
przynieść korzyści w postaci jeszcze 
lepszych wyników wiosną – stwierdził 
trener Marcin Miklas.

Piłkarze zakwaterowani byli w 

ośrodku wypoczynkowym Bagiń-
scy SPA. Zespół trenował dwa razy 
dziennie. Oprócz treningów za-
wodnicy mogli korzystać z odnowy 
biologicznej: jacuzzi, basenu i sauny.

Runa wiosenna dla naszego zespo-
łu rozpocznie się od zaległego meczu 
z Regą II Trzebiatów już 13 marca 
(sobota) o godzinie 14. na stadionie 
w Wierzbięcinie. 

- Przed zespołem ostatnie przy-
gotowania do prawdopodobnie naj-
ważniejszego meczu w sezonie. Pił-
karze motywują się na to spotkanie. 
Chcielibyśmy sprawić niespodziankę 
i pokonać faworyzowanego lidera – 
mówi Miklas. 

Wygrana z liderem A-klasy (Rega 
II ma 10 punktów przewagi nad 
siódmą w tabeli Olimpią) pozwoli na-
szemu zespołowi włączyć się jeszcze 
do walki o czołowe pozycje.

man
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Rozpoczęcie kursu 10 marca br. godz. 16.00

Informujemy, że 

25 marca 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Rozpoczęcie 

11 marca br. 16.30
ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1000 zł

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

15 marca br. g. 16.00

Zabezpieczyli?
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 Cena 1,60 zł MAGAZYN

reklama

Czytaj s. 2

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

reklama reklama reklama

Do wynajęcia 
lokal 

w samym centrum 
Nowogardu, 40 m kw. 

Tel. 605 548 164.

Oferuje czujki gazu 
i czadu firmy GaZeX 

Nowogard ul. Boh. Warszawy 34 
tel. 91 39 26 922, kom 694 440 216 

e-mail nowogard@twn.pl • www.twn.pl

P.H. HUrTPOl 
ul. Młynarska 1a Nowogard 

zatrudni 
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  
lub 091 579 29 18

Drożej 
za wodę i ścieki!

Uchwały 
rady  
miasta

Czytaj s. 2
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12 marca   71. dzień roku
imieniny obchodzą: Alojzy, Bernard, Blizbor, Grzegorz, Innocenty, Józe-
fina, Justyna, Maksymilian, Piotr i Teofan
dawn. szkolne święto Gregorianki
Wydarzenia w Polsce
1794 – rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska.
Wydarzenia na świecie
1999 – NATO poszerzyło się o Węgry, Czechy i Polskę.

13 marca   72. dzień roku
imieniny: Anioł, Bożena, Bratomir, Cieszymysł, Ernest, Ernestyn, Ka-
sjan, Krystyna, Letycja, Marek, Patrycja, Roderyk, Rodryg, Rodryk, 
Sabin, Salomon, Trzebiesław i Trzebisław
Wydarzenia w Polsce 
1931 – Sejm RP uchwalił ustawę znoszącą wszystkie przywileje lub 
ograniczenia związane z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą 
lub religią sprzed 1918.
Wydarzenia na świecie
1759 – pojawiła się Kometa Halleya, co w 1682 przewidział Edmund 
Halley.
1781 – William Herschel odkrył planetę Uran.
1867 – Rosja sprzedała USA Alaskę za 7 mln 200 tys. dolarów

14 marca   73. dzień roku
imieniny: Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Bożeciecha, Eutychiusz, 
Ewa, Fawila, Jakub, Leon, Leona, Łazarz, Matylda, Piotr i Pamela.
Światowy Dzień Liczby Pi (π)
Wydarzenia w Polsce
1964 – Antoni Słonimski złożył w kancelarii premiera List 34 w sprawie 
ograniczenia cenzury.
1990 – Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w ciągu dwuna-
stu miesięcy wyniosła 1360 procent (najwyższa wartość wskaźnika w 
historii Polski).
Wydarzenia na świecie
2004 – Władimir Putin został ponownie wybrany prezydentem Federacji 
Rosyjskiej.

15 marca   74. dzień roku
imieniny: Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, Leokrycja, Longin, 
Longina, Ludwika, Luiza, Matrona, Nikander, Nikandra, Placyd, Probus, 
Zachariasz i Zachary.
Światowy Dzień Konsumenta
Wydarzenia w Polsce
1931 – W wyniku połączenia PSL Piast i PSL „Wyzwolenie” powstało 
Stronnictwo Ludowe.
1950 – Polska wystąpiła z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Wydarzenia na świecie 
44 p.n.e. – Juliusz Cezar w dniu id marcowych został zamordowany przez 
senatorów pod przywództwem Marka Brutusa oraz Gajusza Kasjusza.
1892 – John Houlding założył Liverpool
1933 – W Poczdamie oficjalnie proklamowano III Rzeszę.
1962 – Bell Canada jako pierwsza firma na świecie zaoferowała komer-
cyjne połączenia faksowe.

OFERTY PRACY PUP

Nowogard 04.03.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. psycholog
5. sprzedawca
6. Przedstawiciel handlowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E ( Gryfice)
2. Recepcjonista/ka, kelner kelnerka ( Łukęcin )
3. Agent Ubezpieczeniowy

regulamin wynagradzania 
nauczycieli

Na środowej Sesji radni przyjęli projekt uchwały 
zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych. Od kwietnia zapłacimy więcej za 
wodę i ścieki.

- Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy 
przemysłowi i świadczący usługi zapłacą za 1 metr 
sześcienny wody – 2,52 z ł + VAT  czyli 2 zł 70 gr.

- Gmina pobierająca wodę ze studni publicznych, 
zdrojów ulicznych oraz wodę do zasilania fontann, 
na cele przeciwpożarowe i do zraszania trawników 
i chodników także płaci 2,52 za metr sześcienny  
czyli 2 zł 70 gr. z VAT.

Oprócz tego każdy odbiorca płaci tzw. opłatę 
abonamentową, której wysokość zależy od ilości 
liczników. I tak w mieszkaniach znajdujących się w 
budynkach wielorodzinnych opłata wynosi 3,67zł 
(z VAT) za jeden wodomierz, 7,34 zł za dwa wo-
domierze i 11.01 zł.za trzy wodomierze. 

Gdy odbiorca jest rozliczany tylko z odczytu 
wodomierza głównego abonament wynosi 8.02 
zł, wodomierz główny i jeden pomocniczy – 11,69 
zł, a główny i dwa dodatkowe – 15,36 zł. (stawki  
podano wraz z podatkiem VAT).

Za odprowadzanie ścieków rozliczanych według 
wskazań urządzeń pomiarowych za metr sześcien-
ny 3,21 z VAT i stawka abonamentowa 5,45 z VAT,  
a ścieków liczonych w mieszkaniu według zużytej 
wody 3,21 zł (bez opłaty abonamentowej).

Płaci się również za podłączenie do sieci kanali-
zacyjnej (270 zł)  i wodociągowej (270 zł).

W/w opłata obejmuje tylko próby techniczne 
instalacji. Budowa kanalizacji i ujęć wody oraz 
urządzeń przyłączeniowych to już inny wydatek 
za koszty materiałów  i robocizny.

Opr. LMM 

kto, ile i za co….
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (obowią-

zuje od 1982 roku!) organ prowadzący szkołę 
przewidując strukturę zatrudnienia określa 
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego niektóre składniki wynagrodzenia. 
W tym celu opracowuje szczegółowy regulamin. 
Na ostatniej Sesji RM przedłożono radnym do 
uchwalenia takowy regulamin skonsultowany 
wcześniej ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 
i NSZZ „Solidarność”zrzeszających nauczycieli z 
gminy Nowogard. 

W regulaminie określono następujące dodatki:
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek za warunki pracy, 
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw,
- nagrody z funduszu nagród
- dodatek mieszkaniowy,
Niektóre ztych uprawnień przybliżymy Państwu  

w kolejnych wydaniach „DN”
Opr. LMM

Drożej 
za wodę i ścieki
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

Wyjazd z Goleniowa

Nowe inwestycje 
w gminie

Budowa kanalizacji sanitarnej 
do wsi Olchowo

W dniu 04.02.2010r. Opłynął 
termin składania ofert dotyczących 
udzielania zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczone-
go na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla w/w 
zadania. Wpłynęło 5 ofert. Cena 
oferty najtańszej wynosi 59.780,00 
zł, cena oferty najdroższej wynosi 
141.032,00 zł. Obecnie trwa proce-
dura badania ofert.

Opr. Jarosław Bzowy 

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Remont drogi gminnej w miej-
scowości Wojcieszyn – II etap

W dniu 22.02.2010 r. ogłoszono 
przetarg nieograniczony na wyko-
nanie remontu drogi gminnej w w 
dniu 22.02.2010r. Ogłoszono prze-
targ nieograniczony na wykonanie 
remontu drogi gminnej w Wojcie-
szynie w technologii powierzch-
niowego utrwalenia nawierzch-
ni – odcinek III i IV. Przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie 
utwardzonej nawierzchni wraz z 
budową z tłucznia kamiennego na 
istniejącej  nawierzchni gruntowej. 
Długość drogi (610,85 mb) łączna 
powierzchnia robót do wykonania 
2,206 m2. Termin złożenia ofert 
upływa w dniu 09.03.2010r. Plano-
wany termin realizacji zamówienia 
30 czerwiec 2010 r. 

Budowa ul. Ra cibora w Nowo-
gardzie – etap I

Podpisano umowę na budowę 
drogi stanowiącej przedłużenie ul. 
Racibora i Jana Pawła II w Nowo-
gardzie wraz z budową chodników 
i parkingów. Wykonawca robót – 
firma „SPYCHMET” Łukasz Kry-
wulko z miejscowości Borne, złożył 
najkorzystniejszą ofertę, której cena 
wynosi 415.612.01 zł. Przekazanie 
placu budowy planowanie jest na 
dzień 15.03.2010r. Termin zakoń-
czenia robót 31.07.2010r. 

Budowa budynku komunalnego 
mieszkalno-socjalnego – II etap

Ogłoszono przetarg na udzielenie 
zamówienia publicznego na budowę 
budynku. Termin składania ofert 

upływa w dniu 16.03.21010r. Na 
realizację tej inwestycji zostały pozy-
skane środki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w dniu 23.02.210 r. zo-
stała podpisana umowa o udzielenie 
finansowego wsparcia.

 
Budowa placu zabaw przy Szkole 

podstawowej nr 4 w Nowogardzie
W dniu 03.03.2010 r. podpisano 

umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej  
dotyczącej budowy placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w 
Nowogardzie w ramach rządowe-
go programu „Radosna Szkoła”. 
Termin wykonania determinacji 
03.04.2010r. 

Budowa oczyszczalni ścieków w 
Konarzewie i w Osowie

Podpisano umowy na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Konarzewo 
i Osowo. Koszt wykonania opra-
cowań wynosi 59.780,0 zł. Termin 
zakończenia prac projektowych 
określa na dzień 01.08.2010r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
na ul. Gen. Sikorskiego w Nowo-
gardzie

Budowa kanalizacji sanitarnej na 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowo-
gardzie ogłoszono przetarg o udzie-
lenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego 
na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Gen. Wł. Sikorskiego. 
Termin składania ofert upływa w 
dniu 22.03.2010r. 
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Czy samorząd 
jest samorządny?
Taka refleksja nasunęła mi się po analizie ostatniej Sesji Rady Miej-
skiej. Nie uzurpuje sobie prawa ani do głębokiej analizy kondycji sa-
morządu terytorialnego, ani też do  autorytetu w tych zagadnieniach. 
Słuchałem wypowiedzi radnych i ze zdziwieniem skonstatowałem, ze 
nasi wybrańcy otwarcie przyznawali się DO BEZRADNOŚCI.

Najpierw musieli strawić projekt 
uchwały o zmianach w budżecie.

Już samo uzasadnienie jest formą 
przymusu. Cytuję:

„W związku z wejściem w życie 
przepisów ustawy z dnia 20 listo-
pada 2009 roku o zmianie ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska likwi-
duje się gminne fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
Powyższe zmiany należy dokonać do 
dnia 31 marca 2010 roku”

W praktyce wygląda to prosto: 
Skarbnik Gminy dokonuje odpo-
wiednich przeniesień – pieniądze 
z GFOŚiGW  wpisuje po stronie 
przychodów budżetu, a następnie tę 
niebagatelną kwotę (łącznie 685 000 
złotych ) księguje w odpowiednie 
działy i rozdziały po stronie wydat-
ków. Pieniądze przeznaczono na te 
same wydatki, które były zapisane 
wcześniej w GFOŚ i GW. Wszystko 
gra! Ale niektórzy radni zaprotesto-
wali – gdy były pieniądze na kon-
cie Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska to były to pieniądze 

znaczone. Można je było wydawać 
tylko na ochronę środowiska  Tak 
argumentował i głosował Przeciw 
radny Laskowski..Również radni 
Lewicy nie poparli tej uchwały.

Ta przysłowiowa bezradność jesz-
cze bardziej się ujawniła przy dys-
kusji na temat ostatnich wydarzeń 
czyli cofnięcie koncesji  na sprze-
daż alkoholu, oraz przegrany przez 
nowogardzką firmę przetarg na 
dostarczanie posiłków dla uczniów 
nowogardzkich szkół.

Dyskutowali prawie wszyscy radni 
i każdy mówca proponował jakieś 
rozwiązania. Niestety wyjaśnienia 
radcy prawnego, sekretarza gminy, 
zastępcy burmistrza i burmistrza 
wskazywały jednoznacznie – urzęd-
nicy przestrzegają prawa i muszą 
go przestrzegać, a reguły wolnego 
rynku są bezwzględne i radni nic tu 
nie mogą zrobić by chronić lokalnych 
przedsiębiorców.

Smutne było zakończenie tej Se-
sji…

LMM
Czytaj s. 10

Nowogard walczy  
o środki zewnętrzne  

- W ramach ogłoszonego naboru 
wniosków przez Lokalna Grupę Dzia-
łania- Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego na 
działanie”wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów” opra-
cowano wnioski na projekt pn. „Plac 
zabaw w Strzelewie” wniosek został 
złożony w dniu 19.02.2010 r. 

Całkowity koszt projektu 18 117,00 zł 
Możliwość dofinansowania ok 70% 

- 10 395,00 zł
- W ramach ogłoszonego naboru 

wniosków przez lokalną Grupę Dzia-
łania- Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego na 
działanie „Wdrożenie lokalnych stra-
tegii rozwoju – Odnowa i Rozwój wsi. 
Opracowano wniosek na projekt pn. 
„Przebudowa świetlicy wiejskiej” w 
miejscowości Trzechel”

Wniosek został złożony w dn. 
19.02.2010 r. 

Możliwość dofinansowania do 75%  
- 270 000,00 zł

- Opracowano i złożono wniosek o 
dofinansowanie projektu pn. „Wspar-
cie Klubu Integracji Społecznej w 
Nowogardzie” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki   

Poddziałanie 7.2.1. Aktywacja zawo-
dowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Projekt 
opracowany na lata 2010-2011 

Wartość projektu 520 254,50 zł
Projekt został  złożony w dn. 

24.02.2010 r do Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Szczecinie. 

- Opracowano i złożono wniosek o 
dofinansowanie na projekt pn. „Bu-
dowa ścieżki rowerowej z Nowogardu 
do Olchowa”w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Działanie 5.3 
Ścieżki Rowerowe.

Całkowity koszt projektu 1 658 
910,54 zł

Możliwość dofinansowania do 75% 
- 1 227 022,90 zł 

Wniosek został złożony w dn. 
01.03.2010 do Wydziału Wdrażania 
RPO Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Dokonano sprawdzenia sprawozdań 
z rozliczenia dotacji od 31 organizacji 
pozarządowych za 2009 r. w ramach 
Otwartych Konkursów Ofert. Wszyst-
kie organizacje złożyły w terminie 
sprawozdania i dotacje rozliczyły 
prawidłowo.

Opracowano dokumentację i ogło-
szono kolejny konkurs na 2010 w 
ramach Otwartych Konkursów Ofert 
na zadanie w zakresie „Prowadzenie 
opieki społecznej w Gminie Nowogard”

Na realizację zadania powierzono 
kwotę 35 000,00 zł,

Termin składania ofert do 26 marca 
2010 r.

Opr. Jarosław Bzowy

architektura 
śmietnikowa

Wielokrotnie pokazujemy przy-
kłady, ilustrowane przysyłanymi 
przez Czytelników zdjęciami,  za-
śmiecania miasta i jego okolic . 
Ukuliśmy nawet roboczy slogan 
„śmieciogard” pod którym publi-
kujemy z nadzieją,  że te negatyw-
ne przykłady denerwujące ludzi i 
istotnie pogarszaj   warunki życia 
oraz estetykę, wpłyną na myślenie 
a zwłaszcza działanie decydentów 
w tej sprawie . Ostatnio do naszej 
redakcji dotarła skarga dotycząca 
wątpliwej urody swoistej wystawki 
z koszy na śmieci, którą  urządzo-

no na osiedlu Bema. Trzeba przy-
znać, że rzeczywiście wszystko jest 
po sowiecku - niby oczywiście po-
trzebne, kosze gdzieś muszą stać- 
ale tak zorganizowane żeby było 
brzydko i niechlujnie. Problem wi-
doczny tak na Bema jednak doty-
czy estetyki wielu miejsc „koszo-

wych” w Nowogardzie -może by 
tak dokonać generalnej inspekcji 
i zastanowić się nad przyjęciem 
rozwiązań które będą odpowiadać 
dzisiejszym, a nie peerelowskim 
standardom w tej dziedzinie. 

red.
fot. Jarosław Bzowy
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
IV Niedziela Wielkiego Postu (Łk 15,1-3. 11-32)

POWRÓT
Różne bywają powroty: bardziej i mniej chwalebne. W przy-

powieści o powrocie syna marnotrawnego są zawarte obydwa wymiary. Jest w 
nim coś ze smutku i chwały. Ze smutku, bo młody człowiek poniósł całkowi-
tą klęskę w zakresie swoich planów. Nie najlepiej się prowadził, stracił majątek, 
cierpiał głód i dlatego postanowił wrócić do rodzin nego domu.

W tym powrocie było jednak coś z chwały. Młody człowiek, mimo swojej lek-
komyślności, miał wiele rozsądku i potrafił się uczyć. Mógł dalej znosić niedo-
statek lub przyłączyć się do jakiejś bandy i utrzymywać się z rabunku. Nie zrobił 
tego. Zdecydował się wrócić do ojca. I wrócił. Upokorzony, ale i mądrzejszy o 
jedno doświadczenie więcej, że w „samotne drzewo najczęściej piorun bije”. Że 
nie można lekkomyślnie opuszczać środowiska rodzinnego. Poza tym, mimo 
swego buntu, nie stracił zaufania do ojca, wierzył, że mu przebaczy.

Ten właśnie ojciec, który jest metaforą Boga, jest niezwykle fascynującą posta-
cią. Nie wyrzucał synowi jego niewłaś ciwego postępowania, nie rozliczał z ma-
jątku, ale przyjął go z wyciągniętymi ramionami i cieszył się z jego powrotu i ka-
zał mu włożyć na palec pierścień rodowy.

Bardzo pięknie wyraża to obraz Rembrandta: Powrót syna marnotrawnego, 
gdzie artysta ukazuje ojca obejmującego syna dwoma rękami, z których jedna 
jest duża, męska, a druga delikatna, kobieca. Malarz chciał podkreślić, że miłość 
Boga jest zarówno ojcowska jak i matczyna.

W postawie ojca syna marnotrawnego zawarta jest wska zówka, jak winni ro-
dzice przyjmować dzieci, które nabroiły w życiu, a także jaką postawę winni 
mieć spowiednicy wobec grzeszników. Spowiednik nie jest prokuratorem, ale 
przed stawicielem miłosiernego Boga i winien się cieszyć, a także okazywać ra-
dość z każdego nawróconego grzesznika. Jakże często my, księża nieraz o tym 
zapominamy.

Jest jeszcze jedna postać w tej przypowieści, raczej ponura — to starszy syn, 
który domagał się zapłaty za swoją wierność i gniewał się na ojca, dlatego że ten 
był dobry. Widać tu nutę zazdrości. Niech nas Pan Bóg broni przed taką „cno-
tą” i postawą.

Ks. Tomasz Tylutki
__________________________________________________________

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:

Zapraszamy w Wielkim Poście na szczególne nabożeństwa. Drogi Krzyżowe, 
odbywają się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych po 
Mszy Św. wieczornej o g.18.00, a dla młodzieży starszej o g. 19.30. W kościo-
łach filialnych: Kulice – wtorek g.17.00; Jarchlino – czwartek g.17.00. W nie-
dzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem Pasyj-
nym o g.17.15. 

Rekolekcje szkolne dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-
nych odbędą się od 24 do 26 marca 2010 r.  

Organizujemy w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzystów na 
Jasną Górę, w dniach 17-20 marca 2010 r. śladami Jana Pawła II (Kraków-Kal-
waria Zebrzydowska-Wadowice-Oświęcim-Gidle-Jasna Góra). Zapisy i infor-
macje u ks. Tomasza Tylutkiego (GG: 2404046). 

W każdy poniedziałek na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania „Po-
kolenia JP2”.

Klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie 
wraz ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić na „Mi-
sterium Męki Pańskiej” które odbędzie się: 13.03, 14.03, 21.03, 27.03, 28.03, o 
godz. 20.00. 

W dniach 12–14 marca odbędą się Wielkopostne Rekolekcje Trzeźwościo-
we w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym pw. św. Józefa, przy ul. Strza-
łowskiej 26 w Szczecinie (początek o godz. 17.15). Zapisy i informacje pod nr 
tel.: 91 423 39 45.

Parafia pw. Wniebowzięcia NmP
Nabożeństwa Wielkopostne: Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.17.00 

dla dzieci i po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i młodzieży. W Kościołach fi-
lialnych: Olchowo – wtorek g.17.00; Dąbrowa – środa g.17.00; Karsk – czwartek 
g.17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o g.17.00 w kościele pw. 
WNMP. Rekolekcje wielkopostne odbędą się tylko dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej w dniach 24-26 marca 2010 r. Będziemy za to zaraz po Wielkanocy 
przeżywać Misje Święte, które rozpoczną się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 
(11 kwietnia) i trwać będą do III Niedzieli Wielkanocnej włącznie (18 kwietnia). 

Parafia pw. mB Fatimskiej
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.16.30; Gorzkie Żale w Niedziele przed 

Mszą św. o g. 9.00 i 12.00. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 22 do 
24 marca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

x.TT

Niedziela Małżeństw  
w naszym mieście …

W dniach 27-28 lutego gościliśmy w Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie pana dr Mieczysława Guzewicza – specjalistę ds. małżeństw i ro-
dzin w Polsce. Wygłosił do zebranych wiernych w czasie Mszy św. szereg kon-
ferencji na temat małżeństwa i rodziny, a szczególnie poruszył temat: „Miłość 
małżeńska może być piękna – recepta na szczęście w małżeństwie”. 

Dziś wiele małżeństw i rodzin przeżywa trudności, kryzysy, rozpady i stąd po-
trzeba ukazywania dobrego kierunku dla nich w życiu. 

Przypomnijmy jeszcze raz podaną przez niego jako naukowca i wypracowaną 
przez życie i doświadczenia receptę na szczęście w  małżeństwie. Wyszedł on od 
fragmentu z Pisma św.: „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym wzglę-
dem  i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg ” ( Hbr 
13, 4). I tak na pierwszym miejscu postawił tzw.: 

1. Hierarchia wartości: OD DNIA ŚLUBU DO KOŃCA ŻYCIA NAJWAŻ-
NIEJSZĄ WARTOŚCIĄ STAJE SIĘ MAŁŻEŃSTWO! Rodzina, praca, zarabia-
nie pieniędzy, kariera są ważne ale najważniejsze musi być małżeństwo. Jakie 
małżeństwa takie rodziny.

2. Hierarchia osób: OD DNIA ŚLUBU DO KOŃCA ŻYCIA NAJWAŻNIEJ-
SZĄ OSOBĄ DLA  ŻONY JEST MĄŻ, DLA MĘŻA ŻONA! Dzieci, rodzice, 
przyjaciele nie mogą być ważniejsi od żony czy męża.

3. Pokarm miłości małżeńskiej w postaci słów: zapewnianie o miłości, kom-
plementy, pochwały, mówienie o uczuciach, uprzejmość, grzeczność (przepra-
szam, dziękuje, proszę); następnie czyny: cierpliwość, życzliwość, delikatność, 
umiejętność słuchania współmałżonka, przytulenia, pomoc, wspólny spędzony 
czas, prezenty itp.; Rytuały (czynności powtarzane ważne dla współmałżonków): 
czułe pożegnania, powitania, wspólna rozmowa, wspólne zakupy, wspólna mo-
dlitwa i udział w niedzielnej mszy świętej 

4. Świętość łoża małżeńskiego: Posiadanie łoża - NAJWAŻNIEJSZYM ME-
BLEM DLA MAŁŻEŃSTWA JEST ŁOŻE! Ważne wyposażenie łoża: dwie po-
duszki i jedna duża kołdra, spanie razem, chodzenie spać o jednej godzinie: waż-
ny element bycia ze sobą razem we dwoje, modlitwa  małżeńska: wspólna mo-
dlitwa małżonków, „Ekologia” łoża: naturalne metody  planowania rodziny, od-
rzucenie antykoncepcji.

5. Fundament duchowy: Wspólna modlitwa, Wspólny udział w Eucharystii: 
chodzenie na niedzielna  

Mszę świętą razem, na jedna  godzinę, siadanie obok siebie, podanie dłoni 
na znak pokoju,  wspólne przyjęcie Komunii świętej, noszenie obrączki, święto-
wanie każdej rocznicy ślubu: odnawianie  przymierza, nieustanna modlitwa za 
współmałżonka, wspólny udział w rekolekcjach.

Warto dziś pamiętać o tej recepcie, na pewno uratowała by ona wiele mał-
żeństw przed rozpadem, i umocniła i miłości już istniejące. Serdecznie dzięku-
jemy organizatorom tego spotkania: Ks. Kanonikowi Kazimierzowi Łukjaniuko-
wi, wikariuszom o wspólnocie Domowego Kościoła.

Anna Kozioł – Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego
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Wizyta wolontariusza  
misyjnego w ZSO Nowogard...    

 Dnia 03.03.2010r. na lekcjach religii na zaproszenie Ks. Tomasza Tylut-
kiego gościliśmy studentkę - Agnieszkę Gołda ze Szczecina, która po ma-
turze udała się na misję do Ugandy. Z wypiekami na twarzy powracała do 
wspomnień z ponad dwumiesięcznego pobytu w Afryce. Z wielką fascyna-
cją opowiadała o poznanych tam ludziach, szczególnie młodych chłopcach 
z ulicy, którzy już w wieku dziecięcym doświadczyli wiele cierpienia, bólu i 
samotności. Uświadomiła nam, że najważniejszą rzeczą dla nich jest po pro-
stu poczucie bliskości drugiego człowieka oraz odkrycie miłości Boga.  Los 
także do nich się uśmiechnął i dostali możliwość przeniesienia się z ulicy 
do ośrodka Księży Salezjanów, który stał się dla nich namiastką rodzinnego 
domu, którego nigdy nie posiadali i szansą na nowe, lepsze życie. Tam też 
odkryte zostały ich liczne i wielkie talenty, m.in. akrobacja, gra na instru-
mentach, śpiew, czy nauka. 

Agnieszka zaraziła nas swoim zapałem do misji, co zapewne było jej za-
mierzonym celem. Zobaczyliśmy różne pamiątki przywiezione z Ugandy 
oraz poznaliśmy kulisy misji, a także dowiedzieliśmy się jakie warunki trze-
ba spełnić i jaką drogę przejść, by móc udać się na misję jako wolontariusz. 
Droga jest wyboista i kręta, ale cel szlachetny i naprawdę wart wszelkich po-
święceń. 

Dziękujemy Agnieszce za złożoną wizytę i relacje emanujące entuzja-
zmem, a także po cichu wierzymy, że może kiedyś będzie i nam dane do-
świadczyć tych chwil. O wolontariacie misyjnym można poczytać na stro-
nach: www.swm.pl  ; www.wolontariat.org.pl ; www.wolontariat.salezjanie.
pl ; www.misje.zhr.pl  

J. Balcer i A. Paszkowska- kl. IIIc

Nowogardzkie świętowanie 
dnia 5 marca

Paradoksy towarzyszą nam od zawsze. Można zatem zgodzić się z opinią, że są 
nieodłącznym elementem naszego człowieczeństwa i kształtowanej przez nas rze-
czywistości. Są swoistymi drogowskazami, wykrzyknikami, ale przede wszystkim 
znakami ostrzegawczymi!

Paradoksy pozwalaj ą przecież niektórym z nas wyłuskiwać narastające zjawiska 
dewiacyjne w takim stadium, kiedy dla większości są one jeszcze niezauważalne. 
Chodziłoby więc o to, by jak najszybciej znaleźć sposób (metodę) na powszechne 
„unaocznienie” takowego problemu i nadania mu odpowiedniej rangi. Tylko - i 
znowu to dręczące pytanie - co to znaczy: „odpowiednia ranga”?

Tak się w tym roku złożyło, że 5 Marca przypadł właśnie w piątek - dzień, kiedy 
„normalnie” wychodzi „Dziennik Nowogardzki” - a właśnie w tym wydaniu moż-
na przeczytać artykuł zatytułowany „5 Marca dniem pamięci ofiar ludobójstwa ko-
munistycznego”, zaproszenie na seminarium „W Kulicach o historii Nowogardu”, 
powiadomienie o tym, że odbędzie się „Msza Święta w intencji mieszkańców Gmi-
ny Nowogard z okazji 65 rocznicy państwowości polskiej w Nowogardzie” oraz ko-
mentarz pt. „Poszukiwanie tożsamości”. Sporo tego jak na jeden raz - prawda?

Trzeba przyznać, że na łamach „Dziennika Nowogardzkiego” już od kilku lat 
można było doszukać się konsekwentnych (przynajmniej dla mnie) opinii na te-
mat piątego dnia, w trzecim miesiącu danego roku. Trzeba też przyznać, że kilka 
wcześniejszych prób podważenia miana „głównej gazety nowogardzkiej” - przypi-
sywanej „DN” - jak dotąd się nie powiodły. Zatem...

Czy jest sens powracać do tego zagadnienia, przecież 5 Marca świętowane jest na 
tak wielu płaszczyznach? Otóż jest, ponieważ brakuje mi w tym wszystkim przy-
najmniej jeszcze jednej (głównej, jak sądzę) płaszczyzny!

Przecież nietrudno wyobrazić sobie stałych mieszkańców Nowogardu, którzy nie 
są katolikami, może nawet nie czują się chrześcijanami, ale niekoniecznie, przecież 
mogą po prostu nie chcieć mieszać świętowania państwowego (ogólnospołecznego) 
z religijnym. Ponadto nie uczestniczyli w jakiejkolwiek zsyłce (np. na Sybir, ale także 
do Rzeszy), nie dane jest im przynależeć do której kolwiek zorganizowanej mniej-
szości narodowej - a chcieliby właśnie w zorganizowanej grupie świętować 65 rocz-
nicę państwowości polskiej naszej gminy - w grupie, w której nie czuliby się tylko 
gośćmi (choćby nawet serdecznie goszczonymi) lecz współgospodarzami.

Czy tacy członkowie naszego nowogardzkiego społeczeństwa maj ą prawo ocze-
kiwać, że władze gminne im to zorganizują? Jeśli nie, to czy tacy członkowie maj ą 
prawo czuć się jak pominięci? Co powinni zrobić, aby nie być pomijanymi?

Na kanwie kontrowersji wokół nowogardzkich obchodów 5 Marca oparte są 
rozmyślania wyrażone w komentarzu „Poszukiwanie tożsamości”. W kontekście 
zawartych tam wniosków nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jestem za, a nawet 
przeciw”, ponieważ autor porusza podobny problem, ale w nieco innym zakresie. 
Czy w wystarczająco pełnym zakresie?

Gdyby  tak, wspominając o braku „istotnego dynamizmu” różnych organizacji 
zrzeszających między innymi Łemków, dodał jeszcze, że peerelowskie dyskrymi-
nacje, to przecież dla nich nie pierwszyzna, że wcześniej też nie żyło im się „różo-
wo”; a także wyraźniej podkreślił, że w już dwudziestoletniej nowej rzeczywistości 
nie poczyniono istotnych kroków zmierzających do naprawy wyrządzonych wcze-
śniej szkód. No cóż...

Obawiam się, że „waga”, na szalkach której położy się argumenty tylko wybra-
nych grup społecznych, nie będzie w stanie odnaleźć i utrzymać punktu równowagi, 
że będzie zachowywać się niczym wahadło? Należałoby przy tym poważnie się za-
stanowić - przy zachowaniu pełnego szacunku dla każdej ze stron - czy energia ko-
nieczna do napędzania takiegoż „wahadła”, to nie przysłowiowa „para w gwizdek”?

Jeszcze gorzej mogłoby być, gdyby ta energia okazała się przysłowiową „wodą na 
młyn”, bo przecież taki młyn potrafi mleć nie tylko ziarno na mąkę!!!

Lech Jurek

To już XXX lat!
Polskie Towarzystwo  Numizmatyczne Koło w Nowogardzie obchodzi 30 

lat działalności w naszym mieście.
Z tej okazji w dniu 19 marca 2010 odbędzie się spotkanie pokoleniowe by-

łych i obecnych członków Koła. Początek o godzinie 17.00 w holu  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego. 

Serdecznie zapraszamy.
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II liceum Ogólnokształcące 

NOWOCZEŚNIE, 
CIEKAWIE, LEPIEJ…

W bieżącym roku szkolnym II Li-
ceum Ogólnokształcące wzbogaci-
ło swoją bazę dydaktyczną o nowy 
sprzęt  audiowizualny w postaci  ta-
blic interaktywnych, projektorów i 
laptopów. Ponadto zmodernizowano 
pracownie dydaktyczne do nauczania 
fizyki i chemii. Zakup sprzętu został 
dokonany w ramach projektu współ-
finansowanego przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomor-
skiego w latach 2007 – 2013. Udział 
finansowy Gminy Nowogard w reali-
zacji projektu wyniósł 50%.   

Wykorzystywanie tablic na lek-
cjach, znacznie uatrakcyjnia zaję-
cia. Tablice interaktywne ułatwia-
ją wizualizację realizowanych za-
gadnień. Uczniowie obserwują to, 
co dzieje się na tej tablicy, ale także 
mogą samodzielnie wykonywać za-
dania. Dzięki temu przed nauczycie-
lami i uczniami otwierają się nowe 
możliwości, które były niedostępne 
przy tradycyjnych metodach pracy. 
W jednej chwili można przenieść się 
w odległe miejsca na ziemi, a także 
poznać struktury niewidoczne go-
łym okiem.  

SP 1

„Ratujemy 
i uczymy ratować” 

Akcja ”Ratujemy i uczymy rato-
wać” organizowana pod patronatem 
WOŚP, a od stycznia 2008 roku zo-
stała objęta honorowym patronatem 
Minister Edukacji Narodowej RP.

W ramach tej akcji uczniowie 
nauczania zintegrowanego oraz klas 
starszych   uczestniczą w szkoleniu 
nt. udzielania pierwszej pomocy oso-
bom poszkodowanym w wypadkach, 
prowadzonych przez pielęgniarkę 
Jadwigę Kosakiewicz, która jest jed-
nocześnie kierownikiem NZOZ Pie-
lęgniarswo w Środowisku Nauczania 
i Wychowania.

W realizacji tego programu po-
magają   podręczniki dla uczniów i 
fantomy  do nauki pierwszej pomocy.

Program „Ratujemy i uczymy rato-
wać” powstał dzięki Fundacji WOŚP 
Jurka Owsiaka i jest adresowany do 
wszystkich nauczycieli i uczniów klas 
I-III oraz klas starszych. 

Swym zakresem obejmuje tematy: 
• Bezpieczeństwo,
• Sprawdzanie przytomności, 
• Wzywanie pomocy, 
• Sprawdzanie oddechu, 
•  Układanie nieprzytomnego z 

zachowanym oddechem w pozycji 
bocznej ustalonej, 

• Oddechy ratownicze i uciskanie 
klatki piersiowej, 

• Łańcuch przeżycia.
W roku szkolnym 2008/2009 w 

ramach realizacji programu ,,Ratu-
jemy i uczymy ratować‘’ uczniowie 
klas II-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Nowogardzie uczestniczyli w zaję-
ciach, które były prowadzone przez 
pielęgniarkę J. Kosakiewicz. Ucznio-

wie w czasie zajęć ćwiczyli na sobie 
np.: sprawdzanie przytomności i 
oddechu, układanie nieprzytomnego 
z zachowanym oddechem w pozycji 
bocznej ustalonej. Natomiast na fan-
tomach ćwiczyli oddechy ratownicze 
i uciskanie klatki piersiowej. 

W lutym 2010 roku w naszej szkole 
również rozpoczęto dzięki inicjaty-
wie pani Jadwigi Kosakiewicz – pie-
lęgniarki szkolnej oraz   pani Beaty 
Binieckiej – nauczycielki nauczania 
zintegrowanego   szkolenia uczniów 
dotyczące programu „Ratujemy i 
uczymy ratować”. 

Pionierami programu byli ucznio-
wie klasy II c i II a, którzy jako pierwsi 
uczyli się, jak ratować ludzkie życie. 
Trenowali podczas zajęć praktycz-
nych na sobie oraz fantomach  „Little 
Anne”. Podczas zajęć wykazali się 
odpowiedzialnością, pomysłowością, 
idealnie współpracowali w grupie i z 
niezwykłym zrozumieniem podeszli 
do tak trudnego, ważnego zadania, 
jakim jest ratowanie ludzkiego życia. 
Na zakończenie cyklu zajęć „Uczymy 
się ratować” uczniowie klasy IIc   i 
IIa zdali swój pierwszy egzamin z 
pierwszej pomocy w obecności pani 
pielęgniarki Jadwigi Kosakiewicz 
oraz pani Beaty Binieckiej.  Ucznio-
wie udowodnili, że dużo wiedzą na 
temat udzielania pierwszej pomocy 
i potrafią przeprowadzić wszystkie 
podstawowe czynności ratujące życie. 
Zdobyli certyfikat i odznakę „Jestem 
małym ratownikiem”.  Program 
będzie realizowany sukcesywnie w 
następnych klasach.

Inf. własna
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
               ŻaBOWO

  Szkolenie  
w Urzędzie 
 miejskim       

  
W dniu 05.03.2010r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie  odbyło się 

szkolenie, z  zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod hasłem 
„Praca z osobą uwikłaną  w przemoc”, zorganizowane przez Zespół In-
terwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Gmina Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogardzie.  W szkoleniu 
brały czynny udział służby, które na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie tj. pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie, Kuratorzy Zawodowi Sądu Rejonowego w Goleniowie 
oraz pracownicy Komisariatu Policji w Nowogardzie. Szkolenie  prowadzo-
ne było przez licencjowanego  psychoterapeutę, superwizora psychoterapii 
PTP, Certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień p. Luisa Alarcon 
Arias.  Celem zorganizowanego szkolenia było nabycie umiejętności po-
zwalających na rozpoznawanie przemocy w systemie rodzinnym, poznanie  
zasad postępowania w zakresie zdiagnozowania przemocy. Szkolenie miało 
charakter merytoryczno-warsztatowy.                                   

Dorota Maślana                         
Koordynator Zespołu Interwencji Kryzysowej 

w  Nowogardzie

Krystynie Zięciak 
z okazji urodzin

a także Krystynie i Zygmuntowi Zięciak
z okazji 40 rocznicy ślubu

najlepsze życzenia 
składają byli sąsiedzi

ŻYCZeNIa
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Radny Tomasz Szafran

Zazwyczaj bywa, że przedsiębiorca 
jest postrzegany jako podmiot wy-
datnie wpływający na rozwój gmi-
ny, w której funkcjonuje. Właśnie, 
dlatego tak wiele mówi się o specjal-
nym traktowaniu, wspieraniu po-
przez ulgi, ułatwienia w załatwianiu 
formalności, szeroko rozumianym 
wsparciu tej grupy ludzi. Gminy wy-
chodzą naprzeciw lokalnym przed-
siębiorcom rozumiejąc, że są oni ko-
łem napędowym gminnej gospodar-
ki. W Nowogardzie burmistrz i jego 
zastępca postanowili pomóc lokal-
nym przedsiębiorcom… wyjeżdża-
jąc naprzeciw nich walcem. Ten ro-
dzaj działania jest nowatorski i koń-
czy się zmniejszeniem wpływów do 
budżetu, a w konsekwencji nie za-
spakajaniem potrzeb mieszkańców.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że 
panowie zupełnie pogubili się w roli, 
której są dzisiaj głównymi aktorami. 
Osobą, która podjęła decyzję o wy-
gaśnięciu koncesji był pan Kaczmar-
ski, zastępca burmistrza, który jesz-
cze niedawno obiecywał powsta-
nie w Nowogardzie elektrowni ato-
mowej, czy też nawoływał młodych 
ludzi do wyjazdu z miasta. Ten oto 
pan Kaczmarski nie licząc się z kon-
sekwencjami odbiera kilkanaście 
koncesji lokalnym przedsiębiorcom( 
decyzję zaakceptował burmistrz 
Ziemba). Tylko czekać, kiedy wyda 
zakaz kuli ziemskiej kręcić się wokół 
własnej osi.

Przeraża mnie sposób podejścia 
do spraw gospodarczych, w których 
wspomaganie lokalnych przedsię-
biorców stało się pustym hasłem, a 
troska o mieszkańców zastąpiona 
zostaje arogancją i bezczelnością.

Nowogardzcy przedsiębiorcy 
utracili koncesje, ponieważ uiścili 
opłatę za sprzedaż alkoholu zdaniem 
urzędników po terminie. Trudno 
nie zgodzić się z powyższym stano-
wiskiem, że nie zachowanie termi-
nu opłaty za alkohol jest restrykcyj-
nie przestrzegane i skutkuje utratą 
koncesji z dnia na dzień. Jeśli jed-
nak ostatni dzień miesiąca, w któ-
rym należy dokonać wpłaty przy-
pada na dzień wolny od pracy, (w 
tym przypadku była to niedziela) 
to dokonanie wpłaty w poniedzia-
łek rano zaczyna rodzić wątpliwo-

ści interpretacyjne tej decyzji. Bur-
mistrz posiłkując się interpretacją 
przepisów przygotowaną przez rad-
cę prawnego pracującego w urzę-
dzie postanowił bezzwłocznie wyga-
sić koncesje, równocześnie zawiada-
miając o tym fakcie Urząd Celny.

Powołując się na przepisy uznał, 
że sprawa jest zamknięta a przed-
siębiorcy mogą mieć pretensje wy-
łącznie do siebie. Okazuje się jed-
nak, że zarówno w Szczecinie, Gry-
ficach i wielu innych miastach do 
sprawy podchodzi się zupełnie ina-
czej, mając na uwadze dobro wła-
snego przedsiębiorcy. Interpretuje 
się te same przepisy posługując się 
wykładniom prawną opartą o nastę-
pujące paragrafy :

Art. 57 §  4.  Kodeks Postępowa-
nia Administracyjnego  : Jeżeli ko-
niec terminu przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni 
dzień terminu uważa się najbliższy 
następny dzień powszedni.

         Art. 115. Kodeksu Cywilne-
go : Jeżeli koniec terminu do wyko-
nania czynności przypada na dzień 
uznany ustawowo za wolny od pra-
cy, termin upływa dnia następnego. 

Wyjaśnienie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych kończy się natomiast kon-
kluzją (…) należy przyjąć, iż wnie-
sienie opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w poniedziałek można uznać 
za dochowanie terminu, o którym 
mowa w art. 11[1] ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. Trzeba w tym 
miejscu podkreślić, że orzecznictwo 
w tej materii jest dość niejednolite, 
jednak administracja kierując się za-
sadą nadrzędności interesu obywa-
teli, do której stosowania zobowią-
zuje ją art. 7 kpa, może zastosować 
podane wyżej stanowisko.

 Również eksperci zajmujący się 
problematyką prawa gospodarczego 
wypowiadają się w podobnym to-
nie uważając, że koncesja jest nie-
podatkowym dochodem gminy dla 
którego zastosowanie ma ordyna-
cja podatkowa, która brzmi: Art. 
12§ 5 Ordynacji podatkowej unie-
możliwia burmistrzowi stwierdze-
nie wygaśnięcia zezwolenia, je-
śli opłatę uiszczono w pierwszym 
dniu powszednim po upływie ter-

minu przypadającego w dzień wol-
ny.

Dodatkowo część przedsiębior-
ców została potraktowana przez 
Urząd Celny jak pospolici przestęp-
cy handlujący alkoholem bez konce-
sji a sprawy ich trafiły do prokuratu-
ry. Okazało się bowiem, że otrzyma-
li oni z Urzędu Miejskiego zawiado-
mienia o decyzji burmistrza później, 
aniżeli Urząd Celny.

Finał jest taki, że o całej sprawie 
zdecyduje Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, które stwierdzi czy in-
terpretacja przepisów stoi po stronie 
urzędników czy przedsiębiorców. 
Patrząc na inne miasta naszego wo-
jewództwa można mieć nadzieję, że 
racja zostanie przyznana lokalnym 
przedsiębiorcom i burmistrz bę-
dzie musiał przywrócić im koncesje. 
Problem w tym, że sprawa prawdo-
podobnie będzie miała swoje zakoń-
czenie w sądzie, gdzie przedsiębior-
cy będą domagali się zadośćuczy-

nienia za straty, jakie ponieśli przez 
ten okres. Mogą one sięgać setek ty-
sięcy złotych. Podobne przypadki w 
Polsce były przez sądy rozpatrywa-
ne a orzeczenia korzystne dla przed-
siębiorców (  Wyrok z dnia 15 maja 
2008 r. III S.A./GI 198/08 – Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Gli-
wicach ).

Nasuwa się pytanie: Kto zapłaci 
ewentualne odszkodowania ? Pa-
nowie Kaczmarski i Ziemba z wła-
snych kieszeni czy raczej wszyscy 
podatnicy z kasy Urzędu Miejskie-
go ?

Niezależnie od tego jak zakoń-
czy się sprawa koncesji, należy za-
stanowić się w jaki sposób ulepszyć 
funkcjonowanie urzędu, w jaki spo-
sób wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców (…)  i w końcu zrozu-
mieć, że gmina jest dla obywatela, a 
wszelka interpretacja przepisów po-
winna uwzględniać dobro naszych 
mieszkańców.

Jak rozłożyć  
przedsiębiorcę?

Spotkanie  
przedsiębiorców

Wtorkowym wieczorem, w sali obrad Rady Miejskiej odbyło się spo-
tkanie przedsiębiorców, którym gmina odebrała koncesję na sprzedaż al-
koholu za jeden dzień zwłoki w opłacie.

Zebranie odbyło się z inicjatywy radnego Rafała Szpilkowskiego. Uczest-
niczyło w nim ponad 20 zainteresowanych osób. Nie zabrakło także zastęp-
cy burmistrza Jerzego Kaczmarskiego. To on podjął decyzję o utracie przez 
hurtownie i sklepy koncesji. Emocji nie zabrakło. Wiceburmistrz próbował 
odpowiadać na pytania zadawane przez rozżalonych przedsiębiorców. De-
klarował także pomoc, ale nie wycofał się z wcześniej obranego stanowiska. 
Strony pozostały przy swoich stanowiskach.

Większość przedsiębiorców od decyzji gminy odwołała się do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego. Są też tacy, którzy w sądzie będą ubiegać 
się o odszkodowania.

man 

Odpowiedzi Jerzego Kaczmarskiego przedsiębiorców nie satysfakcjonowały
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Laury w godnych 
rękach

 Wpadł mi w ręce artykuł z Dzien-
nika Nowogardzkiego Nr 5 z 19 
stycznia br. pt.: Laury Cisowe trafiły 
w godne ręce.  Po szczegółowej ana-
lizie osiągnięć laureatów - nie mam 
do nikogo zastrzeżeń osobiście.  Tyl-
ko tak  mnie niepokoi uzasadnienie 
Kapituły przyznającej nagrody co do 
osiągnięć , pracowitości, planów  i  
zamierzeń osób, organizacji.  Każdy 
z laureatów na pewno w pełni sobie 
zasłużył na Laura. Ponieważ instytu-
cja,  którą reprezentuję, również była 
typowana do laura, to  do napisania 
tego artykułu zmobilizowało mnie 
usłyszane powiedzenie, że : cyt: rad-
ni nie wiedzą co tam ten PKPS  robi, 
czym się zajmuje. 

  Więc pokrótce przedstawię tyl-
ko niektóre dane, a one może  roz-
jaśnią radnym ogrom pracy PKPS  
-u. Bo choć to tylko cyfry - to jed-
nak na nie składa się nieoceniona 
praca ludzi, którzy bezinteresownie 
niosą pomoc potrzebującym. I tylko 
ci co korzystają z tej pomocy u nas - 
mogą nam wystawić prawdziwą oce-
nę naszej działalności i docenić nasz 
wkład i pracę.

  Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie działa od ponad 
40 -tu lat . I choć zmieniały się lo-
kale- to cel, który przyświeca  tej or-
ganizacji – POMOC -nie zmienia się 
do dnia dzisiejszego.

   Zaspakajamy niezbędne potrze-
by osób o niskich dochodach, sa-
motnych, rodziny wielodzietne, bez-
domne, matki i ojców samotnie wy-
chowujących dzieci, osoby  opusz-
czające  zakład karny, pogorzelców.

 Tylko w 2009 roku  potrzebują-
cym  wydaliśmy odzieży, obuwia, 
pościeli, bielizny (wszystko używa-
ne, darowane przez  - mieszkańców 
miasta –  ludzi dobrej woli), na sumę 
16.840 zł.

  Co roku radni przyznają nam 

(jak i innym organizacjom) kwo-
tę pieniężną  wg. naszego zapotrze-
bowania (choć nie w pełni zado-
walającą). W 2009 roku dostaliśmy 
6.000zł. Z tej sumy kupiliśmy 48 
par obuwia dla dzieci i młodzieży, 
przybory szkolne dla 230 uczniów 
i przyznaliśmy zapomogi pieniężne 
na leki, opał i ziemniaki dla 30 osób  
(potrzebujących było o wiele więcej, 
ale z powodu braku środków, mu-
sieliśmy  dokonywać wyboru komu 
bardziej jest ta pomoc potrzebna). 
Odbiorcami  w/w  są  wyłącznie oso-
by ,które od lat są pod naszą stałą 
opieką. Współpracujemy z Ośrod-
kiem Pomocy  Społecznej.

  Od kilku lat otrzymujemy żyw-
ność z PEAD ,którą wydajemy oso-
bom spełniającym kryteria (uzgad-
niane z OPS-em). I tylko w 2009 
roku przyjęliśmy i wydaliśmy 83 
tony 769 kg tej żywności na sumę 
196.578 zł.

  Czy to nie rzutuje na to ile osób 
ominęło gabinet Burmistrza z proś-
bą o pomoc?

 Nie piszę tu ile zaangażowania 
jest w nas. Są tu same kobiety, (mło-
dzież nie garnie się do bezinteresow-
nej pomocy). Te tony żywności trze-
ba ręcznie przenieść i wydać. Ale nie 
jest to dla nas problemem, ani to, 
że poświęcamy swój czas, swoje ży-
cie rodzinne pomagając tym, którzy 
tego potrzebują.

 I nie śmiałabym porównywać  na-
szej pracy, zaangażowania  osiągnięć 
np. z laureatem  Laura Cisowego - 
Związku Wędkarskiego bo to się po 
prostu w żaden sposób nie da po-
równać. 

Wszystkim bez wyjątku laure-
atom Laura Cisowego gratuluję.

 Wiceprezes Zarządu PKPS  w 
Nowogardzie 

Jadwiga Cichecka

W kinie „Orzeł”

kSIĘŻNICZka I ŻaBa
Animacja, USA, 2010, 97 min

11 zł        B/O

12.03.2010 godz. 16.30

13.03.2010 godz. 16.30

14.03.2010 godz. 16.30

maszewo

II Ogólnopolskie spotkania 
młodego teatru KRZYKOWISKO

Tu się krzyczy o kulturze.... .
„Maszewo to dobre miejsce dla stworzenia niezapomnianej atmosfery te-

atralnej. Niech średniowieczne mury miasta wyzwalają ducha dialogu, A wy 
pozwólcie nam poznawać zapachy Waszych miejsc, w których uwrażliwiacie 
codzienność... .”

Marek Kościołek 

W dniach od 5.03 do 7.03.2010 
w Maszewie odbyły się spotkania 
i warsztaty młodzieży i ludzi te-
atru pod nazwą „KRZYKOWISKO”. 
Głównym pomysłodawcą jest Marek 
Kościołek, który swoją charyzmą i 
pasją do teatru powołał  w roku 2002  
maszewski  teatr „KRZYK”, który 
działa niezależnie i jest w struktu-
rach stowarzyszenia teatralnego. Te-
atr mieści się w Maszewskim Domu 
Kultury, a może poszczycić się na-
prawdę dużym zainteresowaniem i 
obecnością młodzieży, a także obie-
cującymi aktorami, których repre-
zentowała w rozmowie ze mną pani 
Ania Giniewska młoda aktorka te-
atru  a zarazem studentka Uniwersy-
tetu Szczecińskiego Wydziału Sztu-
ki Teatralnej .Przesłaniem maszew-
skiego teatru jest dynamika i proces 
związany z egzystencją człowieka, 
którego wspólnym mianownikiem 
jest wspólna wypowiedź teatralna i 
możliwość rozwijania pasji do sztuki 
i teatru. Teatr „KRZYK” uczestniczy 
w najważniejszych festiwalach te-
atru alternatywnego w Polsce, gdzie 
swoją treścią i często bardzo suge-
stywną pracą, która wykracza często 
poza Mury Maszewa akcentuje swo-
ja obecność co jest bardzo ważne w 
kształtowaniu postaw oby-
watelskich  -  przykładem 
tych działań są organizowa-
ne przez teatr akcje happe-
ningowe -  „Odkorzenianie”,

     ”Za Waszą i Naszą-
”,”Hau”. Happeningi przema-
wiają do młodzieży w dzisiej-
szych czasach, w których ule-
ga zachwianiu  etos wycho-
wania, spowodowany pędem 
życia i cywilizacji. Wolność i 
Odpowiedzialność to hasło, 
którego  głównym orędow-
nikiem był -  specjalny gość 
warsztatów pani Danuta Ku-
roń – wdowa po Jacku Ku-
roniu zarazem  Absolwent-
ka Wydziału Nauk Humani-
stycznych na KUL, a obec-
nie Prezes Zarządu Fundacji 
Edukacyjnej Jacka Kuronia,  

założyciela Uniwersytetu Powszech-
nego im. Jana  Józefa Kolskiego w Te-
remiskach. Wykłada również wybra-
nie zagadnienia z historii idei i ru-
chów społecznych. Pani Danuta swo-
im ciepłem i  jasnym przekazem roz-
prawiała o zagadnieniu „WOLNOŚĆ 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”, które-
go przesłaniem była radość z otrzy-
manej  wolności i suwerenności dla 
naszego kraju, na co ona i mąż Jacek 
mieli istotny wpływ. Na sali zgroma-
dziła się także maszewska publicz-
ność w przeważającej części mło-
dzież, która oprócz słuchania zada-
wała bardzo interesujące pytania, 
związane z transformacją ustrojo-
wą i życiem  Jacka Kuronia. Nieste-
ty – spotkanie trwało tylko 3 godziny 
- pani Danuta Kuroń musiała się po-
żegnać zarazem dziękując za spotka-
nie i zaprosiła występującą wokalną 
grupę teatru „KRZYK”    do siebie, by 
tam również zaistnieli.... Podsumo-
wując idea jaka przyświecała spotka-
niu młodzieży jest zarazem właśnie 
swoistym krzykiem w imię wartości  
jakie widniały w czasie warsztatów.

Sądzę, że Maszewo jest dobrym 
przykładem - małe miasto a może 
tak wiele. 

opr. Jarosław Bzowy
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kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

reklama

NOWO OTWarTe 

STOISKO  
Z ZABAWKAMI

Centrum Handlowe „MAX”

ul. 15 Lutego
Zapraszamy pn – pt 10.00 – 18.00

Soboty 10.00 - 14.00

Szeroki wybór
Konkurencyjne ceny

Pomóżmy kubusiowi 
Nasz syn urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową, z rozszczepem kręgosłupa, w badaniu 
rezonansu magnetycznego stwierdzono torbielowa-
tą zmianę w migdałkach móżdżku i zakotwiczanie 
rdzenia kręgowego. W związku z tymi schorzeniami 
nasz synek nie chodzi. Kuba potrzebuje stałej rehabi-
litacji. Rodziców nie stać na zapewnienie kosztownej 
rehabilitacji. Odpisując 1% swojego podatku każdy 
może pomóc Kubusiowi stanąć na nogi i zrobić 
pierwsze kroki. Prosimy o przekazanie 1% podatku 
na konto Fundacji Dr Piotra Janaszka w Koninie 
NR.KRS.197058 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

NR KONTA: 55 1020 2746 0000 3102 0053 9650 z dopiskiem na leczenie 
Jakuba Wójcika. Liczy się każda złotówka. Za przekazane wpłaty rodzice 
Kuby serdecznie dziękują.

Kontakt z Rodzicami Kubusia 
Tomasz, Ewa Wójcik tel(kom) 0693 344 693,0 697 381 161

reklama
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• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO LUB 
INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam sklep na wsi z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 691 399 023.

•	 Wynajmę lokal na działalność han-
dlową lub usługową przy ul. 3 maja 
44 G (przy zjeździe do „Przystani”). 
Tel. 91 39 23 689, 517 35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 4 
pokoje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 609 170 510.

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pok., I pię-
tro, 80 m kw, czynsz 1000 zł plus opła-
ty. Ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
2 pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z bal-
konem. Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m 
kw. 880 34 17 34.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biurami i 
dużym terenem, hala ok. 1000 m kw. 
668 989 393.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wypo-
sażone w media, biura i lokale użyt-
kowe Nowogard ul. Wojska Polskie-
go 3 tel. 091 39-20-891.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z wy-
danymi warunkami zabudowy o pow. 
0,0815 ha, cena 52 000. Tel. 0608 622 920.

• Sprzedam dom wolnostojący – pod-
piwniczony, 185 m kw, ul. Kosynierów. 
Tel. 0516 184 888.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
46 m kw, I piętro, ul. 15 Lutego w 
Nowogardzie – od 15.03. 2010 r. Tel. 
606 945 398.

• Sprzedam po korzystnej cenie miesz-

kanie własnościowe, 3 pokoje, 58 m 
kw, parter. Kontakt 91 39 27 000.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, I piętro, 
cena 110 tys. Tel. 91 39 25 179.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, II p., 45,8 m kw. Tel. 
691 199 192.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe M-4, 67 m kw, w Wierz-
bięcinie, cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 
91 39 107 42 po 18.00.

• Do wynajęcia powierzchnie biurowe i 
magazynowe (były Danpotex). 91 39 
22 394.

• Wynajmę od zaraz pokój 2 – 3 osobo-
wy 25 m kw, Szczecin, ul. Mickiewicza. 
Po 13.00 - 661 923 544.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie własnościowe, bezczynszowe 
68 m kw, wysoki standard, cena 140 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, nowe, 
parter, piwnica, częściowo umeblowa-
ne, miejsce garażowe. 607 669 877.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. 
Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane okolice 
Nowogardu. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane 30 aro-
we 15 zł/ m kw, wszystkie media w 
granicy działek. Tel. 883 426 344.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 
po 20.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ładne o 
podwyższonym standardzie, duży bal-
kon, o pow. 70 m kw, III piętro, cena 
2700 zł/ m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. Tel. 
887 467 309.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 91 39 25 147.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze 
mieszkanie 69 m kw, cena do uzgod-
nienia. Tel. 511 182 390.

• Ziemię do zabudowy 1,5 ha sprzedam. 
91 39 182 97.

• Mieszkanie dwupokojowe do wynaję-
cia, własne c.o. 728 497 124.

• Sprzedam/ wynajmę halę 350 m kw. 
Tel. 661 333 440.

• Sprzedam działkę 27 arów w Długołę-
ce. Tel. 600 399 348, dom 91 39 186 93.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 Lu-
tego. Tel. 502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 m 
kw + działka 24 ary. Żabowo. 91 39 106 
13.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe przy 
ul. Bankowej, II piętro. Tel. 607 646 805.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 77,8 m kw, I piętro, 

4 pokoje. Boh. Warszawy 69/15. Tel. 
507 145 754.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
607 580 172.

• Do wynajęcia pokój (mile widziana 
dziewczyna). 513 779 515.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, ul. Że-
romskiego, IV piętro. Tel. 796 203 780.

• Pokój do wynajęcia. 91 39 22 988, 698 
84 30 40.

•	 Pracujące małżeństwo poszuku-
je od zaraz mieszkanie do wyna-
jęcia na terenie Nowogardu. Tel. 
517 577 839.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m 
kw, ul. Bema. 609 776 335.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 601 724 492.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe lub 
2 pokojowe w centrum na kawalerkę, 
z dopłatą. Tel. 601 724 492.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 
1995, po. 2.0 benzyna, stan bdb, 
cena 6500 zł do negocjacji tel. 664 
747 948.

• Sprzedam części do Fiata Uno 1.0, 
1993 r. Tel. 66 311 8268.

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 
1994 r. grudzień, benzyna + gaz. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 516 184 888.

• Okazja! Sprzedam felgi stalowe 16 
do VW Passat B6 oraz nowe opony 
16x205x55. Tel. 602 643 408.

• Sprzedam dwa Fiaty Seicento – uszko-
dzone. 604 774 854.

• Kupię samochody przeznaczone do 
złomowania. 661 485 413.

• Sprzedam skrzynię Opel Astra 1993 r., 
głowicę i rozruszniki. Tel. 66 33 49 053.

• autonowogard.com; tel. 790 40 56 50. 
Samochody z Niemiec.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, owies, 
warzywa, sadzeniaki Bryza, Wineta. 
502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., 
sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olchowo 
62. 696 325 632.

• Sprzedam obornik koński z dowozem. 
889 354 058.

• Sprzedam jabłka po 1 zł/ za 1 kg.91 39 
21 896.

• Poidła plastikowe dla krów tanio 
sprzedam. 603 467 609.

• Kupię żyto, owies. 784  957  680, 
660 442 597, 607 925 645.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. aurikuloterapia. Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. my-
cie okien w mieszkaniach prywat-
nych. Pranie dywanów  i wykładzin 
atrakcyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 
508 309 107.

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-
nia wnętrz, terakota, glazura, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, panele. 607 647 515, 91 39 701 23 
po 19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remonty 
mieszkań. 606 490 456.

•	 Usługi transportowe busem. 
693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 
(nad apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydrau-
lika, regipsy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www. bruk-linnowogard.
com.pl
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

 12 tygodni dom 
pod  klucz od 2173 zł/m kw.

Tel. 504 595 424

Renomowany 
ZAKŁAD 

GASTRONOMICZNY
oferuje wyroby garmażeryjne 
w konkurencyjnych cenach. 

Tel. 513 100 901

Do wynajęcia 

4 pomieszczenia 
o pow. 40 m kw 

+ 1 pomieszczenie 
9 m kw. 

Tel. 91 39 20 776

W tym tygodniu polecamy dom usytuowany 
pod Nowogardem 

Powierzchnia użytkowa domu - 90 m2 
Działka: 1900 m2 

CeNa: 100 000 zł

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

• Organizujemy kuligi, wesela i jazdę 
konną. 607 73 98 66.

•	 Usługi transportowe – wynajem 
kontenerów na odpady budowlane, 
gruz. Tel. 667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, tanio, 
solidnie. Tel. 608 84 77 84.

•	 kompleksowo – remonty mieszkań. 
608 364 330, 600 347 308, 91 39 501 
03.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Remonty, naprawy, montaże. Tel. 
781 016 125.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• UNIQA ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie, Lilla Kaźmierow-
ska, Poniatowskiego 14/2 (piwnica). 
Tel. 693 128 108, Tel/fax 91 35 03 055.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 
609 588 240.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. 
Tanio. 506 800 779.

• Dachy, budowy. 727 303 097.

• Transport do 7,5 tony. 727 30 30 97.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ 
godz. 609 931 847.

• Regipsy, malowanie, panele. 
513 202 205.

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.su-
perogrzewanie.nd.pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, długo-
letnie  doświadczenie w handlu, dys-
pozycyjność. tel. 660 392 851.

• Potrzebny pracownik na myjnię samo-
chodową. 696 443 643.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•	 Poszukuje pana (panów) do zało-
żenia nowej instalacji elektrycznej 
w mieszkaniu ok 70 m2.   Czekam 

na oferty. Nr kontaktowy 788 22 
44 50.

•	 metro zatrudni kierowców z pra-
wem jazdy kaT.D i kartą kierowcy, 
tel. 505 619 600.

• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku do 
6 lat – niedrogo. 503 654 126.

• Pracownik budowlany podejmie 
pracę w kraju lub za granicą. Tel. 
503 790 471.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Va-
illant, na gwarancji, serwis Vaillant. 
Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni, na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, na gwarancji, 
cena 450 zł, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą  do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, firmy 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

• Transport żwiru (małe ilości) bus wy-
wrotka do 2,5 ton. Tel. 514 740 538.

• Transport bus + przyczepo – laweta. 
Tel. 514 740 538.

• Jadę 20 marca do Niemiec w kie-
runku Koln – Aachen, mam 4 wolne 
miejsca w samochodzie (bus). Tel. 
665 541 960.

•	 Sprzedam gondolę firmy JaNe mo-
del Capazo z systemem profix. Tel. 
600 897 758.

• Karp kroczek, lin – sprzedam. 91 
39 182 97.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

• Husky – suczka, niedrogo sprzedam. 
502 853 573.

• Fotel 2 osobowy tanio sprzedam. Tel. 
91 39 20 302.

• Skup Złomu (za Rynkiem) wznawia 
działalność. Najwyższe ceny skupu. 
Dodatkowo zaczynamy skup makula-
tury. Firma czynna od 8.00 do 16.00. 
Tel. 508 229 868.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + 
spacerówka), 400 zł. Tel. 609 776 335.

• Yorki – szczeniaki sprzedam, suczka 
i dwa pieski, po tacie z rodowodem. 
Termin odbioru 2 kwietnia, 2 x od-
robaczone, zaszczepione z założoną 
książeczką, cena 1200 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 513 157 299.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Program  SENIOr
WSZYSTKIE LEKI 

NA rECEPTĘ TAŃSZE O 25%

reklama

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Coraz więcej osób nie stać na wykupienie 
niezbędnych leków. Dlatego „Apteki dbam o 
zdrowie” wprowadziły program SENIOR dla osób 
powyżej 75 roku życia. Dzięki Karcie program 
SENIOR otrzymują one aż 25% dofinansowa-
nia na zakup wszystkich leków wydawanych 
wyłącznie na receptę., aż do wykorzystania 
limitu 500 zł. 
• Kartę programu SENIOR można zamówić: 

telefonicznie lub na www.programsenior.pl
• Imienna karta SENIOR dotrze na podany ad-

res pocztą w ciągu w dwóch tygodni.
• Z dofinansowania 25% można korzystać każ-

dorazowo przy realizacji recept w wybranych 
„APTEKACH dbam o zdrowie” oznaczonych 
logo ePRUF. 

InfolInIa 
poniedziałek-piątek w godz. 8-20, sobota 8-14  

0801 300 600  lub 42 200 75 75 
(Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). 
Program SENIOR został zrealizowany dzięki pomocy 

tysięcy farmaceutów, właścicieli  i pracowników 

„Aptek – dbam o zdrowie” 
Dziękujemy im za to.

karsk

Pamiętali o swoich Paniach
Sołtys i Rada Sołecka w Karsku 

przygotowali niespodziankę dla 
Pań. W dniu 8 marca panowie za-
prosili Panie na uroczyste przyjęcie 
i sami wystąpili w roli usługujących.

Były kwiatki i słodycze dla każdej 
Pani oraz wspólny poczęstunek 
trwający bardzo długo.

Wszyscy były zadowoleni i już 
czekają na następny Dzień Kobiet. 
Szkoda, że jest tylko jeden taki 
dzień w roku.

Inf. własna
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 12.03

Rozwiązania krzyżówki nr 5.08 - … BIERZE 
NAJGORSZE – nadesłali:

Andżelika Nizio z Osowa, Michał Furmańczyk ze 
Strzelewa, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Teresa Czarnecka z Wierzbięcina i z Nowogardu: 
Danuta Majeranowska, Pelagia Feliksiak, Halina 
Krawczyń, Sylwia Feliksiak, Bożena Ignaczak, 
Halina Stefańska, Jadwiga Maknia (także pop0rzed-
nie), Andrzej Leszczyński, Barbara Bartoik, Halina 

Szwal, Wiesław Borowik, Stanisława Pokorska, 
Elżbieta Górska, Jerzy Grzelak, Tadeusz Kozioł, 
Teresa Powalska, 

Prenumeraty DN na kwiecień wylosowali:
- Halina Krawczyk z  Nowogardu,
- Jadwiga Maknia z Nowogardu,
- Michał Furmańczyk ze Strzelewa.

Gratulujemy! 

8 marCa
Na jedną popłacz, z inna się pośmiej, 
Ale z paniami witaj przedwiośnie.

ZamIaST kWIaTÓW
Lis przemówił w Dniu Samic:
„Dziś pokrótce wspomnę,
Że moja połowica to stworzenie skromne,
Małomówna, potulna,
Jednym słowem-cudo! 
Zadowala się sierścią swą, z natury rudą
Wstrzemięźliwa w jedzeniu,
Stale rozmodlona, 
I choć liszka, nie chwali swojego ogona …”
W tym miejscu dzik mu przerwał:
„Czemu łżesz tak szujo?” 
„Głupiś!” Słowa mnie taniej niż kwiaty kosztują!” 

DZIeJe mIŁOŚCI 
Lis gąsce rzucił się na szyję.
Gąska nie żyje.

PrOŚBa DO ŻONY 
Nie zalewaj mi sadła,
mityguję żonę, 
Przecież mi tłuszcze 
Surowo wzbronione. 

NIeCHYBNY ZNak 
Romans jest bliski zakończenia,
I nieuchronnie grozi rozstanie, 
Gdy przestajemy tłumić westchnienia, 
A zaczynamy tłumić ziewanie. 

lOGIka kOBIeCa 
Nie jedno dziewczę w zaraniu młodości, 
Po to rekordy bije żarłoczności, 
By przedzierzgnąwszy  się w kobietę,
Zacząć natychmiast stosować dietę.

NIeUDaCZNIk
Zaszła w ciążę .Na ustach 
Jego wykwitł uśmiech błogi: 
„Na reszcie coś zrobiłem, 
Co na ręce i nogi!”
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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rozgrywki zakończone 
– gratulacje dla najlepszych

Ostatnia kolejka Nowogardzkiej Ligi Halowej :
II liga :
- Sikorki – Czarne Chmury          0 : 3 v.
- BTCH – Mosty                          4 : 0 
- Old Punks – Jantar                     3 : 2
I liga :
- Budowlani – Bad Boys              3 : 0
- Golputz – Probud                       4 : 4
- Parasol – Herosi                         5 : 5
Klasyfikacja końcowa II ligi sezonu 2009/2010
BTCH                            – awans
Pampeluna                     – awans
Nehuera Osowo            
Jantar                            
Sikorki               
Old Punks                              
Czarne Chmury           
Mosty     
Bosman                       
Król strzelców II ligi :
25   - Gruszczyński D. ( BTCH )

Klasyfikacja  końcowa I ligi sezonu 2009/2010
      1. Budowlani                 – mistrzostwo ligi

2. Seniorzy                   
      3. Probud Wyszomierz  
      4. Golputz                      
      5. Bad Boys Juniors     
      6. Tubisie                      
      7. Parasol                     
      8. Herosi                       
      9.Czarne Koszule  - spadek
     10. Denver Miętno - spadek
Król strzelców  I ligi  :
22    - Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz )

Zdobywca Pucharu Ligi – Seniorzy
Zdobywca Superpucharu – Budowlani 
Budowlani – Seniorzy  1 : 0 ( 0 : 0 )
Sosnowski K.
Najlepszy bramkarz I ligi – Szczęsny Jan ( Seniorzy )
Najlepszy bramkarz II ligi – Piskorz Piotr ( Nehuera Osowo )
Puchar Fair Play I ligi – Herosi
Puchar Fair Play II ligi – Old Punks

Podziękowania:
- Dziennik Nowogardzki za cotygodniowe relacje z rozgrywek ligi halowej
- Andrzej Garguliński i portal Nowogard info za objęcie patronatem imprezy
- Krzysztof Gola
- Marcin Mroczko
- Andrzej Kania

opr. Tomasz Szafran

liga Piłki Siatkowej WkS
Zaproszenie
W niedzielę 14 marca odbędzie się spotkanie dotyczące II Edycji Ligi Piłki 

Siatkowej WKS.
Początek spotkania o godzinie 19.00 w pubie „PASADENA”.
Serdecznie zapraszam przedstawicieli zespołów biorących udział w roz-

grywkach.
Andrzej Kania

Zdobywca Superpucharu – Budowlani 

Zdobywca Pucharu Ligi – Seniorzy

Z regą w kwietniu
Zaległy meczu z rundy jesiennej pomiędzy Olimpią a Regą II Trze-

biatów zaplanowany na sobotę 13 marca został ponownie przełożony. 
Powodem takiej decyzji jest zły stan boiska w Wierzbięcinie. Spotkanie zo-
stanie rozegrane 14 kwietnia (środa) o godz. 17. W najbliższą sobotę zespół 
seniorski o godz. 15. rozegra sparing z Dębem Dębice (A-klasa).

W środę do skutku doszedł transfer Macieja Gołdyna do Olimpii Nowo-
gard. Piłkarz przeszedł do naszego klubu z Pomorzanina Nowogard. Maciej 
trenował z zespołem prowadzonym przez Marcina Miklasa już od początku 
przygotowań do rundy wio-
sennej. W ostatnim meczu 
sparingowym z Promieniem 
Mosty zdobył swą pierwszą 
bramkę w barwach Olim-
pii. W rundzie jesiennej, w 
Olimpii nie zabraknie rów-
nież Krzysztofa Kieruzela i 
Dawida Niedźwiedzia. Do 
zespołu dołączył także ma-
jący za sobą występy w Sar-
macie Dobra Mateusz Mi-
kołowski i Rafał Kujawa. 
Drużynę opuścił Ireneusz 
Kowalczyk, który przeszedł 
do Pomorzanina Nowogard. 
Wiosną w zespole - z przy-
czyn poza sportowych za-
braknie także Adriana Na-
dziei. man
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

15 marca br. g. 16.00

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Informujemy, że 

25 marca 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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reklama

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

NOWO OTWARTY 

SalON FrYZJerSkI
„STYL” Agnieszka Potrzeba

(pracowałam wcześniej w zakł. fryzjerskim przy ul. Boh. W-wy)

ZAPRASZAMY OD 20 marCa (sobota) 
ul. 700 Lecia 20c (obok Biedronki) 

Tel. 697 612 367

reklamareklama

Do wynajęcia 
lokal 

w samym centrum 
Nowogardu, 40 m kw. 

Tel. 605 548 164.

Do ratusza  
tylko pieszo…

Problem parkowania w rejonie ratusza to właściwie 
nasz stały temat.

W każdym tygodniu otrzymujemy sygnały od obywateli 
pragnących załatwić sprawę w ratuszu – podjeżdżają i 
…odjeżdżają. Nie ma gdzie postawić pojazdu. I od razu 
rada – zlikwidować darmowy parking dla sprzedających 
pojazdy! 

Faktycznie pojazdów tych jest nieraz kilkanaście i cał-
kowicie blokują plac przed ratuszem.

Znamy też sygnały z Sesji Rady – radni interpelują, 
burmistrz bierze problem na tapetę i... życie toczy się 
dalej! Zdaję sobie sprawę, że tych kilka (naście) pojazdów 
sytuacji nie uzdrowi, ale próbować trzeba...

LMM

Głosowanie 
radnych
130 tys. zł dla
NOWOGARDU

Stowarzyszenie  
„ŻABOWIAKI”
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Pomóżmy sobie!
Potrzebujący zawsze są wśród Nas i jednocześnie wiele osób odczuwa naturalną potrzebę dzielenia 

się z bliźnimi swoimi dobrami . W tej rubryce zamieszczać będziemy  bezpłatne ogłoszenia osób 
które są w potrzebie a także deklaracje tych którzy chcą  podarować czy nieodpłatnie oddać swoje 
rzeczy. Zachęcamy Państwa do udziału w tej akcji. Ogłoszenia i deklaracje przyjmujemy w dogodnej 
dla Państwa formie:

- telefonicznie  nr  91 39 22 165, 727519117;  e-mail na poligraf@post.pl;  listownie bądź osobiście w redakcji.

Oddam za darmo magnetowid VHS Sharp-sprawny, tel. 727-519-117, 602 40 73 48

Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej „Zdrowie”
w dniu 10.04.2010 

organizuje 
wyjazd na badania 
mammograficzne 

do Centrum Radiologii i Diagnostyki Ob-
razowej Szczecin Zdroje. Rejestracja i szcze-
gółowe informacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 

8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus 
po godz. 14.00 tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 
fundacji 5 zł.

Terminy wyjazdów będą podawane 
w Dzienniku Nowogardzkim

                          Prezes Fundacji Lidia Bogus

16 marca 75. dzień roku
imieniny: Abraham, Agapit, Antoni, Artemia, Budzimir, Cyriak, Dzir-
żyterg, Gabriel, Haralampia, Herbert, Hiacynt, Hilary, Izabela, Julian, 
Karol, Longin, Miłostryj, Natalis, Oktawia, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, 
Przybymir, Walenty i Walentyn.
Wydarzenia w Polsce 
1901 – w Krakowie uruchomiono pierwszą linię tramwaju elektrycz-
nego.
1930 – Radio Kraków pierwszy raz transmitowało mszę świętą z kate-
dry na Wawelu.
1933 – wydłużono czas pracy z 46 do 48 godzin.
1985 – otwarto Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu.
2007 – PZL Mielec zostały kupione przez Sikorsky Aircraft Corporation.
2007 – rozpoczęła działalność sieć telefonii komórkowej Play.
Wydarzenia na świecie 
1802 – utworzono amerykańską Akademię Wojskową w West Point.
1898 – założono Włoski Związek Piłki Nożnej.
1944 – w ZSRR utworzona została 1. Armia Wojska Polskiego.
1966 – po 22 dniach w kosmosie powróciły na Ziemię radzieckie psy 
Ugoliok i Weterok.

17 marca 76. dzień roku
imieniny: Agrykola, Ambroży, Cieszysław, Gertruda, Józef, Patrycjusz, 
Patrycy, Patryk, Paweł, Regina, Witburga, Zbigniew, Zbygniew i Zby-
gniewa.
św. Patryk – patron Irlandii
Wydarzenia na świecie
1805 – Napoleon Bonaparte został królem Italii.
1931 – W amerykańskim stanie Nevada zalegalizowano hazard.

18 marca 77. dzień roku
imieniny: Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Boguchwała, Celestyna, 
Cyryl, Edward, Edwarda, Feliks, Krystian, Marta, Narcyz, Salwator i Tro-
fim.
Międzynarodowy Dzień Słońca
Wydarzenia w Polsce
1954 – Bolesław Bierut przestał być premierem Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej.
Wydarzenia na świecie 
    37 – Kaligula został cesarzem rzymskim.
1871 – Została proklamowana Komuna Paryska.
1930 – Konstantynopol został oficjalnie przemianowany na Stambuł.
2009 – USA: w stanie Nowy Meksyk zniesiono karę śmierci.

08.03 (poniedziałek) 
15:00 – Sprzedawczyni w Drogerii Natura po-

wiadomiła Policję o kradzieży  perfum o wartości 
100 zł. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

09.03(wtorek) 
11:00 – Pracownik Stacji Paliw ORLEN zgło-

sił o dokonaniu kradzieży paliwa na kwotę 226 zł. 
Sprawca poruszał się samochodem m-ki BMW - 
sedan koloru ciemnego dwu drzwiowy. Po zatan-
kowaniu sprawca kradzieży odjechał w niezna-
nym kierunku nie płacąc za paliwo.  

15:20 – Kolizja drogowa na ul. 5 Marca  w której 
uczestniczyły dwa pojazdy Audi 80 I Ford Escort. 
Kierowca Forda został ukarany mandatem 200 zł 

19:55 – S pozywanie alkoholu przez dwóch 
mężczyzn przy sklepie na ul. Zamkowej. Męż-
czyźni Ci odmówili przyjęcia mandatu karnego i 
został sporządzony przez Policję wniosek o uka-
ranie do Sądu Rejonowego w Goleniowie. 

10 marca (środa) 
4:05 – Dokonana została kradzież na terenie 

gminy Maszewo, której przedmiotem były ele-
menty metalowe. Policjanci OPI udali się na dro-
gę Nowogard – Korytowo, gdzie zatrzymali męż-
czyzn  poruszających się samochodem Ford gdzie 
ujawniono fragmenty szyn kolejowych. Mężczyź-
ni zostali zatrzymani do wyjaśnienia a samochód 
odstawiony na parking strzeżony. 

11:30 – Kolizja drogowa na ul. Boh. Warszawy 
w której uczestniczyły dwa pojazdy VW Passat – 
Suzuki Baleo. Kierowca VW Passata. Został spo-
rządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowe-
go w Goleniowie.  

16:10 – Kolizja drogowa pomiędzy miejscowo-
ściami Kulice – Wierzbięcin w której brały udział 
dwa pojazdy   m-ki Alfa Romeo i Renault Kangoo 

19:00 – Ujawniono nietrzeźwego kierowcę  
podczas zdarzenia drogowego na drodze Kulice- 
Wierzbięcin kierującego samochodem m-ki Alfa 
Romeo, którym okazał się Marcin K, który mia 
w wydychanym powietrzu 2,52 promila alkoholu 

11.03 (czwartek)
14:00 – Patrol OPI ukarał mandatem karnym 

mężczyznę, który bez powiadomienia kierownic-
twa sklepu NETTO handlował na parkingu  wa-
rzywami

19:15 – Kradzież torebki damskiej. Do zdarze-
nia doszło na ul. 15- Lutego, gdzie nieznany męż-
czyzna zerwał torebkę z ramienia kobiecie po 
czym uciekł w nieznanym kierunku. 

12.03(piątek) 
3:15 zatrzymanie Marcina M lat 19, który po-

mógł w zakupie alkoholu małoletniemu oraz 
udostępnił mu i przyzwolił na jego spożywanie. 

9:00 W trakcie kontroli drogowej Policjanci w 
miejscowości Czermnica zatrzymali nietrzeźwe-
go kierowcę Zbigniewa G. w samochodzie Opel, 
który miał 1,74 promila w wydychanym powie-
trzu.

13:30 Kolizja drogowa na ul. 5 Marca w której 
uczestniczyły dwa pojazdy VW Sharan i Alfa Ro-
meo. Kierowca Alfy Romeo został ukarany man-
datem karnym 

16:00 Pracownik sklepu NETTO powiadomił 
Policję o kradzieży i ujęciu sprawcy, którym oka-
zał się Daniel N. W/w został przewieziony na ko-
misariat i przesłuchany w charakterze sprawcy. 
Towar został odebrany i zwrócony do sklepu. 

16:10 – Pracownik ochrony sklepu BIEDRON-
KA powiadomił policję o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, gdzie okazała się nią Urszula w. 
W/w ukradła alkohol oraz artykuły spożywcze. 
Ukarana została mandatem karnym w wysoko-
ści 100 zł

19:00 – Kolizja drogowa na skrzyżowaniu ul. 
Warszawskiej z ul. Kościelną w której brały udział 
pojazdy Jeep Grand i ciągnik siodłowy m-ki Re-
nault 

20:00 – Kradzież z włamaniem do piwnicy w 
bloku mieszkalnym przy ul. Ra cibora skąd skąd 
skradziono zegarek naręczny.

13.03 (sobota) 
0:40  - Ka dzież paliwa na stacji HL W Nowo-

gardzie na kwotę 50 zł przez kierującego samo-
chodem m-ki Ford Fiesta 

10:00 Podczas kontroli drogowej w miejscowo-
ści Olchowo Policjanci ujawnili nietrzeźwego ro-
werzystę Stanisława G., który również miał ak-
tywny zakaz poruszania się rowerem. Z uwagi na 
stan zatrzymanego pobrano mu krew na zawar-
tość alkoholu w organizmie. 

12:50 Kradzież tablic rejestracyjnych samocho-
du VW Golf zaparkowanego na ul. Osiedlowej

20:15 Pracownik Ochrony sklepu LIDL powia-
domił Policję o ujęciu sprawcy kradzieży papiero-
sów o wartości 40 zł. Sprawcą okazał się Mateusz 
P. który został ukarany mandatem karnym nało-
żonym przez Policję w wysokości 350 zł

13.03/14.03  (sobota/niedziela)
W nocy dokonano kradzieży na ul Zielonej ta-

blic rejestracyjnych pojazdu m-ki Skoda Fabia 
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rządowy Program „radosna Szkoła” 

130 000 zł 
dla Nowogardu!

10 marca w Kuratorium Oświaty w Szczecinie zakończyła prace komi-
sja do spraw oceny wniosków przesłanych przez organy prowadzące na rok 
2010. W gminie Nowogard środki  na realizację powyższego zadania otrzy-
mały następujące szkoły: 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie - 115  450 zł na utworzenie 
szkolnego placu zabaw

- Szkoła Podstawowa w Strzelenie  5 999 zł na zakup pomocy dydaktycz-
nych

- Szkoła Podstawowa w Wierzbiecinie – 6 000 zł na zakup pomocy dydak-
tycznych

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym dzieciom aktywnego ru-
chu i wypoczynku zgodnego z ich naturalnym etapem rozwoju. Urządzenie 
szkolnego placu zabaw i wyposażenie miejsc zabaw w szkole pozwoli m.in. 
na aktywny zdrowy wypoczynek, zgodny z etapem rozwoju dziecka, na za-
spokojenie potrzeby ruchu, a także kreowanie wzorca właściwego spędzania 
czasu wolnego.

Opr. LMM

Głosowania radnych

Jestem ZA, 
a nawet 
PRZECIW…

W ostatnim weekendowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego na stronie 
pierwszej umieściliśmy zdjęcie , a nad nim tytuł „Drożej za wodę i ścieki”.

Przyznajemy, że wymowa fotografii sugeruje iż wszyscy radni byli za pod-
wyżkami.

Niektórzy radni poczuli się „zma-
nipulowani” (określenie dosłowne 
radnego Roberta Czapli), a radny 
Mieczysław Laskowski miał żal, że 
musiał się tłumaczyć przed rodziną 
za pokazaną na foto podniesioną 
rękę. Byłem świadkiem głosowania 
i oświadczam, że radni Czapla i 
Laskowski byli przeciwni przyjęciu 
uchwały w takim brzmieniu. Trzech 
innych radnych wstrzymało się od 
głosu. Którzy to radni? Nie wiem! W 
protokole z Sesji także ich nazwisk 
nie znajdziemy. Dlaczego? Otóż 
Przewodniczący Rady prowadząc 
głosowanie do protokołu podaje takie 
oto zdanie: „Za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych, głosów prze-
ciwnych było dwa, wstrzymało się od 
głosu trzech radnych. Stwierdzam, że 
uchwała została przyjęta”.

Zdanie w takim mniej więcej 
brzmieniu trafia do protokołu. Czy 
za miesiąc, dwa lub trzy będziemy 
pamiętali z imienia i nazwiska radne-
go, który głosował PRZECIW? Nie!

Nie, bo nie jest to wcale ważne. 
Nie jest ważne z kilku powodów. Po 
pierwsze – gdy jest naprawdę ważna 
uchwała zarządza się głosowanie 
imienne. Po drugie – projekty uchwał 
omawiane są na Komisjach Rady i 
w Klubach. Tam zapadają decyzje 
obowiązujące wszystkich radnych 

danego Klubu. O ile radni opozycji 
mogą sobie głosować PRZECIW 
przy każdej uchwale, o tyle radnych 
koalicji rządzącej obowiązuje lojal-
ność i powinni głosować zgodnie 
z ustaleniami. Radny musi trochę 
pomyśleć czy chce być lojalny czy też 
w niektórych przypadkach przypodo-
bać się elektoratowi. 

Oto klasyczny przykład mani-
pulacji głosowaniem. W ubiegłym 
roku stanęła na porządku obrad 
uchwała o podwyżce diet radnych. 
Koalicja rządząca (wówczas w innym 
konfiguracji – z radnymi PO) usta-
liła wyższe stawki diet dla radnych 
(Przewodniczącego Rady nie doce-
niono pozostawiając starą stawkę). 
Dochodzi do głosowania – kto jest 
ZA? – pyta Przewodniczący. Radni 
bardzo ostrożnie podnoszą ręce 
bacznie obserwując co się dzieje. Gdy 
więcej niż 12 bardziej nerwowych 
podniosło ręce pozostali w pełnej glo-
rii zagłosowali PRZECIW. Podwójny 
sukces – do elektoratu poszedł sygnał: 
my nie jesteśmy pazerni, my liczymy 
pieniądze podatników. Drugi sukces 
– dostaliśmy i tak wyższe diety!

A o tej konkretnej uchwale o pod-
wyżkach opłat za wodę i ścieki w 
oddzielnym artykule.

LMM

Powstaje klub 
Żeglarski

Informujemy, że w dniu 19 marca czyli w najbliższy piątek o godz. 18.00 
rozpocznie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą Klub Że-
glarski „Knaga”. 

Wszystkich, którym bliska jest reaktywacja żeglarstwa na naszym pięknym  
jeziorze zapraszamy do sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „Profit” przy ul. Wojska Polskiego 3.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Sławomir Skubij
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Stowarzyszenie  
„ŻABOWIAKI”

Żabowo budzi się ze snu dlatego, 
ze idzie wiosna a żaby budzą się 
z zimowego letargu. W Żabowie 
powstało stowarzyszenie „ŻABO-
WIAKI”. Prężne, energiczne osoby, 
chcą coś zrobić dla społeczności Ża-
bowa. Stowarzyszenie statut prawny 
posiada od grudnia 2009r lecz ile już 
było spotkań i ciekawych imprez. Był 
sylwester, jedyna porażką tej imprezy 
było to, że trzeba było kilku parom 
powiedzieć iż nie ma miejsc. Orga-
nizatorzy mówili to z bólem serca 
ale warunki lokalowe nie pozwalały 
na zorganizowanie większej impre-
zy. Było też ognisko, przyjmowanie 
nowych członków w blasku gwiazd 
i iskier było słyszane na pól wsi, a 
może i na całą.. Pora zimowa to pora 
kuligów. Pan Roman Wierzbicki 
zasponsorował imprezę. Swoim błę-
kitnym ciągnikiem pociągnął dwoje, 
wielkich, piętnastoosobowych sań. 
Było lepienie bałwana, wybory kró-
lowej śniegu.

Dnia 06.03.2010 zorganizowano 
Dzień Kobiet. Jak to ładnie wygląda-
ło, że nie było różnicy wieku. Starsze 
panie i te młode, które wchodzą w 

życie. Integracja zupełna. Imprezę 
uświetnił pan Ryszard Zagórski, 
który śpiewał i grał na akordeonie. 
Gdy grał wesoło, pani aż się rwały 
do tańca., lecz okres  Wielkiego Postu 
ich powstrzymywał. Gdy grał melan-
cholijnie, muzyka przenikała w dusze 
i serca słuchaczy = nie jedna pani 
puściła łezkę. Były to łzy szczęścia, 
ze ktoś pamięta, słucha i daje wiarę w 
życiu. Sto lat paniom śpiewali pano-
wie pod przewodnictwem Tadeusza 
Banachmskiego, który jest ulubio-
nym śpiewakiem kobiet z Żabowa. 
Śpiewom, kawałom o blondynkach 
i kobietach PRL nie było końca. 
Ale wszystko ma swój początek i 
koniec. Cała ta impreza odbyła się z 
nowymi stołami i krzesłami na które 
pieniądze z Gminy przeznaczył Pan 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba. Żabowo dziękuje i zapewnia, 
że będzie to wszystko wykorzystane 
w dobrych celach. Są plany jak wcią-
gnąć młodzież , bo młodzież mamy 
wspaniałą,…

Napiszemy o tym w następnym 
artykule.

 ROPUCH 

Wyłapywanie psów 
w każdy dzień

Zatelefonowała do mnie czytel-
niczka, która stwierdziła:

- Na ulicy wałęsają się bezdomne 
psy. Dziś jest sobota czy zatem jest 
prawdą, że w soboty, niedziele i święta 
psy te nie są wyłapywane?

O wyjaśnienie poprosiłem kie-
rownika w Urzędzie Miasta i Gminy 
Tadeusz Fiejdasza.

- Wyłapywanie bezdomnych psów 
reguluje Uchwała Rady Miasta i Gmi-
ny w Nowogardzie  O wyłapywaniu 
bezdomnych zwierząt. Gmina ma 
podpisaną umowę na wyłapywanie 
psów z Tadeuszem Soroką z lecznicy 
dla zwierząt w Sikorkach, który jest 
zobowiązany do wyłapywania bez-
domnych zwierząt również w święta. 
O ile pan  Soroka jest chory lub nie-

obecny wówczas sprawą tą zajmuje się 
jego syn Janusz.

- Prawdą jest iż Gmina musi wy-
stawić zlecenie na wyłapywanie psów 
więc gdy Urząd jest nieczynny wówczas 
dokumenty uzupełniane są później. 
Zlecenia wystawiam ja i moi zastępcy 
Wojciech Szpon i Krzysztof Zwoliński.

- Zgłoszenia o bezpańskich zwie-
rzętach można zgłaszać do Urzędu 
Gminy w godzinach pracy Urzędu, na 
Policję lub bezpośrednio do Lecznicy.

- Należy tutaj zaznaczyć iż w 90 
% są to psy posiadające właściciela, 
gdy on się odnajdzie pokrywa koszty 
wyłapania zwierzęcia, jego pobyt w 
schronisku oraz opiekę lekarską”.

Dziękuję za rozmowę.
Ireneusz Karczyński 

Święto Pań 
w klubie Hania
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W obiektywie  Jana korneluka   - miejscowości wiejskie naszej gminy

                 BOGUSZYCe

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

reklama

www.dzienniknowogardzki.plPAMIĄTKI TO SKARB! 
SZANOWNI ABSOLWENCI I BYLI PRACOWNICY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE

W związku z obchodami 65-lecia SP nr 1 w Nowogardzie, zwracamy 
się z gorącą prośbą o przysyłanie, bądź osobiste dostarczanie wszelkich 
pamiątek, fotografii, tego wszystkiego, co związane było i jest ze szkołą 
(gwarantujemy zwrot).

Pamiątki prosimy dostarczyć do dnia 15 kwietnia. (W sekretariacie szkoły).
Dyrektor SP nr 1

To już 
XXX lat!

Polskie Towarzystwo  Numizma-
tyczne Koło w Nowogardzie obchodzi 
30 lat działalności w naszym mieście.

Z tej okazji w dniu 19 marca 2010 
odbędzie się spotkanie pokoleniowe 
byłych i obecnych członków Koła. 
Początek o godzinie 17.00 w holu  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego. 

Serdecznie zapraszamy.

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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  OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 

w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz 

z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX / 320 / 10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 
z dnia 10 marca 2010 r. taryfy dla Odbiorców 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych
na terenie gminy Nowogard wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,52 zł/m3 netto + należny podatek 
VAT, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego  
– 7,50 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego  
i 1 wodomierza dodatkowego – 10,93 zł/odbiorcę/m-c netto + należny po-
datek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego  
i 2 wodomierzy dodatkowych - 14,36 zł/odbiorcę/m-c netto + należny po-
datek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalo-
wanego w lokalu w budynku wielolokalowym – 3,43 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym –6,86 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-
czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalowa-
nych w lokalu w budynku wielolokalowym – 10,29 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,34 zł/odbior-
cę/m-c netto + należny podatek VAT,
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,52 zł/m3 netto + należny podatek VAT 
dla Gminy rozliczanej za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów, 
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe 
oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych,
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,00 zł/m3 netto + należny po-
datek VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów doty-
czących przeciętnych norm zużycia wody – 5,09 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń  
wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

lp. rodzaj stawki Stawka opłaty 
w zł

0 1 2
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych*
270,00 + należny 

podatek VAT

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń 
kanalizacyjnych*

270,00 + należny 
podatek VAT

* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z 
§ 5 ust. 7 Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłącze-
niowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. W przypadku 
negatywnego odbioru – opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ście-
ków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie 
Gminy wynoszą:

lp.

Wskaźniki określo-
ne w umowie na 
zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł + należny podatek VaT

Do 20 %*
Powyżej 
20% do 

50%*

Powyżej 
50% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 
6,5 do 6,0  
i powyżej 

9,5 do 
10,0 **

Poniżej 
6,0 do 

5,5 i po-
wyżej 

10,0 do 
10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 
i powyżej 

10,5 do 
11,5 **

Poniżej 
4,5  

i powy-
żej 11,5 

**
0 1 2 3 4 5

G
ru

pa
 I 1. Chlorki

0,10 0,55 1,18 1,36 2. Siarczany
3. pH

G
ru

pa
 II

4. BZT5

0,15 1,10 2,36 3,15

5. ChZT
6. Zawiesina

7.
Substancje skstra-
hujące się eterem 
naftowym

G
ru

pa
 II

I
8.

Związki biogenne:  
azot ogólny, azot 
amonowy, azot azo-
tynowy, fosfor ogólny

0,31 2,19 4,72 6,30 

9.
Metale ciężkie: 
Zn, Cr ogólny, Cr+6, Cu, 
Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory 
ropopochodne

11.
Substancje 
powierzchniowo 
czynne anionowe

12. Siarczki
13. Fenole

G
ru

pa
 IV

14.

Substancje szcze-
gólnie szkodliwe dla 
środowiska wod-
nego - wymienione 
w załączniku Nr 1 
do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 
roku w sprawie 
warunków, jakie 
należy spełnić przy 
wprowadzaniu 
ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w 
sprawie substancji 
szczególnie szkodli-
wych dla środowi-
ska wodnego (Dz. U. 
z 2006 Nr 137, poz. 
984) w tym Hg. Cd.

6,30 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Taryfy obowiązują 
od 9 kwietnia 2010 roku do 8 kwietnia 2011 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) 
znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – 
czynny od pniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody  
i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlece-
nia na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji do-
tyczących świadczonych przez nas usług.
POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 26 lub 27, e-mail: pok@puwis.pl.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Kochać kobiety czyli 
Dzień Kobiet w ZSP

Klasa druga Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych imienia Stanisława Staszica, udowodniła swoim programem ar-
tystycznym, przedstawionym na forum szkoły 9 marca, że miłość do ko-
biet, wbrew wszystkim przeszkodom, jest rzeczą łatwą i wspaniałą. W swo-
im przedstawieniu ukazali wiele kobiecych cech, nie wykluczając ich drob-
nych wad i pięknych zalet, poprzez sposób nieco satyryczny. Przedstawiony 
przez drugoklasistów program artystyczny spotkał się z dużym uznaniem 
i sympatią zarówno ze strony uczniów, jak i grona pedagogicznego. Histo-
ria kobiecości, opowiedziana przez naszych szkolnych kolegów i koleżanki, 
zaczęła się już w Edenie, gdzie Bóg stworzył piękną Ewę, by nadała sens ży-
ciu Adama. Trafnie dobrana oprawa muzyczna, bogate kostiumy i wspania-
ła gra aktorska, nadały przedstawieniu sympatyczny klimat. Kobiety grane 
przez chłopców przedstawione zostały jako silne, zdecydowane, pewne sie-
bie, zróżnicowane i barwne postacie.

W przedstawieniu nie brakowało jednak chwil zadumy i wyrazów podzi-
wu oraz szacunku i najlepszych życzeń skierowanych do wszystkich kobiet, 
tych rozświetlających szkolne dni, jak i całe życie młodych mężczyzn. Za to 
klasie drugiej Technikum Ekonomicznego należą się serdeczne podzięko-
wania w imieniu wszystkich kobiet i „kobietek” naszej szkoły.

Redemptor Hominis  
– finał wojewódzki 

12.03.2010 r. w wojewódzkim finale Archidiecezjalnego Konkursu Papieskie-
go (Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II - Redemptor Hominis)
wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w 
tym także trzy uczennice z naszej szkoły, które uzyskały największa ilość punk-
tów w etapie szkolnym – Małgosia Madalińska z klasy I TE , następnie Janina 
Grzybowska także z klasy I TE  i Sara Berezowska z klasy II TE. Konkurs odby-
wał się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie

 i trwał od 10 do 14. Składał się z dwóch etapów ustnego i pisemnego z cze-
go do etapu ustnego przeszło tylko 7 osób. Poziom okazał się bardzo wysoki, co 
prawda nasze uczennice nie zakwalifikowały się do ostatniego etapu, ale mo-
żemy być z nich dumni, ponieważ wykazały się odwagą i dobrym przygotowa-
niem. Po konkursie dziewczęta wraz z księdzem Grzegorzem zwiedzili Arcy-
biskupie Wyższe Seminarium Duchowne. Gratulujemy naszym dziewczynom!

ks. Grzegorz Grinn

Sara Berezowska wykonuje piosenkę „Jestem kobietą” 

Zespół w piosence finałowej

Walka kobiet o mężczyznę (z przymrużeniem oka)

Małgosia, Janina, Sara i ksiądz Grzegorz po rozdaniu dyplomów

Dnia 30 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się 
zebranie otwarte dla rodziców. 

Od Godz. 16:00 do 16:30 - Spotkanie w klasach z wychowawcami 
Od godz. 16:30 do 17:30 – Dyżury nauczycieli 
Porządek zebrania: Informacja o bieżących ocenach i zachowaniu 

uczniów. Informacja o rocznych ocenach dla uczniów odchodzących na 
praktyki i końcowych dla uczniów klas IV technikum.
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO LUB 
INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Wynajmę lokal na działalność handlo-
wą lub usługową przy ul. 3 Maja 44 G 
(przy zjeździe do „Przystani”). Tel. 91 
39 23 689, 517 35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
2 pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z bal-
konem. Kontakt Tel. 502 453 217.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie sprzedam, słoneczne, centrum 
ale spokojna lokalizacja, pomoc w 
uzyskaniu kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m 
kw. 880 34 17 34.

• Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biurami 
i dużym terenem, hala ok. 1000 m kw. 
668 989 393.

• Wynajmiemy tanio i od zaraz, wyposa-
żone w media, biura i lokale użytkowe 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 tel. 
091 39-20-891.

• Sprzedam działkę nad jeziorem z 
wydanymi warunkami zabudowy o 
pow. 0,0815 ha, cena 52  000. Tel. 0608 
622 920.

• Sprzedam po korzystnej cenie miesz-
kanie własnościowe, 3 pokoje, 58 m 
kw, parter. Kontakt 91 39 27 000.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, I piętro, 
cena 110 tys. Tel. 91 39 25 179.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, II p., 45,8 m kw. Tel. 
691 199 192.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we bezczynszowe M-4, 67 m kw, 
w Wierzbięcinie, cena 135 tys. Tel. 
608 512 142, 91 39 107 42 po 18.00.

• Do wynajęcia powierzchnie biurowe i 
magazynowe (były Danpotex). 91 39 
22 394.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie własnościowe, bezczynszowe 
68 m kw, wysoki standard, cena 140 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, nowe, 
parter, piwnica, częściowo umeblo-
wane, miejsce garażowe. 607 669 877.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. 
Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane oko-
lice Nowogardu. 796  820  971, 
790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane 30 aro-
we 15 zł/ m kw, wszystkie media w 
granicy działek. Tel. 883 426 344.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 
po 20.00.

• Pilnie sprzedam mieszkanie ładne o 
podwyższonym standardzie, duży 
balkon, o pow. 70 m kw, III piętro, cena 
2700 zł/ m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Ziemię do zabudowy 1,5 ha sprze-
dam. 91 39 182 97.

• Sprzedam/ wynajmę halę 350 m kw. 
Tel. 661 333 440.

• Sprzedam działkę 27 arów w Długołę-
ce. Tel. 600 399 348, dom 91 39 186 93.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 Lu-
tego. Tel. 502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 
m kw + działka 24 ary. Żabowo. 91 
39 106 13.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 77,8 m kw, I piętro, 
4 pokoje. Boh. Warszawy 69/15. Tel. 
507 145 754.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
607 580 172.

• Do wynajęcia pokój (mile widziana 
dziewczyna). 513 779 515.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, ul. Że-
romskiego, IV piętro. Tel. 796 203 780.

• Pokój do wynajęcia. 91 39 22 988, 698 
84 30 40.

• Pracujące małżeństwo poszukuje od 
zaraz mieszkanie do wynajęcia na te-
renie Nowogardu. Tel. 517 577 839.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m 
kw, ul. Bema. 609 776 335.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 
605 764 994.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów (prze-
mysłowa). Tel. 601 508 082.

• Kupię działkę budowlaną ok. 10 arów 
w Nowogardzie. Tel. 692 027 501.

• Sprzedam działki budowlane z warun-
kami zabudowy, okolice Nowogardu. 
Tel. 509 93 93 92.

• Sprzedam grunty rolne, media w 
działce 15 ha. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Mazdę 626, rok prod. 1995, 
po. 2.0 benzyna, stan bdb, cena 6500 
zł do negocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Kupię samochody przeznaczone do 
złomowania. 661 485 413.

• Sprzedam skrzynię Opel Astra 1993 r., 
głowicę i rozruszniki. Tel. 66 33 49 053.

• autonowogard.com; tel. 790 40 56 50. 
Samochody z Niemiec.

• Sprzedam Nissana Almerę 12/2001, 
przeb. 123.000 km, do końca serwiso-
wany w ASO Nissan, 2,2 Diesel, kolor 
zielony metalik, 5 drzwi, klimatyzacja, 
nowe opony zimowe, cena 23900 zł, 
zadbany tel. 605 522 340.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam pszenżyto, pszenicę, owies, 
warzywa, sadzeniaki Bryza, Wineta. 
502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., 
sprzedaż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

• Poidła plastikowe dla krów tanio 
sprzedam. 603 467 609.

• Kupię żyto, owies. 784  957  680, 
660 442 597, 607 925 645.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną. Tel. 91 
39 17 620 – wieczorem.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Aurikuloterapia. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 501  383 
380.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. Mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin Atrakcyj-
ne ceny. Faktury VAT. Tel. 508 309 107.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-
nia wnętrz, terakota, glazura, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tapeto-
wanie, panele. 607 647 515, 91 39 701 
23 po 19.00.

• Instalacje elektryczne, remonty miesz-
kań. 795 279 165.

• Usługi transportowe busem. 
693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 605 
522 340.

• Usługi – docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

• BRUK – LIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www. bruk-linnowogard.
com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

• Organizujemy kuligi, wesela i jazdę 
konną. 607 73 98 66.

• Usługi transportowe – wynajem kon-
tenerów na odpady budowlane, gruz. 
Tel. 667 146 793.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, tanio, 
solidnie. Tel. 608 84 77 84.

• Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Remonty, naprawy, montaże. Tel. 
781 016 125.

• Cyklinowanie. 692 478 465.

• UNIQA ubezpieczenia komunikacyj-
ne, majątkowe, na życie, Lilla Kaźmie-
rowska, Poniatowskiego 14/2 (piw-
nica). Tel. 693  128  108, Tel/fax 91 35 
03 055.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 
609 588 240.
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kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

  
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

gminy i miasta Nowogard

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 
127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr III/17/06 z dnia 28 
grudnia 2006 r., a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zmiany: Dz. U. Nr 227, poz. 1505; 
z 2009 r. Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700; z 2010 r. Nr 157, poz. 
1241), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Nowogard w dniach od 6 kwietnia 2010 r. do 6 maja 2010 
r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (budynku przy 
Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2010 r. w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. 
Wolności 1) o godzinie 16.oo.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 
projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Nowogardu przy Placu Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 maja 2010 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i 
wnioski do projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do Burmistrza Nowogardu przy Placu Wolności 1, 72-200 
Nowogard w terminie do dnia 31 maja 2010 r. Uwagi i wnioski mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mantczak@nowogard.pl.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

Informujemy, że 

25 marca 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

• Windykacja. 509 996 105.

• Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. 
Tanio. 506 800 779.

• Dachy, budowy. 727 303 097.

• Transport do 7,5 tony. 727 30 30 97.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ 
godz. 609 931 847.

• Regipsy, malowanie, panele. 
513 202 205.

• HYDRAULICY. 600  400  363, www.su-
perogrzewanie.nd.pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, długo-
letnie  doświadczenie w handlu, dys-
pozycyjność. tel. 660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Poszukuje pana (panów) do założenia 
nowej instalacji elektrycznej w miesz-
kaniu ok 70 m2.  Czekam na oferty. Nr 
kontaktowy 788 22 44 50.

• Metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy KAT.D i Kartą Kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku do 
6 lat – niedrogo. 503 654 126.

• Operator koparko – ładowarki poszu-
kuje pracy. Tel. 509 568 616.

• Firma Oriflame poszukuje pracowni-
ków. 693 876 362.

INNe

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-

minkowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni, 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, na gwarancji, cena 450 
zł, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazo-
wym, typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. 
Tel. 691 686 772.

• Jadę 20 marca do Niemiec w kie-
runku Koln – Aachen, mam 4 wolne 
miejsca w samochodzie (bus). Tel. 
665 541 960.

• Sprzedam gondolę firmy JANE mo-
del Capazo z systemem profix. Tel. 
600 897 758.

• Karp kroczek, lin – sprzedam. 91 
39 182 97.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

• Husky – suczka, niedrogo sprzedam. 
502 853 573.

• Fotel 2 osobowy tanio sprzedam. Tel. 
91 39 20 302.

• Skup Złomu (za Rynkiem) wznawia 
działalność. Najwyższe ceny skupu. 
Dodatkowo zaczynamy skup makula-
tury. Firma czynna od 8.00 do 16.00. 
Tel. 508 229 868.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + 
spacerówka), 400 zł. Tel. 609 776 335.

• Yorki – szczeniaki sprzedam, suczka 
i dwa pieski, po tacie z rodowodem. 
Termin odbioru 2 kwietnia, 2 x od-
robaczone, zaszczepione z założoną 
książeczką, cena 1200 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 513 157 299.

• Sprzedam rusztowanie warszawskie – 
nowe, 10 ramek – tanio. 605 930 161.

• Sprzedam meble kuchenne za sym-
boliczną złotówkę. Tel. 609 174 706.

reklama reklama
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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XVII memoriał  
im. romana Tomczyka 

W miniony  weekend na hali sportowej  przy  Szkole Podstawowej  nr4 w Nowo-
gardzie odbył się po raz XVII Memoriał im. Romana Tomczyka  w piłce siatkowej. 
Na parkiecie mogliśmy zobaczyć zespoły :

LUKS Nowogard, Oldboy Nowogard, Zakład Karny i LZS Wojcieszy.
Na uroczystym otwarciu zostały złożone kwiaty i minutą ciszy uczczono  

pamięć byłego zawodnika LZS Nowogard Romana Tomczyka.
Turniej był rozegrany systemem każdy z każdym do wygrania dwóch setów..
Wyniki rozgrywek:
LZS Wojcieszyn - Oldboy  1-2
LUKS Nowogard  - Zakład Karny 2-0
LUKS Nowogard - Oldboy 1-2
LZS Wojcieszyn - Zakład Karny  2:0
LZS Wojcieszyn - LUKS Nowogard 2:0
Oldboy - Zakład Karny 2:0
Tabela:
1.Miejsce - Oldboy Nowogard
2.Miejsce - LZS Wojcieszyn
3.Miejsce - LUKS Nowogard
4.Miejce - Zakład Karny 
Dla zespołów które zajęły miejsca na podium zostały wręczone efektowne 

medale.
Nad prawidłowym przebiegiem   rozgr ywek czuwała  moc-

na obsada sędziowska Grzegorz .Tandecki i Wiesław Buczyński. 
Organizatorzy - Miejsko - Gminne Zrzeszenie LZS i Szkoła Podstawowa nr 
4 w Nowogardzie

Karolina Kubicka

Żuk Fanklubu  
Pogoni

Świetna inicjatywa kibiców z Nowogardu. Nieoficjalny Fanklub Pogoni 
właśnie kończy pracę nad samochodem, którym będzie przyjeżdżał na mecze 
do Szczecina.

Kibice Pogoni z Nowogardu i ich 
dzieło. Z tyłu pojazdu widnieje napis: 
„Bo fantazja jest od tego, aby bawić 
się na całego”.

Inicjatorzy pomysłu to nowogar-
dzianie kibicujący Pogoni Szczecin. 
O swoim nowym środku transportu 
mówią pieszczotliwe „zabawka”, bądź 
używają poważniejszego terminu: 
liniowiec.

– Nasz nieformalny Nowogardzki 
Fanklub zyskał nowy środek trans-
portu – chwali się Damian Simiński, 
jeden z członków. – Pierwszy wyjazd 
odbędzie się w piątek, na mecz z Flotą 
Świnoujście.

Jak się dowiadujemy, koszt re-
nowacji i przystosowania żuka do 
kibicowskich potrzeb, przerósł nieco 
oczekiwania twórców.

– Zabawka okazała się troszkę 
kosztowna – mówi Simiński. – Dla 
spokoju naszych małżonek lepiej bę-
dzie, jak nie ujawnimy ostatecznego 
kosztu przystosowania pojazdu do 
potrzeb meczowych.

Żuk będzie odbywał trasę Nowo-
gard – Szczecin – Nowogard wyłącz-
nie w dniach meczów, które I-ligowa 
Pogoń będzie grać u siebie. Efekty 
prac fanów z Nowogardu będzie 
można też zobaczyć przed meczem 
z Flotą.

– Przed meczem z wyspiarzami żuk 
będzie stał na parkingu przy prze-
jeździe kolejowym, od strony ulicy 
Jagiellońskiej – informuje członek 
fanklubu. – Zapraszamy chętnych!

Uznając wysiłek włożony w reali-
zację przedsięwzięcia, wymienia-
my wszystkich twórców i zarazem 
członków nowogardzkiego fanklubu 
Pogoni: Wiesław Piotrowicz, Mariusz 
Piotrowicz, Andrzej Piotrowicz, 
Marian Simiński, Damian Simiński, 
Tomasz Rączka, Leszek Cedro, Wik-
tor Smoliński i Bartosz Smoliński. 

informacje ze strony  www.gs24.pl 
<http://www.gs24.pl/> 

zdj.FanClub Pogoń Nowogard
Karolina Kubicka 

Terminarz rozgrywek POmOrZaNINa

o mistrzostwo l klasa juniorów

Zarząd LKS „Pomorzanin" w Nowogardzie uprzejmie informuje, iż 
mecze o mistrzostwo l klasa juniorów - wiosna, sezonu 2009/2010 roz-
grywać będziemy na stadionie w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 
41 według niżej podanych terminów:

1. 28.03.2010 godz. 13  Pomorzanin - „PIAST” Choszczno
2. 11.04.2010 godz. 13  Pomorzanin - „ŚWIT” Szczecin
3. 24.04.2010 godz. 13  Pomorzanin - „HUTNIK” Szczecin
4. 09.05.2010 godz. 13  Pomorzanin - „ODRZANKA” Radziszew
5. 30.05.2010 godz. 13  Pomorzanin - „WYBRZEŻE REWAL”
6. 06.06.2010 godz. 13  Pomorzanin - „SARMATA” Dobra N.
7. 19.06.2010 godz. 12  Pomorzanin - „FLOTA" Świnoujście

Łączymy sportowe pozdrowienia !
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Rozpoczęcie 

22 marca br. 16.30
ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1000 zł

reklama

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

22 marca br. g. 16.00

Najwyższe ceny 
złomu stalowego, metali kolorowych 

oraz makulatury i folii 
oferuje PUH „Węglostal” 

ul. Boh. Warszawy 27 c 
(naprzeciw POM-u) 

czynne pn-pt 7.00–18.00, sob. 7.00–16.00

Natalii Kozieł  
na 18 urodziny 

Życzymy Ci zdrowia, sukcesów w nauce, 
przyjaciół i takich możliwości, o jakich marzysz. 
Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą, z 
entuzjazmem, zapałem i radością. Weź to wszystko 
i zbuduj z tego życie, które warto przeżyć.

Babcia i Dziadek - Jadwiga i Tadeusz Kozioł

Co słychać w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym?

ŻYCZeNIa

szkoła, dom, zawody oraz czyn-
ności z nimi związane. Dzięki na-
bytym już umiejętnościom bardzo 
dobrze poradzili sobie z tłumacze-
niem krótkich zdań, dopasowa-
niem obrazków do opisów i ogól-
nym rozumieniem tekstu. Uczest-
nicy konkursu zostali nagrodzeni,  
a nauczyciele języka niemieckiego 
usatysfakcjonowani. Gratulujemy!

- 3.03.2010 r. stał się dniem po-
święconym twórczości H.CH. An-
dersena. Uczniowie ze szkoły pod-
stawowej mieli okazję słuchać ba-
śni tego pisarza czytanych przez 
zaproszonych gości: zastępcę bur-
mistrza – J. Kaczmarskiego, p. B. 

Włodarczyk i p. B. Wierszyło oraz 
niektórych pracowników ośrod-
ka, m.in. obie panie dyrektorki: J. 
Wardzińską i E. Cerankę. Uczniom 
klas gimnazjalnych czytali nauczy-
ciele. Po wysłuchaniu baśni starsi 
uczniowie zobrazowali je ruchem, 
a młodsi zgadywali, jaka to baśń. 
Nie zapomniano o nagrodach. 
Rozstrzygnięty też został konkurs 
plastyczny, pt.  H. Ch Andersen 
opowiada… Za najładniejsze i naj-
ciekawsze prace uznano obrazki P. 
Gawła, L. Denkiewicza i M. Szafra-
na. Brawo!   

Inf. własna

- 23.02.2010r. odbył się szkol-
ny konkurs z języka niemieckie-
go dla uczniów klas gimnazjal-
nych pod hasłem: Ubung macht 
den Meister. Uczniowie mieli za 
zadanie rozwiązać test składają-
cy się z jedenastu pytań i tym spo-
sobem mogli wykazać się wiedzą 
z następujących kręgów tematycz-
nych: człowiek, świat przyrody, 
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

reklama

ŻYCZeNIa

Czytaj s. 10 i 11

Zatrudnię osobę do prac 
przydomowych.

Obowiązki:
- zajmowanie się końmi,
- pielęgnacja ogrodu,
- zajmowanie się obejściem.
Wymagania:
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia.

Praca w Kościuszkach,
oferujemy samochód na dojazdy.

tel. 091 579 29 18

Natalii Kozieł  
na 18 urodziny 
Życzymy Ci zdro-
wia, sukcesów w 
nauce, przyjaciół 
i  takich możli-
wości, o jakich 
marzysz. Stawiaj 
czoła przyszłości z 
nadzieją i odwagą, 
z entuzjazmem, zapałem i rado-
ścią. Weź to wszystko i zbuduj z 
tego życie, które warto przeżyć.

Babcia i Dziadek 
- Jadwiga i Tadeusz Kozioł

Sm Gardno

kosztowne 
oszczędzanie

Czytaj we wtorkowym DN

Sygnały Czytelników

Zarejestrować 
pojazd czyli 
ciernista droga 
przez paragrafy 
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KALENDARIUM 
DZIENNIKA

reklama

19 marca  78. dzień roku
imieniny: Bogdan, Jan, Józef, Leoncjusz, Marceli i Marek.
Dzień Wędkarza w Polsce
Dzień Jedności Kaszubów
Wydarzenia w Polsce 
1919 – Gdańsk został ogłoszony Wolnym Miastem.
1920 – Józef Piłsudski został Pierwszym Marszałkiem Polski.
1922 – oficjalne narodziny klubu piłkarskiego Lech Poznań, wtedy pod nazwą 
Lutnia Dębiec.
1968 – I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka wygłosił antysyjonistyczne 
przemówienie.
2007 – uruchomiono portal internetowy TVN24.pl.
Wydarzenia na świecie
1922 – w Szwecji odbył się pierwszy narciarski Bieg Wazów.
1982 – wojna o Falklandy: Argentyńczycy wylądowali na Georgii Południowej 
i podnieśli tam swą narodową flagę. Incydent ten stanowił preludium do póź-
niejszych działań zbrojnych.
2006 – Alaksandr Łukaszenka wygrał wybory prezydenckie na Białorusi.
2007 – miała miejsce katastrofa górnicza w kopalni Uljanowskaja, zginęło 108 
górników.

20 marca  79. dzień roku
imieniny: Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Erme-
garda, Eufemia, Fotyna, Hipolit, Irmegarda, Józefa, Klaudia, Klemens, Kutbert, 
Matrona, Maurycy, Nicetas, Patrycja, Rafał, Wincenty i Wulfram.
Międzynarodowy Dzień Astrologii
Wydarzenia w Polsce
1921 – na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt.
1948 – utworzono Akademię Lekarską w Szczecinie, przekształconą później w 
Pomorską Akademię Medyczną.
1950 – utworzono Fundusz Kościelny.
1957 – rozpoczęto produkcję syreny, pierwszego samochodu całkowicie polskiej 
konstrukcji.
1970 – utworzono Uniwersytet Gdański.
Wydarzenia na świecie
1933 – powstał pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau.
2005 – na skoczni w Planicy norweski skoczek Bjørn Einar Romøren ustanowił 
rekord w długości skoku – 239 m.

21 marca  80. dzień roku
imieniny: Benedykta, Filemon, Filemona, Hugolin, Klemencja, Lubomir, Ludo-
mir, Ludomira, Marzanna, Mikołaj, Pafnucy i Serapion.
Pierwszy dzień wiosny
Dzień Wagarowicza
Światowy Dzień Lasu
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Poezji (UNESCO)
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Wydarzenia na świecie
1804 – We Francji przyjęto Kodeks Napoleona.
1963 – Zamknięto więzienie Alcatraz.

22 marca  81. dzień roku
imieniny: August, Baldwin, Baldwina, Bazyli, Benwenut, Boguchwał, Bo-
gusław, Bogusława, Godzisław, Katarzyna, Kazimierz, Lea, Oktawian, Paweł, 
Zachariasz i Zachary
ONZ – Światowy Dzień Wody
Dzień Ochrony Bałtyku
Wydarzenia w Polsce
1925 – Otwarto skocznię narciarską Wielka Krokiew w Zakopanem.
1928 – Powstało przedsiębiorstwo państwowe Polska Poczta, Telegraf i Telefon.
1991 – Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
ściowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapita-
łowego w Polsce.
Wydarzenia na świecie
1895 – Odbył się pierwszy pokaz filmu braci Lumière w Paryżu, na którym 
przedstawiono film „Wyjście robotników z fabryki”.
1993 – Oficjalnie zadebiutował mikroprocesor Pentium firmy Intel.
2000 – Papież Jan Paweł II odprawił mszę św. w Betlejem i modlił się w Grocie 
Narodzenia.

Nasze brzydkie hasło Śmieciogard nie jest 
adekwatne do rzeczywistości – należy je rozsze-
rzyć na okolice miasta. Śnieg odkrywa skrywane 
tajemnice. Skoro nie pomagają apele trzeba de-

cyzji – czas na od dawna postulowany podatek 
śmieciowy.
(na zdjęciach pobocze drogi w kierunku Długołęki) 

LMM

Śmieciogmina

Wyszyńskiego dwukierunkowa
W ubiegłym roku publikowaliśmy sygnały 

Czytelników opisujących łamanie przepisów przez 
samochody dostawcze obsługujące sklepy w bu-
dynku zajmowanym przez „Biedronkę”.

Problem polegał na tym, że odcinek ul. Wyszyń-
skiego od ul. Kościelnej do  pasażu przed placem 
Wolności był jednokierunkowy.  Samochody do-
stawcze (duże TIR-y) łamały przepis, bo ze względu 
na gabaryty nie mogły kontynuować jazdy w kie-
runku placu, bo nie mieściły się w pasażu. Wbrew 
przepisom zawracały w kierunku ul. Kościelnej.

Sygnały Czytelników uwzględniono – wprowa-
dzono ruch dwukierunkowy. I zaczęło się!

Patrząc od strony placu Wolności cała lewa 
strona ulicy to … parking przed blokiem.

W niedzielę i święta parking jest po obu stro-
nach. Pozostaje wąska jezdnia używana w obu 
kierunkach, przez młodych nieraz bardzo brawu-
rowo. Tłok niesamowity! I nagle nadjeżdża pojazd 
uprzywilejowany – policja, straż lub karetka pogo-
towia nie ma szans przejechać – musi zaczekać aż 
jadący usuną się – bałagan niesamowity! I od tych 

instytucji otrzymujemy sygnały – przywrócić daw-
ny porządek – ruch jednokierunkowy od pasażu 
do ul. Kościelnej z ograniczeniem: „Nie dotyczy 
pojazdów dostawczych”.

LMM
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Nowe lokalne stowarzyszenie 

„Wspólny Nowogard” 
W miniony poniedziałek, 15 mar-

ca, powstało nowe lokalne stowa-
rzyszenie o nazwie „Wspólny No-
wogard”. Inicjatorami jego zawią-
zania jest m.in. trójka nowogardz-
kich radnych – Tomasz Szafran, Ra-
fał Szpilkowski i Krzysztof Kosiń-
ski. Stowarzyszenie zrzesza również 
sporą grupę osób, wśród których 
można znaleźć znanych lekarzy, na-
uczycieli, przedsiębiorców oraz licz-
ne grono sołtysów reprezentujących 
mieszkańców wsi.

Według deklaracji założycie-
li „Wspólny Nowogard” jest otwar-
ty dla wszystkich, którzy chcą dzia-
łać dla dobra gminy – niezależnie od 
ich poglądów politycznych. „Powo-
łanie stowarzyszenia jest reakcją na 
obecną sytuację w gminie. Sygnałem, 
że nie jest tak jak być powinno. Nale-
ży to zmienić. Chcemy wspierać roz-
wój naszej gminy. Wspólnie tworzyć 
przyszłość Nowogardu”- mówi rad-
ny Tomasz Szafran. „Politykę zosta-
wiamy politykom. W samorządzie 

gminnym najważniejszy jest zdro-
wy rozsądek, a nie kolor legitymacji 
partyjnej. Jedyną wytyczną naszego 
działania jest szeroko rozumiane do-
bro wspólnoty gminnej, zaczynającej 
się od zwykłego obywatela.”- dodaje 
radny Rafał Szpilkowski. 

Stowarzyszenie ma zamiar  inte-
grować społeczeństwo wokół spraw 
istotnych  dla Nowogardu, brać 
czynny współudział w kształtowaniu 
rozwoju miasta, podejmować dialog 
z władzami samorządowymi w spra-
wach istotnych dla różnych grup 
społecznych oraz wspierać i propa-
gować twórczą działalność młodych 
ludzi.

W najbliższym czasie należy ocze-
kiwać na szerszą informację o sto-
warzyszeniu „Wspólny Nowogar-
d”oraz pierwsze efekty jego działal-
ności.

Red.Powstaje klub Żeglarski
Informujemy, że w dniu 19 marca czyli w najbliższy piątek o godz. 18.00 

rozpocznie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą Klub Że-
glarski „Knaga”. 

Wszystkich, którym bliska jest reaktywacja żeglarstwa na naszym pięknym  
jeziorze zapraszamy do sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „Profit” przy ul. Wojska Polskiego 3.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Sławomir Skubij
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lewica apeluje:

Zabezpieczyć środki 
na szpital!

W dniu 10 marca Klub Radnych Lewicy złożył na ręce Burmistrza wnio-
sek o zabezpieczenie w tegorocznym budżecie (pogrubienie moje) środków 
finansowych w wysokości 4 miliony złotych na I etap rozbudowy nowej 
części szpitala.

Czytelnicy komentują
Szanowny Panie Redaktorze Naczelny.

Czytając artykuł pióra Pana Marcina Nieradki początkowo nie planowa-
łem zabierania głosu w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jednak sło-
wa o możliwości nieprzestrzegania prawa są dla mnie trudne do „przełknię-
cia”. Pan Marcin Nieradka jest z całą pewnością zdolnym, młodym redak-
torem. Chyba jednak nie zdaje sobie sprawy, jak „silnym” jest człowiekiem. 
Jaką moc posiada słowo pisane. Słowa wypowiedziane są ulotne, ale zapisa-
ne wbijają się w pamięć.

Dotychczas Pan Marcin pisał całkiem ciekawie. Ale teraz zatracił coś, co 
nazywamy „rzetelnością dziennikarską” „dura lex, sed lex” (łac. twarde pra-
wo, ale prawo) rzymska zasada prawnicza wyrażająca absolutna supremację 
norm prawa, zgodnie z która należy bezwzględnie stosować się do przepi-
sów ustawy niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji dla zobowią-
zanego. Czy nam się to podoba, czy nie.

Rację ma Pan Zastępca Burmistrza. Reakcja na niedotrzymanie terminu 
zawitego była prawidłowa. Zezwolenia utraciły ważność. Koniec kropka. 

Jakoś nie zauważyłem, aby ktokolwiek ogłosił w Nowogardzie upadłość, 
przeprowadził zwolnienia. Dużo racji jest w komentarzu Pana Rafała Szpil-
kowskiego, (którego cenię za działania na rzecz Gminy). Urzędnicy przy-
zwyczaili się, że mieszkańcy są dla nich, a nie na odwrót. Faktycznie, odrobi-
na dobrej woli, odrobina właściwego zainteresowania się, „z czego mam na 
chleb” pozwoliłaby na uniknięcie ambarasu. Wystarczyło wystosować pisma 
przypominające do zainteresowanych. 

Niestety, zainteresowani nie mogą powoływać się na fakt, iż „Pani urzęd-
nik powiedziała”. Ona pewnie i chciała dobrze, ale wyszło jak zwykle. 

A rozżaleni przedsiębiorcy? Niestety, „ignorantia juris nocet”.
Z poważaniem Waldemar Leszczak

mistrza Jerzego Kaczmarskiego. Do 
dziś zdanie nie zmieniam i uważam, 
że miałem podstawy do krytyki. Na 
odebraniu koncesji (z wątpliwą pod-
stawą) nie skorzystał nikt. Nawet nie 
jakaś tam, „litera prawa” i osoby jej 
próbujące się kreować na jej straż-
ników. 

Łacińskie przysłowie, które Pan 
przytacza, bardziej tyczy się wykro-
czeń i prawa karnego. Problem ode-
brania koncesji ma związek z pra-
wem administracyjnym i poniekąd 
cywilnym. Natomiast termin „zawi-
ty”, który ostatnio w naszej gminie 
robi furorę, owszem stosuje się, ale 
najczęściej w postępowaniach sądo-
wych.

Przesłany przez Pana wyrok NSA 
jest bardzo ciekawy. Dotyczy jednak 
całkiem innego przypadku. Nasi 
przedsiębiorcy opłaty uiścili w po-
niedziałek, gdyż niedziela (wraz, z 
którą upływał termin), jak dobrze 
wiadomo, jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy. Przytaczany przez 
Pana wyrok dotyczy także możliwo-
ści przywrócenia terminu do doko-
nania wpłaty, co nijak ma się do na-
szej sytuacji. Biją, więc Panie Walde-
marze, ale chyba nie w tym koście-
le, który ma Pan na myśli. W moim 
i nie tylko mniemaniu nie złamali, 
więc nawet najtwardszego prawa.

Gdyby tak było, urzędnicy z Gry-
fic, Szczecina i wielu polskich miast 
już dawno ponieśliby tego konse-
kwencję. W opowieści o „cyganach 
i kowalach” z 19 nr „Dziennika” tak-
że Jerzy Kaczmarski napisał, iż od-

nosi wrażenie, iż zalecam mu omi-
janie prawa w tym przypadku oraz 
w przyszłości. Wrażenia wiceburmi-
strza, to jego osobista sprawa, ale na 
pomawianie przypisywanie mi ta-
kich twierdzeń pozwolić sobie nie 
mogę. Jerzy Kaczmarski zarzuca ga-
zecie, także wywoływanie „sztucz-
nego szumu”. Z takimi komenta-
rzami wypadłoby poczekać do we-
ryfikacji odwołań przedsiębiorców 
przez Samorządowe Kolegium Od-
woławcze, lub pierwszych wyroków 
sądowych. 

Gazeta zabrała przedsiębiorcom 
koncesję? Gazeta nasłała na nich 
Izbę Celną o kontroli informując 
znacznie później? Jeżeli ktokolwiek, 
go wywołał to tylko on sam. Co in-
nego odpowiedź na krytykę gazety, 
a co innego przypisywane jej treści, 
zamiarów i straszenie weryfikacją 
prokuratury.

Teraz o moich wrażeniach. Od-
czuwam, iż niektórzy politycy w na-
szej gminie, woleliby, aby pewnych 
problemów nie poruszać, pomijać, 
lub zgadzać się z ich interpretacja-
mi. Lokalna gazeta powinna pełnić 
rolę ich sumienia, które przypomi-
na o wadach. Gdy, takiej zabraknie, 
będą może i mieli wewnętrzny spo-
kój. Ale nie będą mieli sumienia.

Prawa nie powinno egzekwować 
się bezrefleksyjnie. To cechowało 
systemy totalitarne XX w.

Notabene, to, że nie wie Pan o 
zwolnieniach, lub upadłościach, to 
już inny problem.

Marcin Nieradka

Szanowny Panie Waldemarze. 

Dziękuję za słowa pochwały, ale 
i bez nich by się obyło. Od pewne-
go czasu mam jednak wrażenie, że 
w sprawie odebrania koncesji na-
szym przedsiębiorcom, próbuje się 
odwracać kota ogonem. Rzetelności 
i przygotowania do podjęcia bardzo 
trudnej decyzji zabrakło wicebur-

mistrzowi Jerzemu Kaczmarskiemu. 
Ubolewam nad tym, bo tego poli-
tyka i urzędnika oceniałem bardzo 
pozytywnie.

Proszę nie imputować mi słów o 
możliwości nieprzestrzegania pra-
wa, bo takich nigdzie i nigdy nie 
użyłem. W komentarzu do artyku-
łu „Prohibicja po nowogardzku” 
skrytykowałem decyzję wicebur-

W uzasadnieniu czytamy:
W związku z przygotowaniem 

koncepcji rozbudowy nowej części 
szpitala, Klub Radnych Lewicy wnosi 
do burmistrza o zabezpieczenie środ-
ków finansowych finansowych roku 
2010 na realizację w/w inwestycji. 
Według wstępnych szacunków rozbu-
dowa szpitala kosztować będzie ok.12 
mln złotych. Tę sumę zweryfikuje 

oczywiście przetarg i złożone oferty 
wykonawców. Zdajemy sobie sprawę, 
że realizacja całego przedsięwzięcia 
nie jest możliwa w jednym roku 
kalendarzowym z uwagi na długo-
trwałe prace budowlane. Nie mniej 
jednak, Klub Radnych Lewicy stoi na 
stanowisku, iż rozbudowa jednostki 
powinna rozpocząć się jeszcze w roku 
bieżącym, a dotychczas nie zostały 

zabezpieczone środki finansowe na 
omawiane zadanie. Wnosimy zatem 
o zweryfikowanie tegorocznego bu-
dżetu gminy i zabezpieczenie na ten 
cel kwoty 4 mln zł.

Podpisał Przewodniczący Klubu 
Radych Lewicy Robert Czapla.

Komentarz:
Cel jest szlachetny i zapewne żaden 

z radnych nie jest przeciwny rozbu-
dowie szpitala.

I właściwie to jest jedyny plus tego 
wniosku. Realia są inne. Po pierw-
sze nie znamy szczegółów – nie ma 
bowiem kompletu dokumentacji tej 
inwestycji. W budżecie są zabezpie-
czone środki na opracowanie tejże 
dokumentacji. Nikt kto zna realia nie 
przypuszcza nawet, że dokumentacja 
będzie gotowa w dwa czy trzy mie-
siące, bo tylko w takim przypadku 
można myśleć o zmianach budżetu. 
Nikogo nie trzeba przekonywać, że 
wygospodarowanie 

4 mln złotych jest jednoznaczne z 
przewróceniem budżetu do góry no-
gami i wstrzymanie wielu już zaawan-
sowanych przedsięwzięć, ryzykując 
jednocześnie nie wykonanie budżetu 
w przypadku poślizgów przy opraco-
waniu dokumentacji nowego szpitala. 
Z kolei odwlekanie w czasie zmian 
w budżecie oznacza automatycznie 
rezygnację z szukania pieniędzy na 
szpital, bo już w lipcu czy sierpniu 
tych pieniędzy po prostu nie będzie 
(zostaną wydane na planowane obec-
nie inwestycje). 

Znam też radnych Klubu Lewicy 
i wiem, że są oni doskonale zorien-
towani w zawiłościach procedury 
opracowania dokumentacji i prze-
prowadzania przetargów, dlatego 
wniosek uważam za zwyczajną grę 
wyborczą obliczoną na poklask, bo 
realnej możliwości realizacji tego 
wniosku nie ma.

LMM
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
V Niedziela Wielkiego Postu (J 8,1-11)

Dać szansę…
Sytuacja, w której faryzeusze stawiają Jezusa jest pułapką. Jeśli powie, że 

należy ją ukamienować, zaprzeczy swojej nauce o Bożej miłości i przebacze-
niu. Jeśli zdecyduje o uwolnieniu kobiety – zarzucą mu, że lekceważy Prawo 
Mojżesza. Jezus odwraca tę sytuację. Nic nie odpowiada, lecz pisze palcem 
po ziemi. Nie wiemy co pisał. Może wypisywał ich własne grzechy? Może coś 
innego? Powiedział do oskarżycieli tylko jedno zdanie: „Kto z was jest bez 
grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamień.” Do tej pory myśleli o grze-
chu tej kobiety, teraz zaczęli myśleć o swoich grzechach. I ze wstydem ode-
szli. Dopiero wtedy Jezus zaczyna rozmawiać z cudzołożną kobietą. Mówi do 
niej: „I ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już więcej nie grzesz.” 
Zwróćmy uwagę, że Jezus nie pochwala życia tej kobiety. Nie tłumaczy jej i 
nie próbuje usprawiedliwiać. Ona też tego nie robi. Obydwoje wiedzą jak złe 
było to życie. I obydwoje wiedzą, że tak dłużej nie może być. Jezus potępia 
grzech, ale nie potępia grzesznika – daje mu szansę na nawrócenie i prze-
mianę życia. Zauważmy różnicę – faryzeuszom chodzi o Prawo – Jezusowi 
o człowieka. My też widzimy grzech wokół siebie. I często tak jak faryzeusze 
mamy pokusę, aby natychmiast ukarać grzesznika. Uważamy, że tak będzie 
sprawiedliwie, tak będzie lepiej. Ale dla kogo lepiej? Czy dla tego człowieka? 
Czy nie trzeba dać szansy naprawy swojego życia? Oczywiście nie możemy 
być naiwni – chodzi tylko o tych, którzy prawdziwie i szczerze żałują tego, co 
zrobili a nie o ludzi złych i cynicznych, którzy cieszą się z wyrządzonego zła. 
Powinniśmy walczyć ze złem, które dostrzegamy. Najpierw w sobie a po-
tem wokół siebie. Ale walka z grzechem nigdy nie może być walką z czło-
wiekiem. Tego nas uczy Jezus w dzisiejszej Ewangelii. I jeszcze jednego. Nie 
stawajmy się zbyt łatwo sędziami drugiego człowieka. Zostawmy to Panu 
Bogu. Nie zapominajmy o naszych własnych grzechach. Nie zapominajmy, 
że to właśnie my jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują nawrócenia. 
Minęły Rekolekcje. Już za tydzień Niedziela Palmowa. Potem Wielki Ty-
dzień. Jaki był ten Wielki Post? Czy był on czasem nawrócenia i przemiany 
swojego życia. Powrotem Syna Marnotrawnego do domu kochającego Ojca. 
Jeśli nie, to jeszcze nie jest za późno…

Ks. Tomasz Tylutki
_________________________________________________________

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:

Zapraszamy w Wielkim Poście na szczególne nabożeństwa. Drogi Krzy-
żowe, odbywają się w każdy piątek o g.17.00 dla dzieci i młodzieży, dla do-
rosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00, a dla młodzieży starszej o g. 
19.30. W kościołach filialnych: Kulice – wtorek g.17.00; Jarchlino – czwar-
tek g.17.00. W niedzielę natomiast zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich 
Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15. 

Rekolekcje szkolne dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimna-
zjalnych odbędą się od 24 do 26 marca 2010 r.  

Organizujemy w Wielkim Poście doroczną pielgrzymkę Maturzystów 
na Jasną Górę, w dniach 17-20 marca 2010 r. śladami Jana Pawła II (Kra-
ków-Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice-Oświęcim-Gidle-Jasna Góra). Za-
pisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego (GG: 2404046). 

W każdy poniedziałek na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania 
„Pokolenia JP2”.

Klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczeci-
nie wraz ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zapro-
sić na „Misterium Męki Pańskiej” które odbędzie się: 21.03, 27.03, 28.03, 
o godz. 20.00. 

W dniach 18–21 marca odbędą się XIV OGÓLNOPOLSKIE  REKOLEK-
CJE  WIELKOPOSTNE DLA ROLNIKÓW I MIESZKAŃCÓW WSI pt. „Tyl-
ko pod tym Znakiem…” Prowadzi ks. Abp Andrzej Dzięga w Parafii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach. Rekolekcje będą transmitowa-
ne w Radio Maryja i Telewizji Trwam. Zapraszamy.

Parafia pw. Wniebowzięcia NmP
Nabożeństwa Wielkopostne: Droga Krzyżowa – w każdy piątek o 

g.17.00 dla dzieci i po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i młodzieży. W 
Kościołach filialnych: Olchowo – wtorek g.17.00; Dąbrowa – środa g.17.00; 
Karsk – czwartek g.17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele 
o g.17.00 w kościele pw. WNMP. Rekolekcje wielkopostne odbędą się tylko 
dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w dniach 24-26 marca 2010 r. Będzie-
my za to zaraz po Wielkanocy przeżywać Misje Święte, które rozpoczną się 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (11 kwietnia) i trwać będą do III Niedzieli 
Wielkanocnej włącznie (18 kwietnia). 

Parafia pw. mB Fatimskiej
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.16.30; Gorzkie Żale w Niedziele 

przed Mszą św. o g. 9.00 i 12.00. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w 
dniach 22 do 24 marca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

x.TT

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 
dla młodzieży 24-26 marca 2010 r.

Środa 24 marca – kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
g.9.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjum ZSO 
g.11.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych (LO, Tech, ZSZ)
g.18.00 – NDK - koncert dla młodzieży zespołu hiphopowego „EKS”, 
„Nieborap”  - wstęp wolny 

Czwartek  - 25 marca – kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
g.9.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjum ZSO 
(okazja do Spowiedzi) 
g.11.00 – spotkanie i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych (okazja do spowiedzi) 
g.18.00 – NDK – projekcja filmu „Popiełuszko – wolność jest w nas” - 
wstęp wolny dla młodzieży

Piątek 26 marca - kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
g.9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży gimnazjum ZSO
g.11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych (LO, Tech, ZSZ)
g.19.00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta: początek przy kościele św. 
Rafała Kalinowskiego, zakończenie  na cmentarzu

Rekolekcje czas zatrzymania i nawrócenia w życiu, zaproś swoich przy-
jaciół…

Rekolekcje Wielkopostne 
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Rekolekcje młodzieżowe dla młodzieży gimnazjum i liceum od-
bywać się będą w dniach 24, 25 i 26 marca. Przeprowadzi je ks. Stani-
sław Szlijan z Kamienia Pomorskiego wraz ze swoim zespołem rekolek-
cyjnym. 

Rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych odbędą się w ramach 
naszych misji parafialnych, czyli w dniach 12, 13 i 14 kwietnia.
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Obwodnica Nowogardu 
nie może powstać!

Informujemy mieszkańców Nowogardu, że nadal trwa gromadzenie do-
kumentacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska w Nowo-
gardzie w celu unieważnienia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 
pozwalającej na wybudowanie obwodnicy północnej wokół Nowogardu. 
W trakcie gromadzenia materiałów okazało się, że nie dotrzymano w wie-
lu miejscach procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę obwodnicy i występują też wątki korupcyjnogenne. Do tej 
pory mieliśmy tylko zarejestrowaną wypowiedź byłego zastępcy burmistrza 
-Jerzego Jabłońskiego na jednej z konsultacji społecznych dot. budowy pa-
dliniarni w Glicku, że do przewozu padliny najlepszą drogą omijającą No-
wogard będzie północna obwodnica najdalej oddalona od miasta – za Osie-
dlem Bema, koło kurników. Nasze Stowarzyszenie od początku wiedziało że 
północna obwodnica ma być budowana pod tym kątem, teraz mamy dowód 
w dokumentacji na powyższe. Jeśli Burmistrzowi i Radzie Miejskiej napraw-
dę zależy na wybudowaniu obwodnicy, to powinna jak najszybciej przystą-
pić do procedury jej budowy – południowej oczywiście i nie jako okręż-
nicy koło motokrosu wychodzącej w Wojcieszynie ale rozpoczynającej się 
przed CPN-em w Olchowie, tylko nad jednym wiaduktem kolejowym przy 
ul. Nadtorowej; dalej koło Kulic, Maszkowa, biegnącej między Żabówkiem i 
wychodzącej ok. 100 do 200 m za przejazdem kolejowym w  Żabowie dołą-
czającej do krajowej 6-ki. Do tego czasu, by rozładować ruch w mieście, pil-
nie należy wybudować dwa ronda. W pierwszej kolejności na skrzyżowaniu 
koło Netto i drugie przy krzyżówce trasa Gdańsk-Kamień Pomorski a przy 
skrz. Boh. W-wy z Poniatowskiego dopiero w trzeciej kolejności. Gdyby na-
wet ruszyła budowa niedopuszczalnej północnej obwodnicy, zostanie pew-
no zatrzymana przez Polskie a ostatecznie Unijne organa ekologiczne. A kto 
koszty wtedy pokryje? Zapewne Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Szczecinie lub personalnie osoba wydająca polecenie rozpoczęcia 
budowy. Obecnie Unia Europejska wprowadziła priorytetowe swoje działa-
nia przez  stosowne rozporządzenia o Ochronie Środowiska i jej zasobów, 
natomiast budowę dróg i autostrad przesunęła na dalszoplanowe działania. 
I chwała im za to. Bo zasobów wody pitnej, gdyby je zatruła obwodnica już 
nikt nie odbuduje. Więcej szczegółów w następnych nr D.N.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska w Nowogardzie
i Nowogardzkie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego 

Okręgu  Zachodniopomorskiego – Eugeniusz Korneluk

Projektowany niedopuszczalny przebieg północnej obwodnicy wg. Prawa 
Ochrony Środowiska - wokół Nowogardu

ZMIANY, ZMIANY, 
ZMIANY…

W Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym następują 
istotne zmiany. Przede wszystkim 
rozpoczęły się już prace remon-
towo-budowlane, mające na celu 
rozbudowę oraz nadbudowę piętra 
w budynku przy ulicy J. Poniatow-
skiego 17. Dzięki temu powstanie 
internat, który  pomieści czterdzie-
stu wychowanków. Po zakończeniu 
prac budowlanych szkoła i inter-
nat będą znajdowały się w jednym 
obiekcie. Ułatwi to, nauczycielom i 
wychowawcom, pracę dydaktyczno-
wychowawczą, a uczniowie nie będą 
już dowożeni do szkoły. 

Rozbudowa ośrodka pozwoli na 
powstanie nowej szkoły dla mło-
dzieży, która kończy gimnazjum 
specjalne i nie może podjąć nauki 
w szkole zawodowej. Celem no-
wej szkoły będzie przysposobienie 
do pracy, a tym samym umożliwie-
nie im rozpoczęcia samodzielnego 
życia. Decyzję o utworzeniu takiej 
szkoły podjęliśmy w odpowiedzi na 
sygnały naszych absolwentów i ich 
rodziców – po ukończeniu nasze-
go gimnazjum pozostało im tylko  
„siedzenie w domu”, a bezczynność 
i nuda sprzyjają złym nawykom i za-
chowaniom.

Drodzy rodzice naszych absolwen-
tów, ogłaszamy nabór do nowej szko-
ły. Wasze dzieci nie będą już musia-
ły się nudzić, przewidujemy dla nich 
ciekawe zajęcia. Dokładne informa-
cje uzyskacie w SOSW. Można za-

dzwonić pod numer 91 39 20 108. 
Zapraszamy.

Prowadzone są też prace nad przy-
gotowaniem przedszkola integra-
cyjnego, w którym będą realizowa-
ne zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Wiemy, że są takie 
potrzeby. Nie zawsze rodzice wie-
dzą, co mają robić z dzieckiem, któ-
rego rozwój nie przebiega zgodnie z 
ustalonymi normami. Czasami po-
trzebna jest bardzo wczesna inter-
wencja oraz  stymulacja rozwoju w 
oparciu o najnowsze metody i środ-
ki. Mamy nadzieję, że  przedszko-
le to urzeczywistni się bardzo szyb-
ko, dzięki czemu rodzice będą mogli 
skorzystać z wiedzy i doświadczeń 
naszych nauczycieli.

O kolejnym przedsięwzięciu zde-
cydowało  całe grono pedagogiczne – 
powołanie  Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych pod na-
zwą Nasze szanse. W ten sposób bę-
dziemy mogli pozyskiwać pieniądze 
niezbędne dla rozwoju placówki, a 
tym samym zapewnić uczniom i wy-
chowankom lepsze warunki dla ich 
rozwoju. Zostały już przygotowane 
niezbędne  dokumenty. Teraz musi-
my  czekać na decyzję sądu dotyczącą 
zatwierdzenia stowarzyszenia. 

Dziękujemy Starostwu Powiatowe-
mu w Goleniowie za wspieranie nas 
w przedsięwzięciach. Bez Waszych 
pozytywnych decyzji nie moglibyśmy 
ich realizować.

Pracownicy SOSW w Nowogardzie
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Z okazji 60 urodzin 
oraz imienin 

panu Józefowi 
Dobruchowskiemu 
moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, pogody 

ducha oraz uśmiechu 
na co dzień 

składają żona, córka z mężem, 
synowie z żonami oraz wnuczęta 

Patryk, Ania, Gosia i Michał

Mirosławowi Purul 
z okazji „okrągłych” urodzin 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, samych pogodnych dni oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 

składa prezes wraz z pracownikami

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

lO nr 1 w Nowogardzie

Spotkanie z uczestnikami 
zesłania 

Liczę na to, że to spotkanie nie było ostatnim, chciałabym, aby młodzież 
częściej miała możliwość spotkania z ludźmi, dzięki którym ich życie jest 
dzisiaj takie, jakie jest, w którym nie znają głodu nędzy i strachu przed 
każdym kolejnym dniem...

Mgr Monika Werner - Tomasikiewicz (wychowawca klasy IIC).

W dniu 15.03.2010 roku w  Li-
ceum nr 1  w Nowogardzie odbyło 
się niecodzienne okraszone wspo-
mnieniami i często wzruszeniami 
spotkanie z paniami, które zosta-
ły zesłane  na Sybir. Panie: Anna 
Słomska, Franciszka Kobylińska, 
i Ewelina Pietruczyk. były uczest-
niczkami zesłania i to one były 
świadkami autentycznych przeżyć, 
które gdzieś miały miejsce w  głę-
bokiej, dalekiej Rosji gdzie dooko-
ła była tylko tajga, śnieg i tempe-
ratury przekraczające – 40 stopni 
Celsjusza, a także nieludzkie trak-
towanie przez żołnierzy sowiec-
kich, którzy swoją bezwzględno-
ścią i surowością naznaczyli trwałe 
piętno w życiu zesłańców. Wszel-
kie przekazy pań w czasie spotka-
nia były podyktowane autentycz-
nością, wiedzą oraz zdjęciami z 
tamtego okresu,.... a także szacun-
kiem, który okazywała młodzież 
w czasie spotkania. Emocje były 
zauważalne. Z twarzy  młodych 
osób mogłem wyczytać skupienie i 
wzruszenie.

Dlaczego zorganizowane zosta-
ło to spotkanie? Należy młodzieży 
uświadomić, że wojna to nie przy-
gody Franka Dolasa z filmu " Jak 
rozpętałem II Wojnę Światową", 
ani załogi Rudego z serialu "Czte-
rej pancerni i pies". Wojna to nie 
zabawa, lecz okrucieństwo, bestial-

stwo i dramat konkretnych ludzi i 
ich rodzin. Relacja naszych gości 
to nie zwykła historia, suche fakty i 
daty -  to historia pisana ich krwią, 
cierpieniem, łzami, głodem, bó-
lem, śmiercią najbliższych.

 Pani mgr Monika Werner-To-
masikiewicz prosząc uczniów o 
podsumowanie spotkania - usły-
szała: „tych relacji nie można ko-
mentować ani analizować. Nale-
ży je przyjąć i każdy w głębi siebie 
powinien przez moment przysta-
nąć i się zastanowić.....”. Od siebie 
dodała:„Liczę na to, ze   to spotka-
nie nie było ostatnim, chciałabym 
aby młodzież częściej miała możli-
wość spotkania z ludźmi, dzięki któ-
rym ich życie jest dzisiaj takie ja-
kie jest, w którym nie znają głodu 
nędzy i strachu przed każdym ko-
lejnym dniem... . Czas, który zo-
stał przewidziany na spotkanie był 
czasem bardzo ważnym. Spotkanie 
- „Przeszłość jest nauką dla przy-
szłości” miało konkretne uzasadnie-
nie, którego takie ideały jak: Mło-
dość, wierność i pamięć wyzwoliły 
Prawdę, wolność i wiarę.

Koniec spotkania był bardzo 
uroczysty. Wszystkie panie otrzy-
mały brawa, kwiaty, a także zrobiły 
sobie wspólne z młodzieżą zdjęcie.

Opr. Jarosław Bzowy 
Współpraca 

mgr  Werner - Tomasikiewicz 

To już XXX lat!
Polskie Towarzystwo  Numizma-

tyczne Koło w Nowogardzie obchodzi 
30 lat działalności w naszym mieście.

Z tej okazji w dniu 19 marca 2010 
odbędzie się spotkanie pokoleniowe 
byłych i obecnych członków Koła. 
Początek o godzinie 17.00 w holu  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego. Jednocześnie 
przypominamy, że opracowywana 
jest Kronika Koła dlatego prosimy o 
przyniesienie na zebranie wszelkich 
pamiątkowych materiałów – zdjęć, 
artykułów, dyplomów itp.  

Serdecznie zapraszamy.
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
               DŁUGOŁĘka

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Dominik syn Aleksandry 
Nowickiej ur. 10.03.04 
z Dobropola

Eryk syn Małgorzaty 
Błaszczyk ur. 10.03.12 
z Wierzchów

Maciej syn Anety i 
Jarosława ur. 10.03.15 
ze Słajsina

Dawid syn Lucyny 
Ptaszek ur. 10.03.17 
z Nowogardu

Kryspin syn Jagody 
Kruk ur. 10.03.10 
z Nowogardu

Emilia córka Anny 
Pujdak ur. 10.03.12 
z Warszawy

Maciej syn Anety i 
Jarosława ur. 10.03.15
 ze Słajsina

Kacper syn Moniki 
Szwajłyk ur. 10.03.17 
z Nowogardu

OFERTY PRACY PUP

Nowogard 18.03.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Kierownik ambulatorium 
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. sprzedawca
5. Nauczyciel : architektury krajobrazu, informatyki 
6. sprzedawca
7. pracownik produkcji ( orzeczenie o niepełnosprawności ) 
8. Przedstawiciel handlowy
9. Projektant selektor odzieży
10. Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych
11. Operator stacji wodnej
12. Elektromonter
13. Operator zmiany oczyszczalni ścieków
14. Elektryk
15. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
16. palacz- konserwator
17. pracownik gospodarczy, sprzątaczka

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Asystent sędziego ( Goleniów )
2. Ratownik wodny ( Goleniów)
3. Recepcjonista/ka, kelner/kelnerka ( Łukęcin )
4. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
5. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
6. dyrektor agencji 
7. Konsulting jęz.niemieckiego
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Sygnały Czytelników

Zarejestrować pojazd 
czyli ciernista droga 
przez paragrafy 

Do redakcji przyszedł Czytelnik z pokaźną teczką pełną dokumen-
tów. Przez dwie godziny opowiadał swoistą drogę przez ciernie jaką mu-
siał pokonać by zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy. Gdy 
wreszcie skończył opowieść poprosił o wydrukowanie tej opowieści w ga-
zecie, publicznić jego problemy, by inni amatorzy zagranicznych pojaz-
dów mieli świadomość na ile kłopotów, straty czasu, nerwów i pieniędzy 
powinni być przygotowani. Nasz Czytelnik złożył skargę na postępowa-
nie urzędników, ale prosił by żadnych nazwisk nie ujawniać – skarga ma 
uzmysłowić zawiłość przepisów i bezduszność urzędników , którzy w tym 
gąszczu nie bardzo potrafią się odnaleźć. A podobno urzędy są dla oby-
wateli... 

do Wydziału Komunikacji w No-
wogardzie, gdzie Panie wyraziły 
swoje niezadowolenie, że byłem 
w Wydziale Komunikacji w Go-
leniowie i powołałem się na nie. 
Przecież   same mnie wysłały do 
Goleniowa, a potem miały preten-
sje, że tam pojechałem. Po krótkiej 
dyskusji, samochód został zareje-
strowany, ale Pani … zaznaczyła, 
że złoży skargę na Urząd Skarbo-
wy w Goleniowie.

Jakie było moje zdziwienie, 
gdy  25.11.2009r. otrzymałem we-
zwanie ze Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie w celu uzupełnie-
nia braków dotyczących rejestracji 
pojazdu Citroen C3. 

Dnia 26.11.2009r. udałem się do 
Nowogardzkiego Wydziału Ko-
munikacji w celu uzyskania infor-
macji o jakie braki chodzi. Pani... 
wysłała mnie do naczelnika Wy-
działu do Goleniowa.

Pojechałem tam wraz małżonką. 
Pan Naczelnik... potraktował nas 
jak zło konieczne i nie kryjąc swo-
jej niechęci i arogancji, powiedział 
z ironią, że mamy sobie przeczytać 
wszystkie zacytowane w wezwaniu 
ustawy i paragrafy i od nowa uiścić 
wszystkie opłaty od początku, ale 
te opłaty maj ą być zrobione nie 
na mnie, tylko na syna. Nasze tłu-
maczenia, że zapłaciliśmy wszyst-
ko zgodnie z tym, jak nas poinfor-
mowano w Wydziale Komunika-
cji były dla niego bez znaczenia i 
kazał mi udowodnić, że to urzęd-
niczki z Wydziału Komunikacji 
kazały mi tak zapłacić, a jak mi się 
nie podoba, to mam złożyć donie-
sienie do prokuratury. Nie omiesz-
kał również dodać z uśmiechem i 
zadowoleniem, że nie ma proble-
mu, aby cofnąć nam rejestrację sa-
mochodu. Z taką arogancją urzęd-
nika się jeszcze nigdy nie spotka-
łem, a chodzę po różnych urzę-
dach. Zawsze myślałem, że urzęd-
nicy są dla ludzi, a nie odwrotnie, a 
Pan naczelnik jest chyba po to, aby 
petentowi pomóc, a nie sobie z nie-
go drwić i zasłaniać się ustawami.

Po wyjściu od Pana naczelnika, 
udałem się do Urzędu Celnego w 
Szczecinie przy ul. Struga, gdzie 
płaciłem akcyzę za samochód. W 
przeciwieństwie do Pana naczelni-
ka z Goleniowa, przyjęto mnie bar-
dzo uprzejmie i poinformowano, 
że akcyza została zapłacona pra-
widłowo, ale dla pewności skiero-
wano mnie do kierownika refera-
tu Urzędu Celnego w Lubieszynie. 
W dniu 30.11.2009r. pojechałem 
do Urzędu Celnego w Lubieszynie. 
Kierownik tamtejszego urzędu po-
twierdził, że akcyza na samochód 

została prawidłowo opłacona, na 
dowód czego, otrzymałem kse-
rokopię Ustawy z dnia 6 grudnia 
2008r. o podatku akcyzowym (Dz. 
U. Z 2009R. Nr 3, poz. 11 i Nr 98, 
poz. 819), Jest to nowa ustawa o po-
datku akcyzowym- stan na 10 lip-
ca 2009r. (w załączeniu kserokopia 
ustawy). Kierownik Urzędu Cel-
nego poinformował mnie również, 
że jeżeli Pan naczelnik Wydziału 
Komunikacji w Goleniowie ma ja-
kieś wątpliwości, to niech do niego 
przedzwoni i zasięgnie informacji.

W celu odpowiedzi na wezwa-
nie Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie i uzyskania dodatkowych 
informacji, udałem się do praw-
nika, który sprawdził wszystkie 
dokumenty i potwierdził, że nie 
ma podstaw prawnych do dostar-
czania dokumentów wymienio-
nych w wezwaniu ze Starostwa. 
(w załączeniu wezwanie z dnia 
18.11.2009r.)

Dnia 01.12.2009r. złożyłem w 
Wydziale Komunikacji w Nowo-
gardzie odpowiedź na pismo. 

W dniu 08.12.2009r. otrzyma-
łem zawiadomienie ze Starostwa, 
że przysługuje mi prawo do wypo-
wiedzenia się co do zebranych do-
wodów i materiałów. Zgłosiłem się 
więc tego samego dnia do urzędu 
w Nowogardzie, gdzie poinformo-
wano mnie, że mam czekać na de-
cyzję urzędu.

Dnia 18.12.2009r. otrzymałem 
decyzję o odmowie rejestracji sa-
mochodu. W uzasadnieniu Pan... 
napisał, że mam udowodnić, iż... to 
mój syn, bo to może być zbieżność 
nazwisk i mam dostarczyć umowę 
kupna samochodu przez syna w 
Anglii i po raz kolejny mam zrobić 
badanie techniczne pojazdu, opła-
cić akcyzę i recykling na syna. .

Po rozmowie z Panem... okazało 
się, że urzędnicy wcale nie wiedzą 
o co chodzi i żaden z nich nie po-
fatygował się również, żeby prze-
czytać i sprawdzić nową ustawę o 
podatku akcyzowym, którą otrzy-
małem od kierownika referatu 
Urzędu Celnego w Lubieszynie i 
którą wskazałem w piśmie z dnia 
01.12.2009r. Dopiero jak pokaza-
łem im kserokopię ustawy, Pan … 
przeczytał i poprosił mnie o nr te-
lefonu do kierownika Urzędu Cel-
nego w Lubieszynie. Wyszedłem 
z biura aby znaleźć telefon, ale po 
chwili poproszono mnie z powro-
tem, ponieważ Pan... już prawdo-
podobnie zasięgnął informacji i 
powiedział, że samochód zosta-
nie zarejestrowany, gdy dostarczę 
jeszcze jedno badanie techniczne 
pojazdu i angielską umowę kupna 

Skarga do Starosty Powia-
tu Goleniowskiego 

Na podstawie art. 227 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego 
składam skargę na pracowników 
Wydziału Komunikacji w Nowo-
gardzie  oraz Naczelnika Wydzia-
łu Komunikacji w Goleniowie.

W dniu 10.11.2009r. mój 
syn...   który obecnie przebywa i 
pracuje w Wielkiej Brytanii, przy-
jechał i w formie darowizny prze-
kazał mi samochód Citroen C3. 
Syn ma stałe miejsce zamieszka-
nia w Orzechowie, gmina Nowo-
gard, a przebywa w Littlehampton 
w Wielkiej Brytanii. Udaliśmy się 
do Urzędu Skarbowego w Gole-
niowie, gdzie otrzymaliśmy infor-
mację, że od w/w darowizny nie 
obowiązuje podatek.

Dnia 12.11.2009r. udałem się do 
Wydziału Komunikacji w Nowo-
gardzie w celu uzyskania infor-
macji, jakie dokumenty będą po-
trzebne do rejestracji samochodu 
otrzymanego od syna z zagranicy. 
Panie urzędniczki kazały mi do-
starczyć:

- dowód rejestracyjny (wraz z 
tłumaczeniem)

- dokument potwierdzający za-
płatę akcyzy

- dowód wpłaty o recyklingu 
pojazdów

- dowód opłaty rejestracyjnej 
(znajduje się w Wydz. Kom. w No-
wogardzie)

- zaświadczenie o badaniu tech-
nicznym pojazdu (wraz z tłuma-
czeniem)

- dodatkowe badanie techniczne 
pojazdu wykonane w Polsce

- umowę darowizny

- zaświadczenie z Urzędu Skar-
bowego

(w załączeniu wszystkie ksero-
kopie dokumentów)

W dniu 13.11.2009r. wraz z kom-
pletem dokumentów udałem się 
do Wydziału Komunikacji w No-
wogardzie w celu zarejestrowania 
samochodu. No i zaczęło się: Pani, 
która nas przyjęła (...) stwierdziła, 
że brakuje opłaty podatku od da-
rowizny. Po wykonaniu kilku te-
lefonów, Panie odesłały mnie do 
Urzędu Skarbowego w Golenio-
wie, celem uzyskania potwierdze-
nia o zapłacie podatku, lub o jego 
zwolnieniu, poinformowały mnie 
również, że jeżeli nie uzyskam 
takiego zaświadczenia, mam się 
udać do kierownika Urzędu Skar-
bowego pani...

Udałem się więc do Urzędu 
Skarbowego w Goleniowie, tam 
otrzymałem informację, że jestem 
zwolniony z podatku, ponieważ 
była to darowizna od syna i w ta-
kim wypadku podatek nie obo-
wiązuje. Z Urzędu Skarbowego 
wysłano mnie do naczelnika Wy-
działu Komunikacji w Golenio-
wie. Pan naczelnik wydziału był 
nieobecny, więc udałem się do po-
koju urzędników rejestrujących 
pojazdy. Przedstawiłem tam całą 
sytuację i wszystkie dokumenty 
dotyczące rejestracji. Pani urzęd-
niczka po zapoznaniu się z do-
kumentami i konsultacji z kolegą 
poinformowała mnie, że wszyst-
kie dokumenty są w porządku i 
powinni mi w Nowogardzie zare-
jestrować samochód, w tym celu 
Pan urzędnik zadzwonił do No-
wogardu i powiedział, że mam z 
powrotem tam wrócić. Wróciłem 
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samochodu przez syna.
Po raz kolejny pojechałem zrobić 

badanie techniczne pojazdu, razem 
z tym angielskim, to już trzecie, tyl-
ko dalej nie wiem, po co narazi-
łem się znowu na dodatkowe kosz-
ty. Dostarczyłem badanie technicz-
ne zrobione w Anglii wraz z tłuma-
czeniem, z terminem ważności do 
04.08.2010r, a które zakwestiono-
wano, ponieważ stwierdzono, że w 
Anglii zrobił to przedsiębiorca, a kto 
to robi w Polsce? Też przedsiębiorca 
upoważniony do tego. Pytam  więc, 
dlaczego musiałem w Polsce zrobić 
jeszcze dwa razy przegląd technicz-
ny? Jesteśmy w Unii Europejskiej, 
wszędzie badania techniczne z kra-
jów Unii są akceptowane, tylko nie 
w Nowogardzie. Nasz Wydział Ko-
munikacji ma chyba swoje odrębne 
przepisy.

Nie złożyłem odwołania od decy-
zji z dnia 16.12.2009r tylko dlatego, 
że Pan …. poinformował mnie, że 
samochód zostanie zarejestrowa-
ny i dostanę pismo o uchyleniu de-
cyzji o odmowie rejestracji. Dnia 
29.12.2009r zgłosiłem się do Wy-
działu Komunikacji, gdzie przedłu-
żono mi rejestrację czasową na 14 
dni.

W dniu 06.01.2010 r, prawie po 
dwóch miesiącach, otrzymałem 
wreszcie dowód rejestracyjny po-
jazdu wraz z decyzją o zarejestro-
waniu. Muszę jeszcze dodać, że jed-
nak opłaty były zrobione prawidło-
wo i niepotrzebnie narażono mnie 
na dodatkowe koszty, nie wspomi-
nając o stracie czasu i stresie z tego 
powodu, wystarczyło tylko spraw-
dzić przepisy.

O tym jak trudno jest zareje-
strować samochód w Nowogardz-
kim Wydziale Komunikacji, wie 
już chyba każdy, kto próbował to 
zrobić. Dlaczego nasze urzędnicz-
ki są niemiłe dla petentów? Jestem 
z wykształcenia ratownikiem me-
dycznym i nie wyobrażam sobie, 
jak mogłaby się zakończyć moja 
praca, gdybym zachowywał się w 
ten sam sposób, jak robią to Panie 
z naszego Wydziału Komunikacji, 
jeżeli nie chcą pracować, to niech 
się zwolnią, jest tylu młodych, mi-
łych i wykształconych ludzi, któ-
rzy są bez pracy i na pewno z chę-
cią podejmą pracę i będą ją wyko-
nywać z szacunkiem dla każdego 
człowieka. Nasi urzędnicy prawdo-
podobnie wypracowali sobie jeden 
wzór do rejestracji samochodu i ja-
kakolwiek inna umowa, stwarza dla 
nich barierę nie do przebycia, gubią 
się w przepisach, nie sprawdzą, tyl-
ko za wszelką cenę upierają się przy 
swoim, choć nie mają racji i w tym 

wszystkim jeszcze mają poparcie 
Pana naczelnika.

W związku z tym, że w wyniku 
niekompetencji urzędników Wy-
działu Komunikacji, kilkakrotnie 
jeździłem do Goleniowa i do Szcze-
cina, w celu załatwiania spraw do-
tyczących rejestracji mojego samo-
chodu, oraz zmuszony byłem zasię-
gnąć porady prawnika i z tego ty-
tułu poniosłem dodatkowe koszty, 
będę domagał się zwrotu wszelkich 
kosztów poniesionych przeze mnie 
w związku z niekompetencją pra-
cowników Starostwa, a także odpo-
wiedniego zadośćuczynienia.

Proszę Pana Starostę o wyjaśnie-
nie, czy działania pańskich urzęd-
ników odbywają się za Pana apro-
batą?

Oczekuję od Pana Starosty podję-
cia stosownych kroków w tej spra-
wie i poinformowania mnie na pi-
śmie o ich rezultacie.

 
Pozornie szczęśliwe 
zakończenie

W odpowiedzi na Pana skargę z 
dnia 11.01.2010 r. dotyczącą procedur 
związanych z rejestracją samochodu 
w Wydziale Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie uprzej-
mie informuję, iż przeprowadzono 
postępowanie wyjaśniające. W wy-
niku postępowania stwierdzono, że 
procedury rejestracyjne były zgod-
ne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa z wyjątkiem żąda-
nia od Pana jednego dokumentu.

Wezwanie do uzupełnienia braków 
we wniosku rejestracyjnym zawiera-
ło zbędny fragment dotyczący przed-
stawienia dokumentu potwierdza-
jącego zapłatę akcyzy. Za stworzone 
Panu utrudnienia serdecznie prze-
praszam. Winni zaistniałej sytuacji 
pracownicy zostali przeze mnie suro-
wo upomnieni.

Fakt żądania dowodu zapłaty ak-
cyzy nie miał jednak wpływu na po-
zostałą część brakujących dokumen-
tów niezbędnych do rejestracji pojaz-
du. Po przedstawieniu kompletu do-
kumentów pojazd został zarejestro-
wany.

W związku z powyższym uznaje 
się Pańską skargę za częściowo za-
sadną w kwestii nieuprawnionego 
żądania dokumentu potwierdzające-
go zapłatę akcyzy.

Z poważaniem wicestarosta 
Tomasz Kulinicz

(nagłówki obu pism zostały po-
minięte, a pojawiające się nazwi-
ska zastąpione kropkami) 

opr. red. LMM.

Renomowany 
ZAKŁAD 

GASTRONOMICZNY
oferuje wyroby garmażeryjne 
w konkurencyjnych cenach. 

Tel. 513 100 901

Projekt Powiatu Goleniowskiego  pn. „WENI 2 SPG”
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powia-

tu Goleniowskiego) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych   
w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

w Nowogardzie w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.
Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

"TOYOTA NOWOGARD MK Autoryzowany Dealer Toyota 

ZaTrUDNI OSOBĘ Na STaNOWISkO 
SPrZeDaWCa SamOCHODÓW 

Podania proszę kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, Nowogard 

e-mail: kadry@toyotanowogard.pl"
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kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

KURKI NIOSKI
Odchowane pow. 7 tyg.

SPRZEDAŻ OD 20 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, Tel. 91 39 106 66

NOWO OTWarTe 

STOISKO  
Z ZABAWKAMI

Centrum Handlowe „MAX”

ul. 15 Lutego
Zapraszamy pn – pt 10.00 – 18.00

Soboty 10.00 - 14.00

Szeroki wybór
Konkurencyjne ceny

Firma „NOWORIM” 
sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 7c 
72-200 Nowogard 

ZaTrUDNI 
osoby na stanowisku 
pracownik produkcji. 

Warunkiem zatrudnienia 
jest posiadanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

Tel. 91 39 22 394

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, 

że w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1 

na tablicy ogłoszeń została podana 

informacja o przeznaczeniu, do oddania w najem, wolnego lokalu 
mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 45,60 m² usytuowa-
nego w budynku wielolokalowym położonym przy ulicy Gryfitów 5  
w Nowogardzie, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz 
emerytowanego nauczyciela. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) 
lub tel. (0-91) 418-05-12 wew. 238

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁUGO-
WY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 14 (na 
przeciw byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 691 399 023.

•	 Wynajmę lokal na działalność handlo-
wą lub usługową przy ul. 3 maja 44 G 
(przy zjeździe do „Przystani”). Tel. 91 39 
23 689, 517 35 76 53.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 2 
pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z balkonem. 
Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw. 
880 34 17 34.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Wynajmę komfortową halę z biurami 
i dużym terenem, hala ok. 1000 m kw. 
668 989 393.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wyposa-
żone w media, biura i lokale użytkowe 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 tel. 091 
39-20-891.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe M-4, 67 m kw, w Wierzbięcinie, 
cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 91 39 107 42 
po 18.00.

• Do wynajęcia powierzchnie biurowe i ma-
gazynowe (były Danpotex). 91 39 22 394.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 140 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. Leśna. 
796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane okolice Nowo-
gardu. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane 30 arowe 15 
zł/ m kw, wszystkie media w granicy działek. 
Tel. 883 426 344.

• Ziemię do zabudowy 1,5 ha sprzedam. 91 
39 182 97.

• Sprzedam/ wynajmę halę 350 m kw. Tel. 
661 333 440.

• Sprzedam działkę 27 arów w Długołęce. Tel. 
600 399 348, dom 91 39 186 93.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 Lutego. Tel. 
502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 m kw + 
działka 24 ary. Żabowo. 91 39 106 13.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własno-
ściowe, 77,8 m kw, I piętro, 4 pokoje. Boh. 
Warszawy 69/15. Tel. 507 145 754.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
607 580 172.

• Do wynajęcia pokój (mile widziana dziew-
czyna). 513 779 515.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, ul. Żerom-
skiego, IV piętro. Tel. 796 203 780.

• Pokój do wynajęcia. 91 39 22  988, 698 84 
30 40.

•	 Pracujące małżeństwo poszukuje od za-
raz mieszkanie do wynajęcia na terenie 
Nowogardu. Tel. 517 577 839.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, ul. 
Bema. 609 776 335.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 605 764 994.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów (przemysło-
wa). Tel. 601 508 082.

• Kupię działkę budowlaną ok. 10 arów w No-
wogardzie. Tel. 692 027 501.

• Sprzedam działki budowlane z warunkami 
zabudowy, okolice Nowogardu. Tel. 509 93 
93 92.

• Sprzedam grunty rolne, media w działce 15 
ha. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowego 
do wynajęcia w domku lub w bloku, w No-
wogardzie lub okolicach (Karsk, Olchowo, 
Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 601 724 492.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe lub 2 po-
kojowe w centrum na kawalerkę z dopłatą. 
Tel. 601 724 492.

• Sprzedam budynek wolnostojący na 
wsi, możliwość przekształcenia na dom. 
788 566 432.

• Wynajmę firmie pół domu z ogrodem w 
Długołęce. Tel. 91 350 31 38, 692 035 506

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 poko-
jowe na 2 pokojowe z dopłatą. 603 55 55 32.

• Sprzedam lub zamienię na 2 pokoje miesz-
kanie własnościowe 4 pokojowe, Nowo-
gard. Tel. 515 989 122.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, ul. Le-

śna 5, 700 zł + opłaty + kaucja. 605 402 134, 
669 973 818.

• Działkę budowlaną w Nowogardzie sprze-
dam. Tel. 510 727 667.

• Sprzedam mieszkanie M-5 parter ul. 15 Lu-
tego 13B/2. Tel. 886 839 549.

• Do wynajęcia kawalerka, ul. Warszawska. 
517 064 505.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. Tel. 
695 044 663.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. Tel. 
887 467 309.

• Lokal przystosowany pod działalność 
Agencji PKO z wyposażeniem lub bez. Niski 
czynsz. Tel. 91 39 23 574.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 1995, 
po. 2.0 benzyna, stan bdb, cena 6500 zł 
do negocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam opony letnie Continental 185 65 
R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• autonowogard.com; tel. 790 40 56 50. Sa-
mochody z Niemiec.

• Sprzedam Nissana Almerę 12/2001, 
przeb. 123.000 km, do końca serwisowa-
ny w ASO Nissan, 2,2 Diesel, kolor zielony 
metalik, 5 drzwi, klimatyzacja, nowe opo-
ny zimowe, cena 23900 zł, zadbany tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra kombi 1998 r., poj. 
2,0. Tel. 601 300 448.

• Sprzedam Ford Mondeo 2004 r., diesel, 
kombi, full opcja – bez skóry. Cena 23800 do 
negocjacji. 697 514 976.

• Sprzedam Honda Accord 1997 r., diesel, 
sedan, książka serwisowa, sprowadzony z 
Belgii – do opłat. Cena 7800 do negocjacji. 
697 514 976.

• Sprzedam Nissan Vanette. 609 63 00 66.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam pszenżyto, prosiaki, owies, warzy-
wa, sadzeniaki Bryza, Wineta. 502 853 573.

• Kurki nioski odchowane, pow. 7 tyg., sprze-
daż od 20.03. Tel. 91 39 106 66.

• Poidła plastikowe dla krów tanio sprzedam. 
603 467 609.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną. Tel. 91 39 
17 620 – wieczorem.

• Sprzedam owies. Żabowo. Tel. 91 39 106 49, 
506 48 40 79.

• Sprzedam jabłka po 1 zł/ kg. 91 39 21 896.

• Sprzedam ciągnik C-360 – 3P oraz siewnik 
zbożowy (Poznaniak). 668 316 103.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien w 
mieszkaniach prywatnych. Pranie dywa-
nów  i wykładzin atrakcyjne ceny. Faktu-
ry VaT. Tel. 508 309 107.

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063.

•	 Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, terakota, glazura, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 607 647 515, 91 39 701 23 po 19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remonty miesz-
kań. 795 279 165.

•	 Usługi transportowe busem. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z wy-
świetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VIZART, 
UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, wno-
szenie, znoszenie. 696 138 406.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, kompleksowe re-
monty mieszkań, łazienki. Tel. 605 168 658.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

W tym tygodniu polecamy dom usytuowany 
pod Nowogardem 

Powierzchnia użytkowa domu - 90 m2 
Działka: 1900 m2 

CeNa: 100 000 zł

•	 Usługi transportowe – wynajem konte-
nerów na odpady budowlane, gruz. Tel. 
667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, tanio, solid-
nie. Tel. 608 84 77 84.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• UNIQA ubezpieczenia komunikacyjne, ma-
jątkowe, na życie, Lilla Kaźmierowska, Ponia-
towskiego 14/2 (piwnica). Tel. 693 128 108, 
Tel/fax 91 35 03 055.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 609 588 240.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

• Dachy, budowy. 727 303 097.

• Transport do 7,5 tony. 727 30 30 97.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.

• Regipsy, malowanie, panele. 513 202 205.

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.supero-
grzewanie.nd.pl

• Tynki maszynowe, cementowo – wapienne 
i gipsowe; wszelkie roboty ogólnobudowla-
ne. 512 765 501.

• Budowa domu od podstaw wraz z da-
chem, ocieplanie i klinkier. Zapraszam. Tel. 
662 678 895.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 96 
31 20.

• Transport bus 1 zł za km. Bus + przyczepo – 
laweta, 1,30 zł za km. Tel. 514 740 538.

• Bus wywrotka, transport żwiru do 3 t. Tel. 
514 740 538.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, uprawnie-
nia na TOTO- LOTKA, długoletnie  doświad-
czenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

•	 Poszukuje pana (panów) do założenia no-
wej instalacji elektrycznej w mieszkaniu 

ok 70 m2.  Czekam na oferty. Nr kontak-
towy 788 22 44 50.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Operator koparko – ładowarki poszukuje 
pracy. Tel. 509 568 616.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

• Zatrudnię dziewczynę do sprzedaży biżute-
rii, tel: 725 054 601.

• 36 letni rencista z II grupą poszukuje pracy 
jako ochroniarz. Tel. 723 930 320.

• Zatrudnię murarza i dekarza. 662 678 895.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Karp kroczek, lin – sprzedam. 91 39 182 97.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39  106 
56.

• Husky – suczka, niedrogo sprzedam. 
502 853 573.

• Skup Złomu (między Rynkiem a Rejonem 
Dróg) wznawia działalność. Najwyższe ceny 
skupu. Dodatkowo zaczynamy skup maku-
latury. Firma czynna od 8.00 do 16.00. Tel. 
508 229 868.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + spa-
cerówka), 400 zł. Tel. 609 776 335.

• Yorki – szczeniaki sprzedam, suczka i dwa 
pieski, po tacie z rodowodem. Termin od-
bioru 2 kwietnia, 2 x odrobaczone, zaszcze-
pione z założoną książeczką, cena 1200 zł do 
uzgodnienia. Tel. 513 157 299.

• Sprzedam rusztowanie warszawskie – nowe, 
10 ramek – tanio. 605 930 161.

• U nas kupisz, u nas sprzedasz! Sklep z odzie-
żą używaną. Nowogard ul. Radosława 1.

• Drzwi aluminiowe z doświetleniem o rozm. 
140 x 240 używane sprzedam. 603 895 622.

• Sprzedam leżaczek firmy Fischer Price. Tel. 
785 635 002.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Program  SENIOr
WSZYSTKIE LEKI 

NA rECEPTĘ TAŃSZE O 25%

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Coraz więcej osób nie stać na wykupienie 
niezbędnych leków. Dlatego „Apteki dbam o 
zdrowie” wprowadziły program SENIOR dla osób 
powyżej 75 roku życia. Dzięki Karcie program 
SENIOR otrzymują one aż 25% dofinansowa-
nia na zakup wszystkich leków wydawanych 
wyłącznie na receptę., aż do wykorzystania 
limitu 500 zł. 
• Kartę programu SENIOR można zamówić: 

telefonicznie lub na www.programsenior.pl
• Imienna karta SENIOR dotrze na podany ad-

res pocztą w ciągu w dwóch tygodni.
• Z dofinansowania 25% można korzystać każ-

dorazowo przy realizacji recept w wybranych 
„APTEKACH dbam o zdrowie” oznaczonych 
logo ePRUF. 

INfOlINIa 
poniedziałek-piątek w godz. 8-20, sobota 8-14  

0801 300 600  lub 42 200 75 75 
(Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). 
Program SENIOR został zrealizowany dzięki pomocy 

tysięcy farmaceutów, właścicieli  i pracowników 

„Aptek – dbam o zdrowie” 
Dziękujemy im za to.

PROMOCJA
Zapraszamy na akcję 
CZYSTe aUTO!

AUTO – MYJNIA 
ul. Armii Krajowej 46
zaprasza dnia 21.03.2010 r. 

(w niedzielę od 8.00)

Tylko tego dnia Twe auto 
może być czyste z 9,99 zł

ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00
PROMOCJA
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 19.03

Rozwiązania krzyżówki 12.03 – NA DZIAŁKI 
MARSZ – nadesłali: Justyna Matusiak z Kościu-
szek, Bogumiła Poźniak z Gardnej, Jerzy Zawadzki 
z Orzechowa, Teresa Młynarska ze Słajsina, Andże-
lika Nizio z Osowa, Teresa Czarnecka i Edmund 
Skibiszewski z Wierzbięcina, Józef Kochelski z 
Błotna, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Jadwiga 
Wdowczyk z Karska, Regina Ogiewa z Glicka  i z 
Nowogardu: Stanisława Pokorska, Sylwia Feliksiak, 
Pelagia Felikiak, Jerzy Grzelak, Jerzy Siedlecki, 
Halina Heinrich, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 

Andrzej Leszczyński, Nikola Grenda, Józef Górzyń-
ski, Zygmunt Pacocha, Urszula Skowron, Halina 
Krawczyk, Urszula Karczmarek, Halina Stefańska, 
Krzysztof Kępa, Szczepan Falaciński, Krystyna 
Zawidzka, Jadwiga Maknia, Zygmunt Mierkiewicz, 
Wiesław Borowik, Maria Piątek, Grażyna Jurczyk.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Jadwiga Wdowczyk -  Karsk,
- Justyna Matusiak – Kościuszki,
- Jerzy Grzelak – Nowogard.

Gratulujemy!

W pola oznaczone podwójną ramką wpisujemy 
po trzy litery. Po wpisaniu wszystkich wyrazów z 
tych trzyliterowych zlepków należy ułożyć aktual-
ne dwuwyrazowe hasło – rozwiązanie.

POZIOMO:
1 – dziesięcioro przykazań,
3 – miasto koło Jeleniej Góry znane z produkcji 

dywanów,
4 – drzewo iglaste,
6 – „ukochane i miasta i ….”,

7 – fachowcy od budowy dachów,
8 – długi koniec tygodnia,
9 – rasowy koń.
PIONOWO:
1 – zysk spółki dzielony między udziałowców,
2 – pańskie konia tuczy,
3 – z czułością o przysmaczku z ikry,
4 – duża sakiewka, mieszek, trzos,
5 – rzeka w USA, dopływ Kolumbii (z liter wy-

razu ANEKS).

Zwierzenia Czytelników

Uciekłam z piekła
Mieszkam w Nowogardzie, przy ulicy Księcia Ra-

cibora od półtora roku. Mam wspaniałych, młodych, 
pracowitych i trzeźwych sąsiadów. Wszyscy są mili 
i serdeczni, wszyscy mówimy sobie dzień dobry, to 
„dzień dobry” jest od serca powiedziane nie fałszywie 
jak w mojej wiosce w której przemieszkałam prawie 
40 lat. W tej wiosce większość ludzi to ludzie fałszywi 
i dokuczliwi. Zniszczyli mi bardzo dużo zdrowia i 
zniszczyli dużo mojej ciężkiej pracy  - mnie starszej 
kobiecie. Tam w tej wiosce ludzie się nienawidzą, 
tylko fałszywie mówią sobie dzień dobry. Chcę po-
wiedzieć, że nie wszyscy ludzie są wredni, dokuczliwi 
leniwi i pijani. Zawsze i wszędzie mówię, że 30 % 
to wspaniali ludzie, których szanuję - są wspania-
łymi ludźmi, z którymi się spotykam, którzy mnie 
odwiedzają w pięknym pachnącym bloku, w moim 
nowym mieszkaniu, które kupiły mi dzieci za mój 

trud. Wychowałam wspaniałe dzieci, które mnie 
szanują. Piszę do Redakcji  dlatego, że są wspaniali 
ludzie tylko jest ich za mało. A tu w Nowogardzie 
mieszka mi się dobrze i szczęśliwie. Każdy dzień to 
wspaniały dzień, a w tej wiosce w  której mieszkałam 
były dni udręki i dni mąk. Tamte złe wspomnienia 
to kilka rodzin, które zgotowały mi piekło Tym 70 
% chcę oznajmić, że w tej wiosce mam własnościowe 
mieszkanie i stoi puste bo zaczęty remont się nie 
kończy. Sąsiedzi wyłudzili dużo pieniędzy, sprawy są 
w Sądzie. Mój syn chciał zamieszkać w tym mieszka-
niu, ale ja nie mogę na to pozwolić ponieważ cztery 
rodziny w tym bloku wyrządziły mi dużo krzywdy 
i nie mogłabym  ścierpieć myśli, że mój syn miałby 
koło nich przechodzić

Stała czytelniczka 

„Niewybredna forma ruchu, 
ważne żeby zdrowa, a naj-
zdrowsza, oczywista! Jazda 

rowerowa.”

Jeśli masz chęć poprawić 
swoją sprawność, poczuć 
się lepiej, odwiedzić ciekawe miejsca – przy-
jedź rowerem na plac Wolności w niedzielę 
21 marca o 8:59.  Jedziemy na spotkanie z 
wiosną. RJZ

POZIOm UCZCIWOŚCI elITY
Nie wstydźmy się prawdy tej:
Im wyższa stawka,
tym trudniej o fair play 

SkrZYŻOWaNIe 
Choć jesteśmy rozsądni i fakt ten,
Podkreślamy codzienna kulturą - 
Dziwny jest nasz sarmacki charakter,
Z ta odwieczną, niesforna brawurą 
My jesteśmy ludziska uparte, 
I myślimy przez noce i przez dnie,
Że gdy „przejdziem”przez Wisłę i Wartę”-
To przejdziemy też jakoś przez jezdnię.
No i każdy z nas pędzi jak zając, 
robi skoki gwałtowne i susy,
I wpadamy się nie oglądając 
Pod taksówki lub pod autobusy. 
I tracimy kończyny raz dolną,
Raz znów górną i koniec zabawy!.
(Ja przepraszam za moja frywolność, 
Bo tu przecież tragiczne są sprawy).
Moi mili!. Pomyślcie przez chwilę: 
Czy musicie gdzieś gnać jak wariaci ?
Przecież życie uroków ma tyle 
Więc czy warto przez głupstwo je tracić?.
Tyle wokół zieleni i parków, 
Tyle lasów i kwiatów i książek-
Nie skręcajcie na jezdniach więc karku,
Myślcie zawsze rozsądnie:”Ja zdążę”... 
Zastanówcie się nad wiersza wątkiem,
Wierzcie, że z jego słów się wyłania, 
Skrzyżowanie brawury z rozsądkiem!.
Więc przechodźcie  na skrzyżowaniach!.

SkrUCHa 
Oszust spytany, dlaczego siedzi,
Współwięźniom przyznał się w skrusze :
„Ja za miliony, drodzy sąsiedzi, 
Cierpię i znoszę katuszę!”
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

URZĄD GMINY OSINA RADA GMINNA LZS OSINA

kalendarz imprez organizowanych przez 
Urząd Gminy Osina oraz radę Gminną lZS 
Osina w 2010 roku
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maX Żabowo zwycięzcą 
II edycji ligi Piłki Siatkowej WkS

 
W ubiegłą sobotę zakończyła się II Edycja Ligi Piłki Siatkowej Wiejskich 

Klubów Sportowych 2009/2010 r. W rozgrywkach wystartowało 8  zespołów 
z miejscowości : Wierzbięcin, Czermnica, Kikorze, Kościuszki, Wyszomierz, 
Węgorza oraz Żabowa. 

Mecze rozgrywano systemem ,,każdy z każdym” (mecz + rewanż). Po 14 
kolejkach klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

 1.      Max Żabowo  - 31 pkt
2.      WKS Jantar Kościuszki - 29 pkt
3.      WKS Czermnica  - 27 pkt
4.      WKS Wyszomierz  - 24 pkt
5.      WKS Żabowo  - 20 pkt
6.      WKS Wierzbięcin  - 18 pkt
7.      WKS Węgorza  - 14 pkt
8.      Wena Kikorze  -   5 pkt
 Najlepsza trójka odebrała z rąk prezesa WKS Andrzeja Kani oraz wice-

prezesa Marka Kouhana pamiątkowe puchary oraz dyplomy przygotowane 
dla każdego zespołu. Najwszechstronniejszym zawodnikiem ligi został Ra-
dosław Kowalczyk z Max’a. 

Nad sprawnym przebiegiem ligi czuwali sędziowie Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Siatkowej : Tomasz Gajda oraz Adrian Kouhan 

Zarząd WKS

Od kilku miesięcy Nowogardz-
kie Stowarzyszenie „Wyścig Głosu 
Szczecińskiego i Olimpijczyków” w 
ciszy pracowało nad wznowieniem 
prestiżowego kiedyś wyścigu „Głosu 
Szczecińskiego”. Inicjatorami reak-
tywacji imprezy są m.in. Andrzej 
Mucek, oraz tryumfator Tour de 
Polonge, olimpijczyk z 1964 i 1968 r. 
Rajmund Zieliński.

- Łatwo nie było, ale dziś możemy 
już zdradzić, że impreza dojdzie do 
skutku. Chcemy zorganizować wy-

ścig dnia drugiego maja. To idealny 
termin, bo dzień wcześniej i później 
wszyscy mają wolne od pracy, a szkoły 
od nauki – mówi Zieliński, który sam 
zaczynał karierę od wyścigu „Głosu”.

W zmaganiach wezmą udział 
chłopcy i dziewczęta z roczników 
1996-98. Możliwy jest także start 
kolarzy niezrzeszonych. By stanąć 
na starcie wystarczą jedynie aktu-
alne badania lekarskie. Wszystko 
wskazuje na to, iż wyścig odbędzie 
się na 27 kilometrowej trasie. Będzie 

Wracamy do pięknych tradycji
Wszystko wskazuje na to, że drugiego maja będziemy emocjonować się w naszym mieście prestiżowym wyścigiem kolarskim. 

ona biegła z Nowogardu do Ostrzycy. 
Zgłoszenia zawodników należy prze-
syłać na adres Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Nowogardzie, ul. Bohaterów 
Warszawy 78 z dopiskiem „Wyścig 
Głosu i Olimpijczyków.

- Zainteresowanie wyścigiem jest 
coraz większe. Do organizacji przyłą-
czyło się nawet Koło Gospodyń Wiej-
skich z Ostrzycy. To dobrze, bo im nas 
więcej, tym impreza bardziej udana. 
Chcemy wrócić do pięknych tradycji 
popularyzować kolarstwo. Od tego 
wyścigu kariery zaczynało przecież 
wielu świetnych kolarzy. Chciałbym, 
aby taka impreza odbywała się w 
naszym mieście cyklicznie – twierdzi 
Zieliński, nowogardzki olimpijczyk z 
Tokio i Meksyku. 

Na zawodach ma pojawić się wielu 
znanych sportowców, nie tylko z 
kolarskiej branży. Hitem będzie obec-
ność pierwszego polskiego mistrza 
olimpijskiego w sportach zimowych, 
skoczka narciarskiego Wojciecha 
Fortuny.

- Chcielibyśmy, aby impreza przy-
ciągała nie tylko fanów kolarstwa. 
Chcemy przypominać sylwetki wiel-
kich sportowców z danych lat i umożli-
wić ludziom kontakt z nimi. W bezpo-
średniej rozmowie można dowiedzieć 

się wielu ciekawych rzeczy. Dlatego 
pierwszym gościem honorowym 
będzie Wojciech Fortuna - uważa 
Zieliński.

Pomoc w organizacji deklaruje 
nowogardzkie środowisko kolarskie. 
Jednak organizatorzy ciągle szukają 
sponsorów. Jako pierwsza pomoc 
finansową zadeklarowała nowogardz-
ka firma „Fedeńczak”. Inicjatorzy 
wyścigu liczą na pomoc następnych. 

- Samą pracą społeczną nie jesteśmy 
w stanie zagwarantować zorganizo-
wania zawodów na poziomie godnym 
tradycji dotychczasowych imprez. 
Wszystkich chętnych prosimy, więc o 
wsparcie finansowe – apeluje Andrzej 
Mucek, prezes stowarzyszenia „Wy-
ścig Głosu i Olimpijczyków”.

Zwycięscy w kategorii chłopców 
i dziewcząt otrzymają w nagrodę 
rowery. Zawodnicy z niższych miejsc 
podium odbiorą okazałe puchary i 
nagrody rzeczowe.

Inicjatywa nowogardzkich dzia-
łaczy jest bardzo cenna, więc warto 
ją wesprzeć. Liczymy, że w naszym 
mieście uda się zorganizować cy-
kliczną imprezę. O tym, że nie ma 
lepszej promocji od sportu możemy 
przekonać się na każdym kroku.

Marcin Nieradka

URZĄD GMINY OSINA RADA GMINNA LZS OSINA

kalendarz imprez organizowanych przez 
Urząd Gminy Osina oraz radę Gminną lZS 
Osina w 2010 roku

Lp NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY TERMIN IMPREZY

1.
Festyn sportowo-rekreacyjny „Otwarcie letniego sezonu 
sportowego "

WĘGORZYCE 2 maja 2010 r.

2. Festyn sportowo-rekreacyjny „Sportowa Majówka „ KIKORZE
23 maja 2010 r.

3. Festyn sportowo-rekreacyjny „Redło bawi się na sportowo" REDŁO
6 czerwca 2010 r.

4. Festyn sp orto wo-r ekr eacyjny „Dzień Dziecka" BODZĘCIN
20 czerwca 
2010 r.

5. IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Osina OSINA 3 lipca 2010 r.

6. Festyn sportowo-rekreacyjny „Wakacje na sportowo"
WĘGORZA 11 lipca 2010 r.

7. Festyn sportowo-rekreacyjny „Letni relaks"
KOŚCIUSZKI 18 lipca 2010 r.

8. Festyn sportowo-rekreacyjny „Wesołe Lato"
WĘGORZYCE 1 sierpnia 2010 r.

9. „Dzień pala" w Krzywicach
KRZYWICE 21 sierpnia 2010 r.

10. Festyn sp ortowo-rekreacyjny „Zakończenie Lata” WĘGORZA
29 sierpnia 2010 r.

11. Festyn rodzinny „Jesień, ach to Ty” OSINA
18 września 
2010 r.
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Tel.  913 922 165

22 marca br. g. 16.00

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Informujemy, że 

25 marca 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
Rozpoczęcie 

22 marca br. 16.30
ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1000 zł
Najwyższe ceny 

złomu stalowego, metali kolorowych 
oraz makulatury i folii 

oferuje PUH „Węglostal” 
ul. Boh. Warszawy 27 c 

(naprzeciw POM-u) 
czynne pn-pt 7.00–18.00, sob. 7.00–16.00

USŁUGI  HYDraUlICZNe
Tadeusz Szewc

Wykonywanie:
- instalacji c.o. i wentylacyjnych

- instalacji wodno – kanalizacyjnych
- instalacji gazowych

Tel. 888 240 749
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

NOWO OTWARTY 

SalON FrYZJerSkI
„AGA STYL” Agnieszka Potrzeba
(pracowałam wcześniej w zakł. fryzjerskim przy ul. Boh. W-wy)

ZAPRASZAMY 
ul. 700 Lecia 20c (obok Biedronki) 

Tel. 697 612 367,  91 39 22 250

kompleksowe 
usługi BHP

 tel. 601 87 07 98

Rozpoczęcie kursu 29 marca br. godz. 16.00

Ożywić 

jezioro
Powstał Klub Żeglarski

W sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” 
przy ul. Wojska Polskiego 3 odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Że-
glarskiego KNAGA.
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OFERTY PRACY PUP

23 lutego 82. dzień roku
imieniny: Adrianna, Benedykt, Eberhard, Feliks, Józef, Oktawian, Ni-
kon, Pelagia, Piotra, Rebeka, Turybiusz, Wiktorian, Wiktoriana, Wikto-
rianna i Zbysław.
Dzień Windy (na pamiątkę uruchomienie pierwszej windy pasażerskiej 
23 marca 1857r.)
Światowy Dzień Meteorologii
Wydarzenia w Polsce 
1980 – odbyły się wybory do Sejmu.
1992 – nastąpiła zmiana skrótu (TP na TVP) oraz logotypów Telewizji 
Polskiej.
Wydarzenia na świecie 
1987 – w USA został wyemitowany pierwszy odcinek Mody na sukces.
1994 – 75 osób zginęło w katastrofie rosyjskiego Airbusa A310 na Sy-
berii.

24 lutego 83. dzień roku
imieniny: Ademar, Agapiusz, Aldmir, Aleksander, Bertrada, Dionizy, 
Dydak, Dzierżysław, Dzierżysława, Dziesława, Dzirżysława, Gabriel, Jan, 
Józef, Katarzyna, Marek, Oldmir, Romulus, Sewer, Sofroniusz i Szymon.
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
Narodowy Dzień Życia
Wydarzenia w Polsce  
1794 – Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim Rynku i zo-
stał naczelnikiem insurekcji kościuszkowskiej.
1990 – Sejm przyjął ustawę likwidującą koncern prasowy RSW Prasa-
Książka-Ruch.
Wydarzenia na świecie
1882 – Robert Koch ogłosił w Berlinie wyodrębnienie bakterii (prątka) 
odpowiedzialnej za gruźlicę.

25 lutego 84. dzień roku
imieniny: Anuncjata, Baroncjusz, Dezyderiusz, Dezydery, Dula, Dyzma, 
Ireneusz, Jozafata, Kwiryn, Lucja, Lutogniew, Lutomysł, Łucja, Małgorza-
ta, Maria, Mariola, Nikodema, Pelagiusz, Prokop, Sławobora i Wolimir.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
Wydarzenia w Polsce
1992 – Watykan zreformował organizację Kościoła katolickiego w Polsce 
– utworzono 13 metropolii z 38 diecezjami.
Wydarzenia na świecie
1981 – Założono Park Narodowy Garajonay.
2007 – Adam Małysz po raz czwarty zdobył Kryształową Kulę Pucharu 
Świata w skokach narciarskich.

Nowogard 18.03.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Kierownik ambulatorium 
2. dekarz
3. mechanik - elektryk
4. sprzedawca
5. Nauczyciel : architektury krajobrazu, informatyki 
6. sprzedawca
7. pracownik produkcji ( orzeczenie o niepełnosprawności ) 
8. Przedstawiciel handlowy
9. Projektant selektor odzieży
10. Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych
11. Operator stacji wodnej
12. Elektromonter
13. Operator zmiany oczyszczalni ścieków
14. Elektryk
15. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
16. palacz- konserwator
17. pracownik gospodarczy, sprzątaczka

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Asystent sędziego ( Goleniów )
2. Ratownik wodny ( Goleniów)
3. Recepcjonista/ka, kelner/kelnerka ( Łukęcin )
4. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
5. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
6. dyrektor agencji 
7. Konsulting jęz.niemieckiego

Z 14.03  na 15.03 
W godzinach nocnych z zaparkowanego w cen-

trum miasta pojazdu dokonano kradzieży doku-
mentów. 

15 marca (poniedziałek) 
godz.16:35 – potrącenie dziecka w miejscowości 

Jarchlino Obrażenia na szczęście okazały się nie 
groźne dla życia dziecka. 

Godz. 20:15 – kolizja drogowa pojazdów na skrzy-
żowaniu Ul.700 Lecia. Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem karnym 

16 marca (wtorek) 
godz.09:25 – Kolizja drogowa na Placu Wolności 

w której kierowca pojazdu nie zachował ostrożności 
w czasie manewru wyprzedzania. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym. 

godz.12:30 – Zgłoszenie uszkodzenie mienia, któ-
rego przedmiotem były drzwi do altanki działkowej 
na ul. 15 Lutego. 

godz.20:30 - Policjant Dzielnicowy Komisariatu 
Policji w Nowogardzie  w miejscowości Kościuszki 
dokonał kontroli drogowej dwóch rowerzystów, któ-
rzy byli nietrzeźwi. Posiadali aktywny zakaz sądowy 
jazdy na rowerze 

17 (środa)
godz. 19:00 – Policjant w czasie kontroli drogowej 

ujawnił w dowodzie rejestracyjnym podrobienie 
wpisu danych 

18.03 (czwartek) 
godz.10:00- Wypadek drogowy na trasie nr 6 

między Nowogardem – miejscowością Olchowo w 
którym uczestniczyły pojazdy typu TIR i ciągnik 
rolniczy. W zdarzeniu tym nie został zachowany po-
prawnie manewr wyprzedzania czego konsekwencją 
było zderzenie. 

W godzinach nocnych o niesprecyzowanej godzi-
nie na ul. Boh. Warszawy zostały skradzione kołpaki 
z samochodu osobowego. 

17:45 – Nietrzeźwy kierowca z wynikiem 2,3 
promila  prowadzący motorower w miejscowości 
Czermnica został zatrzymany został zatrzymany 
przez patrol Policji

19.03 (piątek) 
11:00 - Kolizja drogowa pojazdów w Nowogardzie 

na ul. Wyszyńskiego w której sprawca uciekł z miejsca 
zdarzenia uszkadzając inny pojazd. 

19:00 – Kolizja drogowa w Nowogardzie na ul. 
Boh Warszawy z udziałem samochodu osobowego i 
motocykla. Sprawca kolizji został ukarany mandatem 
karnym.

20.03 (sobota) 
02:05 – Interwencja nocna patrolu policji w No-

wogardzie na ul. 3 Maja w domu, gdzie „odgrywała” 
się awatara, której konsekwencją było uszkodzenie 
ciała u jednej z osób. 

16:55 - Policjant Komisariatu Policji nie pełniący 
służby dokonał zatrzymania nietrzeźwego rowerzy-
sty, który wobec policjanta jak i przybyłego patrolu 

policjantów OPI zachowywał się agresywnie i znie-
ważał ich.

19:00 – Ochrona sklepu LIDL zatrzymała osobę i 
powiadomiła Policję o kradzieży. Po przesłuchaniu 
został sporządzony wniosek o ukaranie sprawcy do 
Sądu Rejonowego w Goleniowie 

21.03 (niedziela) 
01:00 - Uszkodzenie w pojeździe marki VW 

Transporter lusterka. Zdarzenie miało miejsce przy 
ul. Zielonej w Nowogardzie.   

02:45 - Kierowanie motorowerem przez nie-
trzeźwego kierowce, który posiadał w wydychanym 
powietrzu 1,6 promila alkoholu. 

W godzinach nocnych na ul Gen. Bema została wy-
bita szyba w pojeździe pozostawionym na parkingu. 

12:55 – Kolizja drogowa na ul. Gen. Bema, gdzie 
pojazdy uszkodziły sobie nawzajem lusterka boczne 
swoich pojazdów. 

19:40 Na terenie ogródków działkowych na ul.15 
Lutego właściciel altanki ogrodowej  ujawnił i zatrzy-
mał a następnie przekazał Policji sprawcę kradzież 
do swojej altanki. 

22:30 – Został zatrzymany przez patrol policji nie-
trzeźwy motorowerzysta na ul. Poniatowskiego, który 
w wydychanym powietrzu miał 1,4 promila alkoholu. 

22.03(poniedziałek) 
Wczesnym rankiem Policjanci Komisariatu Policji 

w Nowogardzie przy współpracy z Policjantami Ko-
mendy Wojewódzkiej w Szczecinie przeprowadzili 
akcję wymierzoną w nietrzeźwych kierowców pod 
kryptonimem „TRZEŹWY PORANEK”. W czasie 
2 godzinnych działań ujawniono 2 nietrzeźwych 
kierowców. Osobom tym zatrzymano dokumenty 
prawa jazdy i skierowano wnioski o ukaranie do 
Sądu w Goleniowe. Dokonano również kontroli 
stanu technicznego pojazdów, gdzie zatrzymano 9 
dowodów rejestracyjnych. Łączna kwota mandatów, 
która została nałożona na niezdyscyplinowanych 
kierowców to 1300 zł i jedno pouczenie. Zostało 
„zbadanych” 354 kierowców. 

Opr. Jarosław Bzowy  

Z ostatniej chwili...

Zgon  
w samotności
Do mieszkania w jednym z bloków tzw. kole-
jowych przy ulicy 3 Maja w poniedziałek po 
południu weszli strażacy w towarzystwie ra-
towników i policjantów. W mieszkaniu znale-
ziono zwłoki mężczyzny samotnie  zamieszku-
jącego w lokalu. 
Policję poinformowali sąsiedzi zaniepokojeni 
nieobecnością i brakiem oznak życia sąsiada 
już od piątku. 

Inf własna
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reklama

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

Ożywić jezioro
Powstał Klub Żeglarski

W sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro-
fit” przy ul. Wojska Polskiego 3 odbyło się spotkanie założycielskie 
Klubu Żeglarskiego KNAGA.

W spotkaniu udział wzięły 24 osoby; wśród nich obecni byli min. 
z-ca burmistrza Nowogardu Jerzy Karczmarski, przewodniczący 
Rady Miasta Marek Krzywania oraz Przemysław Żółtowski z UKS 
Fala w Trzebieży.

Spotkanie prowadzili Jerzy Jabłoński i Mieczysław Cedro.

Za powołaniem Klubu Żeglar-
skiego KNAGA opowiedzieli się 
wszyscy uczestnicy spotkania, którzy 
jednogłośnie przyjęli Statut Klubu 
oraz wybrali 

Zarząd w skład, którego weszli:
- Tadeusz Hołubowski- komandor;
- Sławomir Skubij i Antoni Bielida- 

wicekomandorzy;
- Andrzej Meksa- sekretarz;   
- Danuta Dawidowska- skarbnik.

W skład komisji rewizyjnej we-
szli:

- Jerzy Jabłoński- przewodniczący;
- Mieczysław Laskowski- członek;
- Magdalena Dawidowska- sekre-

tarz.

Komisja założycielska, czyli organ, 
który będzie reprezentować przed 
Sądem sprawy Klubu dotyczące jego 
zalegalizowania to: Tadeusz Hołu-
bowski i Sławomir Skubij.

Głównym celem powołania Klubu 
Żeglarskiego KNAGA jest populary-
zacja szeroko rozumianych sportów 
wodnych w tym samego żeglarstwa 
na naszym pięknym, choć niewyko-
rzystanym jeziorze nowogardzkim.

Szerzej o zadaniach Statutowych 
Klubu oraz samej inicjatywie po-
wstania Klubu w następnym numerze 
naszej gazety,

Władzom Klubu gratulujemy 
wyboru i życzymy powodzenia w 
trudnej pionierskiej pracy.

Tekst i foto Ireneusz Karczyński 

Ul. księcia racibora

Będzie jezdnia, 
chodniki i parkingi

15 marca br., burmistrz Kazimierz Ziemba dokonał przekazania pla-
cu budowy firmie „SPYCHMET” Łukasz Krywulko z miejscowości Bor-
ne, wykonawcy budowy dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie 
ulic Księcia Racibora i Jana Pawła II w Nowogardzie o łącznej długości 
202,98 m wraz z budową chodników o szerokości 2,0m, parkingów na sa-
mochody osobowe na 47 miejsc w tym 2 stanowiska dla niepełnospraw-
nych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia drogi, chodni-
ków i parkingów wykonana zostanie z kostki betonowej typu Polbruk. 
Wartość umowna robót budowlanych wynosi 415.612,01 zł brutto. Termin 
umowny zakończenia prac 31.07.2010r

opr. LMM
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zdzisława 
Głąbeckiego 

serdeczne podziękowania 
składa żona z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisława  
Misiaka 

serdeczne podziękowania 
składa rodzina

POdZIękOWaNIa POdZIękOWaNIa

a jednak zjemy 
do syta

Wszystko wskazuje na to, iż w dalszym ciągu obiady w kuchni Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nadal przygotowywać będzie Ewa Kasprzyk.

Przetarg na dzierżawę kuchni 
został unieważniony. Rozwinięciem 
tam działalności zainteresowany był 
przedsiębiorca z Kamienia Pomor-
skiego. Powód?

- W dokumentacji zabrakło dokład-
nego określenia, iż przedsiębiorca ma 
zamiar prowadzić tam działalność 
ściśle gastronomiczną. Nastąpiły, więc 
obawy, że wymontuje on tamtejszy 
sprzęt i założy np. hurtownię – infor-
muje Agnieszka Biegańska-Sawicka, 
sekretarz gminy Nowogard.

Gastronomik starający się o dzier-
żawę kuchni zaopatruje już w jedzenie 
niektóre gminne placówki oświatowe. 
Niestety, jak twierdzą konsumenci, 

jakości jadła daleko do przygotowy-
wanego przez mieszkankę Nowogar-
du Ewę Kasprzyk. Przypomnijmy, że 
to nasza redakcja po raz pierwszy 
poruszyła problem zerwania przez 
gminę dzierżawy kuchni z Kasprzyk. 
Sprawa trafiła także na obrady Rady 
Miasta. Szesnastu radnych podpisało 
się pod postulatem bez przetargowej 
dzierżawy kuchni pani Ewie.

- Najprawdopodobniej taką decyzję 
podejmie burmistrz Ziemba. Ma on 
od stycznia taką możliwość. Wniosek 
pani Ewy jest już w gminie. Sprawa 
powinna rozstrzygnąć się jutro – mówi 
sekretarz.

man

Powiatowe wybory w PO
W sobotę 13 marca, w Goleniowie odbyły się wybory w powiatowych 

strukturach Platformy Obywatelskiej. 

Członkowie Zarządu PO RP w Powiecie Goleniowskim: 
- Przewodniczący: Olgierd Geblewicz 
- Wiceprzewodniczący: Magdalena Kochan 
- Wiceprzewodniczący: Artur Gałęski 
- Sekretarz: Łukasz Mituła 
- Skarbnik: Henryk Zajko 
- Członkowie Zarządu: Mieczysław Pieprz, Beata Nawrot, Tomasz Stani-
sławski, Andrzej Wyganowski, Witold Kaleczyc, Łucja Kotwicka, Cezary 
Marcinkowski, Mirosław Guzikiewicz 
 
Skład Rady Powiatu Goleniowskiego PO RP: 
- Mituła Łukasz, Popowicz Sebastian, Kotwicka Łucja, Wyziński Andrzej, 
Skrzypczak Marcel, Pieprz Mieczysław, Danilewski Artur, Kochan Magda-
lena, Gałęski Artur, Stanisławski Tomasz, Wyganowski Andrzej, Kaleczyc 
Witold, Guzikiewicz Mirosław, Bartoszewski Michał, Nawrot Beata, Łapaj 
Beata, Lewandowska Grażyna, Mazur Zbigniew, Zajko Henryk, Marcin-
kowski Cezary, Olgierd Geblewicz 

LMM, man

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
w dniu 10.04.2010 organizuje 

wyjazd na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-
jonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus 

po godz. 14.00 tel. 505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Terminy wyjazdów będą podawane w Dzienniku Nowogardzkim
                          Prezes Fundacji Lidia Bogus

Ogólnopolski Turniej Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 
– eliminacje powiatowe 2010!

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym informuje, że eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym odbędą się w dniu 16 kwietnia 2010 r. (piątek) o 
godzinie 09.00 na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie (ul. Wojska Polskiego 6).

Kartę zgłoszenia należy przesłać do sekretariatu Gimnazjum nr 1 w No-
wogardzie w nieprzekraczalny terminie do 09 kwietnia 2010 r. 

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu: kartę rowe-
rową, legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów praw-
nych na udział w Turnieju, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzi-
ców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Tur-
nieju.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.bezpiecz-
nypowiat.org.pl.

Serdecznie zapraszamy! 
(opr.LMM)

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie 
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

Wydawanie odzieży
Środa, 24 marca, od godz.10.00 – 13.00

Wszystkich potrzebujących zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w 
podwórzu ZBK. 

NIE POTRZEBA ŻADNYCH DOKUMENTÓW ANI SKIEROWANIA  
Z OPS.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz
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W obiektywie  Jana korneluka   - miejscowości wiejskie naszej gminy

                     mIęTNO

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

reklama

www.dzienniknowogardzki.pl

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

d r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Maciej syn Anety i 
Jarosława ur. 10.03.15 
ze Słajsina

Zuzia córka Moniki 
i Łukasza ur. 10.03.16 
z Nowogardu
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Urząd Miejski w Nowogardzie • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w wydziale Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Minimum trzyletni staż pracy
3. Znajomość problematyki z zakresu aktów prawnych: o powszechnym 

obowiązku obrony,  o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, 
o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym, o ochronie informacji niejawnych

4. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samo-
rządu gminnego 

5. Biegła umiejętność obsługi komputera w tym korzystanie z pakietu Mi-
crosoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-

blicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa cy-

wilnego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa narodowego  
2. Doświadczenie  w pracy w urzędach administracji samorządowej
3. Znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji
4. Umiejętność prowadzenia spotkań z większą grupą osób
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi z sytuacjach kryzysowych
7. Odporność na stres
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie gminnego planu zarządzania kryzysowego i bieżąca ak-

tualizacja
2. Monitorowanie, planowanie , prognozowanie i reagowanie w usuwaniu 

skutków zagrożeń na terenie gminy
3. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego
4. Organizowanie i planowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zarządzania 

kryzysowego
5. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej
6. Udział w przygotowaniu warunków pracy i w obsłudze kancelaryjno-biu-

rowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
7. Prowadzenie stałej wymiany informacji ze służbami dyżurnymi admini-

stracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami oraz in-
formowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych

8. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego sąsiadujących gmin 
i powiatów

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub 

zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Oświadczenie o niekaralności
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyko-

nywania pracy na wskazanym stanowisku 
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych”

9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stano-
wisko podinspektora w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”, 
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub 
złożyć osobiście w  pokoju Nr 10 w terminie do dnia 2 kwietnia 2010 r. do 
godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektro-
niczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie kierownik wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Pietrzycki, nr tel. (091) 
3926234.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.500 zł brutto. 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zapro-
szeni na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów 
do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybrane-
go/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

DNIA 26 MARCA 2010 R., OD GODZ. 9.00 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

W NOWOGARDZIE ODBĘDZIE SIĘ

KIERMASZ WIELKANOCNY
W CZASIE TRWANIA KIERMASZU BĘDZIE MOŻNA NABYĆ 

OZDOBY ŚWIĄTECZNE WYKONANE PRZEZ NASZYCH 
UCZNIÓW ORAZ NASZYCH PRZYJACIÓŁ.

DOCHÓD UZYSKANY ZE SPRZEDAŻY ZOSTANIE 
PRZEKAZANY NA RZECZ JEDNEJ 

Z UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA 
DYREKCJA, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE 4

Informujemy, że 

25 marca 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

kUPIę dreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Projekt Powiatu Goleniowskiego  pn. „WENI 2 SPG”
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powia-

tu Goleniowskiego) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych   
w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

w Nowogardzie w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.
Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

"TOYOTA NOWOGARD MK Autoryzowany Dealer Toyota 

ZaTrUdNI OSOBę Na STaNOWISkO 
SPrZedaWCa SamOCHOdÓW 

Podania proszę kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, Nowogard 

e-mail: kadry@toyotanowogard.pl"
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Warsztaty Pedagogiczne  
„Sposoby radzenia sobie ze stresem”
Warsztaty przeznaczone dla uczniów klas maturalnych prowadziła Pani 

Regina Ewa Krzak pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia 
Stanisława Staszica. Celem głównym warsztatów było zwiększenie umiejęt-
ności radzenia sobie ze stresem przez młodzież naszej szkoły. Tegoroczni 
maturzyści poznali istotę stresu, jego objawy i uwarunkowania. Zrozumieli 
wpływ pozytywnych i negatywnych skutków stresu na zdrowie, samopoczu-
cie i sprawność psychospołeczną. A co najważniejsze, zdobyli umiejętność 
zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjo-
nalnego przed czekającymi ich egzaminami maturalnymi. Uczniowie pozna-
li techniki relaksacyjne redukujące stres zarówno przed wystąpieniami pu-
blicznymi, w czasie ustnych egzaminów maturalnych, jak i przed egzamina-
mi pisemnymi. Nabyte umiejętności nasi maturzyści będą mogli wykorzy-
stać już niedługo. Do rozpoczęcia egzaminów maturalnych pozostało 41 dni!! 
Warsztaty Pedagogiczne „Sposoby radzenia sobie ze stresem” zostały prze-
prowadzone w ramach projektu „Elokwentny Techniczny Absolwent Te-
raz-ETAT”

Projekt  „Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz-ETAT” współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Z wizytą  
w Książnicy Pomorskiej

19 marca uczniowie klasy III TI wraz z wychowawczynią p. Mirosławą 
Szymaniak wybrali się na wycieczkę do Szczecina. W programie wyjazdu 
było zwiedzanie wystaw w Książnicy Pomorskiej:

 „Dialog zwierciadłem sąsiedztwa między Polakami a Niemcami”,
 „Jan Bułhak. Artysta – fotograf niezwykły”,
 „Egzotyczna Tunezja w zasięgu ręki – fotografie Barbary Arsoby-Haddaji”,
 „Szczecinianki 2010”,
 „Powstanie Wielkopolskie”.
Tak bogaty kulturalnie dzień zakończył się seansem filmowym w Multikinie.  

A oto fotorelacja z wyjazdu.

 

Nasza klasa na wystawie „Egzotyczna Tunezja w zasięgu ręki”.

Ach, te różnice kulturowe - „Egzotycz-
na Tunezja w zasięgu ręki”.

Każdy znalazł coś dla siebie na wysta-
wie „Powstanie Wielkopolskie”.

Mateusz nie mógł oderwać się od kart historii - „Powstanie Wielkopolskie”.

Od 2004 w Unii - „Dialog zwierciadłem sąsiedztwa między Polakami a Niemcami”.

Znamy języki – nie tylko polski ;) - 
„Dialog zwierciadłem sąsiedztwa 
między Polakami a Niemcami”.

Wpis do księgi pamiątkowej – troszkę 
czasu to nam zajęło.
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Jubileuszowe spotkanie 

XXX lat Koła  
Numizmatyków

W dniu 19 marca 2010r  o godz.17:00 miało miejsce bardzo podniosłe 
spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, którego gospodarzami byli 
kolekcjonerzy i numizmatycy. Przewodniczył Tadeusz Łukaszewicz  znany 
i zasłużony kolekcjoner, który swoją pasją próbuje przekazywać i okazywać 
piękno kolekcjonowanych przedmiotów.. 

Podniosłą chwilą było wręczanie 
nagród i wyróżnień. dla zgromadzo-
nych. Najbardziej zasłużeni członko-
wie Koła i zaproszeni goście otrzyma-
li nagrody w postaci monet kolekcjo-
nerskich i tematycznych wydawnictw 
książkowych, a pozostali uczestnicy 
spotkania  nagrody ufundowane 
przez Urząd Miejski reprezentowany 
przez  zastępcę burmistrza Jerzego  
Karczmarskiego, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marka  Krzywanię  i 
Inspektora  Wydziału Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy Krystynę Dwornik 
.Wśród znamienitych gości był znany 

i ceniony profesor historii pan Fran-
ciszek Łuczko, który pełni funkcję 
Prezesa PTN Oddział w Szczecinie 
i członkowie zarządu oddziału: 
Henryk Wieczorek, Jerzy Piekonko i 
Ireneusz Jabłonka. Wśród lokalnych 
przedstawicieli  ziemi nowogardzkiej 
widoczni byli  Mieczysław Cedro, 
Dariusz Szulejko, Ryszard Zagórski, 
Marian Szpilkowski, Franciszek Ka-
rolewski i Grzegorz Rafiński.

Po uroczystej gali i i oficjalnych 
przemówieniach przyszła chwila 
na poczęstunek i lampkę szampana 
dla uczestników jubileuszowego 
spotkania. Każdy z tych osób to 
wytrawny kolekcjoner i hobbysta, 
który każdą wolną chwilę poświęca 
swoim zbiorom i prezentuje je na 
wystawach i prelekcyjnych spotka-
niach. Takie spotkanie to pretekst 
do zorganizowania wystawy, której 
głównym motywem były eksponaty 
numizmatyczne (banknoty, monety, 
karty telefoniczne itp.)

i okazją do wspomnień o osobach, 
które zakładały koło numizmatyczne 
w Nowogardzie. Niestety część tych 
osób już odeszła, ale pozostały po 
nich zbiory, które zostały zapisane w  
specjalnej kronice PTN. – Ich pamięć 
uczczono minutą ciszy. 

Zarząd Koła PTN dziękuje Zofii 
Pilarz  Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Stefana Zeromskiego  
za udostępnione pomieszczenia oraz 
pracownikom Bibiblioteki i  NDK za 
obsługę.

Opr. Jarosław Bzowy 

                                                                                    

Stowarzyszenie  Mieszkańców  Dąbrowy  „DĄB” 

– mamy grant!
W miesiącu styczniu Firma „Po-

ldanor” ogłosiła II edycję konkur-
su „Działajmy razem”. Nasze stowa-
rzyszenie napisało projekt pt. „Re-
alizując pomysły-realizujemy ma-
rzenia”, który trzeba było złożyć do 
20.02.2010r. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpiło 20.03.2010r. Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Dąbrowy 
„DĄB” jest jednym z laureatów kon-
kursu. Na realizację projektu otrzy-
mamy grant w wysokości do 5000 
zł. Wartość całkowita projektu 6550 
zł. Projekt będzie realizowany od 
01.05.2010r do 30.06.2010r. Reali-
zacja projektu pozwoli na zagospo-

darowanie terenu przy boisku pił-
ki nożnej. Zagospodarowanie placu 
boiska wpłynie również na poprawę 
wizerunku całej wioski. Wszystkie 
działania założone w projekcie mają 
ogromne znaczenie. Przede wszyst-
kim zwiększą aktywność miesz-
kańców, kształtować będą aktywne 
postawy wśród dzieci i młodzieży. 
Działania podjęte w tym projekcie 
dają przekonanie, że warto coś robić 
bo to co robimy, robimy dla siebie, 
dla środowiska w którym żyjemy. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą 
wspierać działania Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegóło-

wych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (tj. Dz. U. Nr 193, poz.1194 z 2008 r. z późn. zm.) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiada-
miam, że w dniu 01 marca 2010 r. dla zarządcy drogi – Burmistrza Gmi-
ny Nowogard, 72-200 Nowogard, Plac Wolności 1 została wydana decy-
zja Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na  budowie drogi publicznej klasy L (długości 182,70 m) – Jana Pawła II 
w Nowogardzie wraz z kanalizacja deszczową wg katastru nieruchomo-
ści: - obręb 6 miasta Nowogard – działka nr 132/3,

W związku z powyższym zgodnie z art. 11f ust. 4 cyt. ustawy w tutej-
szym Urzędzie, w pokoju Nr 215 (tel. 418-05-12 wew. 248) strony mogą 
zapoznać się z treścią decyzji (z wyjątkiem środy).

S T A R O S T A 
mgr Tomasz Stanisławski
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Z okazji Urodzin 

Ewie Jedynak 
moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 

radości , spełnienia wszystkich marzeń
składają: Tereska z Frankiem, Ela z Mirkiem.

ŻYCZeNIa

Widelec na majówkę
Będzie kabaret, coś dla młodzieży i osób starszych. Na gwiazdę po prostu nas nie stać.

Nowogardzki Dom Kultury cały czas 
przygotowuje program na zbliżający się 
weekend majowy. Świętować zacznie-
my jednak już 30 kwietnia. Dzień ten 
ustanowiony został oficjalnym świętem 
naszego miasta. Centralnym miej-
scem obchodów będzie plac Szarych 
Szeregów. 

- Chcielibyśmy, aby wieczorem za-
grało kilka dobrych zespołów. Nie będą, 
to jakieś bardzo znane kapele, ale jeśli 
chodzi o poziom, to powinien być bardzo 
wysoki. Sprowadzenie gwiazdy po prostu 
nas nie stać. Zespoły z listy przebojów za 
występ żądają, około 40 tys. zł. Drugie 
tyle kosztuje zapewnienie nagłośnienia 

i oświetlenia – mówi Mirosława Przy-
byłek, dyrektor NDK.

Gwoździem programu dnia pierw-
szego będzie jednak występ kabaretu. 
Wszystko wskazuje na to, iż będziemy 
mogli obejrzeć najnowsze skecze po-
pularnego „Widelca”.

Pierwszy dzień majowego weekendu 
zacznie się od prezentacji programów 
artystycznych przygotowanych przez 
nowogardzkie przedszkola. 

- Chodzi, by nasze placówki mogły 
zaprezentować swą pracę szerszej grupie 
ludzi. Rodzice będą mieli okazję obejrzeć 
na dużej scenie swoje pociechy. Miejmy 
nadzieję, że nasz program zachęci miesz-
kańców do pozostania w Nowogardzie 
– uważa Przybyłek.

Wieczorem, program dla osób po 
czterdziestce, a na koniec dyskoteka 
dla młodzieży.

Młodym poświęcony będzie najbar-
dziej drugi maja. Wszystko zacznie się 
jednak od prezentacji zespołów NDK. 
Nie zabraknie spektaklu dla dzieci. Wie-
czorem już hity. Najpierw występ znane-

go z telewizyjnego programu „Fabryka 
Gwiazd” Przemysława Puk. Później 
koncert popularnej „Grupy Operacyjnej”.

Dyrektor Przybyłek zabiega w Urzę-
dzie Miejskim, by program obchody 
skończyły się trzeciego maja. Być może, 
tego dnia odbędzie się koncert utworów 
Agnieszki Osieckiej. Z okazji święta 
narodowego nie zabraknie oczywiście 
akcentów patriotycznych: mszy za 
Ojczyznę, wieńców pod pomnikiem. 

Najprawdopodobniej podczas ma-
jówki na plaży będzie wystawiony 
namiot z muzyką house. To inicjaty-
wa naszej młodzieży, która świetnie 
sprawdziła się podczas zeszłorocznych 
obchodów 700-lecia miasta.

Drugiego maja atrakcyjnie zapowia-
da się również kolarski wyścig Głosu 
Szczecińskiego i Olimpijczyków, który 
organizuje nasze stowarzyszenie o 
podobnej nazwie na czele z olimpij-
czykiem Rajmundem Zielińskim. W 
ostatni dzień weekendu odbędą się 
również Nowogardzkie Biegi Majowe.

Marcin Nieradka

Na tegorocznej majówce nie zabraknie nowogardzkich kapel

Laureaci Ekofilmu 2008 

Ekofilm o miesiąc później
Co dwa lata, w kwietniu Nowogard stawał się polska stolicą filmu ekologicznego. W tym roku będzie nią w maju. 

Przełożenie imprezy wiąże się z 
opóźnieniem terminu ubiegania się 
o dotację w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. O wsparcie finansowe festi-
walu ubiega się jego organizator, czyli 
Nowogardzki Dom Kultury.

- Wniosek już złożyliśmy. Pozy-
tywnie przeszedł weryfikację pod 
kątem formalnym. Niedługo powinno 
nastąpić rozstrzygnięcie. Otrzymanie 

dofinansowania byłoby dla nas dużym 
sukcesem i uatrakcyjniło festiwal – 
mówi Mirosława Przybyłek, dyrektor 
NDK. 

Impreza rozpocznie się 17 maja, a 
zakończy 21. 

Przez tydzień w sali kina „Orzeł” 
odbywać się będą projekcje filmów o 
tematyce ekologicznej. Prace trady-
cyjnie rywalizować będą w konkursie.

- Filmy można przesyłać do końca 

maja. Dziś mamy już ich prawie 30. 
Są to obrazy z całej Polski, ale także 
niemieckie i ukraińskie. Zainteresowa-
nie jest, więc bardzo duże – informuje 
Przybyłek.

Przewodniczącym jury, które wy-
łoni zwycięzcę będzie znany reżyser i 
stały bywalec nowogardzkich imprez 
filmowych Jacek Bławut.

Niespodzianą będzie pobyt podróż-
niczki Elżbiety Dzikowskiej. Żona śp. 
Tonego Halika, prowadząca z nim 
niegdyś świetny telewizyjny program 
podróżniczy „Pieprz i wanilia” spotka 
się z mieszkańcami, oraz uczniami 
jednej z nowogardzkich szkół.

- Staraliśmy się także o zaproszenie 
Wojciecha Cejrowskiego. Niestety nie 
ma go w tym czasie w naszym kraju. 
Może innym razem uda się zaprosić go 
do Nowogardu – mówi dyrektor NDK.

W programie oprócz filmów znajdą 
się także dwa spektakle wyreżyse-
rowane przez mieszkankę naszego 
miasta Anetę Drążewską. Ale i spek-
takle „Calineczka” (dla dzieci), oraz 
„Dziady cz. II”. Zaplanowano rów-
nież koncerty muzyki z lat 20-tych i 
30-tych, oraz występ szczecińskiego 
zespołu Sklep z Ptasimi Piórami.

Marcin Nieradka
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁUGO-
WY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 14 (na 
przeciw byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 691 399 023.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 2 
pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z balkonem. 
Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw. 
880 34 17 34.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wyposa-
żone w media, biura i lokale użytkowe 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 tel. 
091 39-20-891.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe M-4, 67 m kw, w Wierzbięcinie, 
cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 91 39 107 42 
po 18.00.

• Do wynajęcia powierzchnie biurowe i ma-
gazynowe (były Danpotex). 91 39 22 394.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 140 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. Le-
śna. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane okolice No-
wogardu. 796 820 971, 790 508 388.

• Ziemię do zabudowy 1,5 ha sprzedam. 91 
39 182 97.

• Sprzedam działkę 27 arów w Długołęce. 
Tel. 600 399 348, dom 91 39 186 93.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 Lutego. Tel. 
502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 m kw 
+ działka 24 ary. Żabowo. 91 39 106 13.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własno-
ściowe, 77,8 m kw, I piętro, 4 pokoje. Boh. 
Warszawy 69/15. Tel. 507 145 754.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, ul. Żerom-
skiego, IV piętro. Tel. 796 203 780.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów (przemysło-
wa). Tel. 601 508 082.

• Sprzedam działki budowlane z warunkami 
zabudowy, okolice Nowogardu. Tel. 509 93 
93 92.

• Sprzedam grunty rolne, media w działce 15 
ha. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowe-
go do wynajęcia w domku lub w bloku, w 
Nowogardzie lub okolicach (Karsk, Olcho-
wo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• Sprzedam budynek wolnostojący na 
wsi, możliwość przekształcenia na dom. 
788 566 432.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

• Sprzedam lub zamienię na 2 pokoje miesz-
kanie własnościowe 4 pokojowe, Nowo-
gard. Tel. 515 989 122.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, 
ul. Leśna 5, 700 zł + opłaty + kaucja. 
605 402 134, 669 973 818.

• Działkę budowlaną w Nowogardzie sprze-
dam. Tel. 510 727 667.

• Sprzedam mieszkanie M-5 parter ul. 15 Lu-
tego 13B/2. Tel. 886 839 549.

• Do wynajęcia kawalerka, ul. Warszawska. 
517 064 505.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. Tel. 
695 044 663.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. Tel. 
887 467 309.

• Lokal przystosowany pod działalność 
Agencji PKO z wyposażeniem lub bez. Niski 
czynsz. Tel. 91 39 23 574. 

• Sprzedam 2 działki budowlane w  Nowo-
gardzie o pow. 2.145  m2 i 2.557 m2. Tel. 
601-88-95-96 po 16.00.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 
zł/ m kw. 607 647 146.

• Sprzedam 22 ary ziemi w Krasnołęce, 
woda, prąd przy działce, pod zabudowę. 
91 39 187 34.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogar-
du. 601 190 270.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe z balkonem, 66 m kw, I piętro. 603 
55 55 32.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na kawa-
lerkę z dopłatą. 509 530 073.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 601 724 492.

• Zamienię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe na 
kawalerkę. Tel. 601 724 492.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 66,29 
m kw lub zamienię na mniejsze. Dzwonić 
511 182 390.

• Wynajmę lokal na działalność handlową 
przy ul. 3 Maja 44 G. Tel. 517 35 76 53.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam mazdę 626, rok prod. 1995, 
po. 2.0 benzyna, stan bdb, cena 6500 zł 
do negocjacji tel. 664 747 948.

• Sprzedam opony letnie Continental 185 65 
R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• autonowogard.com; tel. 790 40 56 50. Sa-
mochody z Niemiec.

• Sprzedam Nissana Almerę 12/2001, przeb. 
123.000 km, do końca serwisowany w ASO 
Nissan, 2,2 Diesel, kolor zielony metalik, 5 
drzwi, klimatyzacja, nowe opony zimowe, 
cena 23900 zł, zadbany tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra kombi 1998 r., poj. 
2,0. Tel. 601 300 448.

• Sprzedam Seat Ibiza 2005 r., 1,4, 16 zawo-
rowy, sprawdzony w ASO, oryginalny stan 
licznika 45 tys., pachnie nowością, stan ide-
alny. Tel. 608 01 39 95.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., poj. 1,7, ben-
zyna, stan ogólny dobry, zarejestrowany i 
ubezpieczony. Tel. 604 390 356.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam pszenżyto, prosiaki, owies, 
warzywa, sadzeniaki Bryza, Wineta. 
502 853 573.

• Poidła plastikowe dla krów tanio sprze-
dam. 603 467 609.

• Sprzedam owies. Żabowo. Tel. 91 39  106 
49, 506 48 40 79.

• Sprzedam jabłka po 1 zł/ kg. 91 39 21 896.

• Sprzedam ciągnik C-360 – 3P oraz siewnik 
zbożowy (Poznaniak). 668 316 103.

• Sprzedam obornik. 793 90 80 98.

• Sprzedam konie ułożone w siodle i w 
bryczce. 793 90 80 98.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• dYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrd – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

•	 Usługi ogólnobudowlane, wykończe-
nia wnętrz, terakota, glazura, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, panele. 607  647  515, 91 39  701 23 
po 19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remonty miesz-
kań. 795 279 165.

•	 Usługi transportowe busem. 
693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z 
wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VI-
ZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, wno-
szenie, znoszenie. 696 138 406.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, kompleksowe re-
monty mieszkań, łazienki. Tel. 605 168 658.

•	 Usługi transportowe – wynajem konte-
nerów na odpady budowlane, gruz. Tel. 
667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, tanio, so-
lidnie. Tel. 608 84 77 84.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 dUr-daCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 daCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• UNIQA ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie, Lilla Kaźmierow-
ska, Poniatowskiego 14/2 (piwnica). Tel. 
693 128 108, Tel/fax 91 35 03 055.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 609 588 240.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

• Dachy, budowy. 727 303 097.

• Transport do 7,5 tony. 727 30 30 97.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.

• Regipsy, malowanie, panele. 513 202 205.

•	 HYdraUlICY. 600 400 363, www.super-
ogrzewanie.nd.pl

• Tynki maszynowe, cementowo – wapienne 
i gipsowe; wszelkie roboty ogólnobudow-
lane. 512 765 501.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Transport bus 1 zł za km. Bus + przyczepo – 
laweta, 1,30 zł za km. Tel. 514 740 538.

• Bus wywrotka, transport żwiru do 3 t. Tel. 
514 740 538.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

• Montaż kuchenek gazowych nowych i uży-
wanych, dozór i odbiór instalacji gazowej, 
usługi elektryczne. 724 357 049.
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 Nadleśnictwo Nowogard 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionego środka transportowego:

1.Ciągnik rolniczy Ursus  912, rok prod. 1988, nr rejestracyjny ZGL 
37NT, numer silnika 15602, numer podwozia 06287

- cena wywoławcza 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
W przetargu mogą uczestniczyć :
- wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Ciągnik można oglądać w dniu 09.04.2010r. w godzinach od 800 do 

1400 na terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy ul .Bo-
haterów Warszawy 64A w Nowogardzie. W tym miejscu i czasie będzie 
można zapoznać się z ekspertyzą i wyceną wykonaną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 12.04.2010 r. o godzinie 
1100 w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy ul. Rado-
sława 11.

Wadium w wysokości 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych ), 
należy  wpłacić w kasie Nadleśnictwa najpóźniej do godz. 1030 w dniu 
przetargu. 

Brak wpłaty wadium do godz. 1030 wyklucza udział w przetargu.                                          
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia  pojazdu, wadium złożone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium 
nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny 
nabycia i odmowy podpisania umowy kupna – sprzedaży.

Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte 
w pojeździe oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk 
Wojnowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646.

Urząd Miejski w Nowogardzie • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Młodszy referent w wydziale Kancelarii w Urzędzie 

Miejskim w Nowogardzie (sekretariat)
 Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Minimum rok stażu pracy
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera
4. Dobra prezencja
5. Zdolności komunikacyjne i organizacyjne
6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo 
ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
2. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie spotkań, narad, wyjazdów służbowych i konferencji 
zgodnie z poleceniami Burmistrza i jego Zastępcy
2. Zbieranie i opracowywanie informacji, sprawozdań dla potrzeb 
Burmistrza i jego Zastępcy na posiedzenia Rady Miejskiej
3. Prowadzenie korespondencji związanej z pracą sekretariatu
4. Przyjmowanie interesantów, gości i ich obsługa
5. Przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych, obsługa 
urządzeń biurowych
Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy 
lub zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku 
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych”
9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór 
na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Kancelarii”, na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub 
złożyć osobiście w  pokoju Nr 10 w terminie do dnia 29 marca 2010 r. 
do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą 
elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Sekretarz Gminy 
Agnieszka Biegańska-Sawicka, nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł 
brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie 
zaproszeni na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych 
kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia 
wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas 
nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

• Dachy. Usługi budowlane. 727 303 097.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holan-
dia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 
660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.d i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

• Zatrudnię dziewczynę do sprzedaży biżu-
terii, tel: 725 054 601.

• 36 letni rencista z II grupą poszukuje pracy 
jako ochroniarz. Tel. 723 930 320.

• Zatrudnię kierowców z kat. C, tel. 602 72 
54 74.

• Zatrudnię kierowcę z samochodem cięża-
rowym do 6 ton + winda + izoterma, tel. 
602 72 54 74.

• Szukam fachowców budowlańców do prac 
wykończeniowych oraz murarskich. Tel. 
723 432 323 lub 665 742 156.

• INNESPrZedam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkę Z dOWOZem dO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa dŁUGOŁęka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Karp kroczek, lin – sprzedam. 91 39 182 97.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 
56.

• Skup Złomu (między Rynkiem a Rejonem 
Dróg) wznawia działalność. Najwyższe 
ceny skupu. Dodatkowo zaczynamy skup 
makulatury. Firma czynna od 8.00 do 16.00. 
Tel. 508 229 868.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + spa-
cerówka), 400 zł. Tel. 609 776 335.

• Drzwi aluminiowe z doświetleniem o rozm. 
140 x 240 używane sprzedam. 603 895 622.

• Sprzedam leżaczek firmy Fischer Price. Tel. 
785 635 002.

• Sprzedam meble kuchenne, narożnik ku-
chenny ze stołem, mikrofalę i kuchenkę 
gazową. Tel. 695 266 928.

OGŁOSZeNIe
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Pomorzanin 
remis na inaugurację

Zorza Dobrzany - Pomorzanin No-
wogard (0:0) 0:0

skład: Ebert-Tomporowski, Nie-
radka, Skórniewski, Fiałkowski, Ko-
walczyk (46’Gaik, Bednarek, Mendyk 
(65’Piotrowski), Galus( 60’Dobrowol-
ski),Kurek, Miklas, rez-Frąckowiak, 
Gaik, Dobrowolski, Piotrowski, Skow-
roński, Ogiewa

W ciepłe lecz deszczowe późne 
popołudnie o godzinie 14 w mi-
nioną sobotę Pomorzanin Nowo-
gard rozegrał mecz inaugurują-
cy rundę wiosenną 2009/2010 r. 
Podopieczni trenera Gumiennego 
mecz rozegrali  w Dobrzanach  z miej-
scową Zorzą. Oba zespoły zagrały  w 
roli beniaminka Ligi.

Pierwsza połowa to typowa gra 
w środku pola w celu wybadania 
przeciwnika. Mogliśmy zobaczyć   w 
Zorzy doświadczonych zawodników, 
za to zespół Zbigniewa Gumiennego 
to młodya, pełna energii drużyna 
która ma przed sobą   jeszcze dużo 

pracy żeby pokazać na co   ich   stać. 
Pierwsza odsłona meczu zakończyła 
się bezbramkowym remisem, za to   
druga obfitowała już w wiele akcji  pod-
bramkowych z obu stron boiska. W 56 
minucie meczu padło idealne podanie 
na lewą stronę boiska do Gaika który 
zdobywa bramkę, niestety nie uznaną 
ponieważ sędzia dopatrzył się spalone-
go. Chwilę później świetna interwencja 
Eberta  chroni nas przed utratą bramki. 
Kolejnej sytuacji nie wykorzystał 
Mendyk i dla odmiany w 83 minucie  
spotkania Ebert pokazał że tego  dnia 
nikt go  nie pokona broniąc  strzał w 
sytuacji sam  na sam  z napastnikiem 
gospodarzy.

W tabeli bez zmian – prowadzi Klu-
czevia  35 pkt, przed Arkonią 32 pkt i 
Polonią Płoty 30 pkt.  Nasza drużyna 
z dorobkiem 17 pkt zajmuje 10 lokatę. 
Przed nami Świt Skolwin 20 pkt i Stal 
Lipiny 23 pkt. Na poprawę lokaty trze-
ba więc poczekać.

Karolina Kubicka

WkS
Wiosenny Turniej Halowej 
Piłki Siatkowej

W niedzielę 28 marca br. na sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ul. Bohaterów Warszawy ( w „trójce) odbędzie się pierwszy wiosenny 
turniej piłki siatkowej.

Początek o godzinie 9.00 
Udział (podobnie jak w roku ubiegłym ) zapowiedziały czołowe zespoły 

Wiejskich Klubów Sportowych. Wiecej informacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu  508 290 657.

Andrzej Kania

Wiosna poprawia humor 
Świetna akcja z 62 min. wykończona przez Mariusza Stachowiaka zadecy-

dowała o losach meczu inaugurującego piłkarską wiosnę. 

Dużo znaków zapytania towarzy-
szyło inauguracji rundy wiosennej 
przez Olimpię. Wszyscy zastanawia-
li się jak, po długiej zimowej przerwie 
nasz zespół zaprezentuje się na tle 
czwartej drużyny. Spotkaniu towarzy-
szyły także pytania o grę drużyny, bez 
nieobecnego Krzysztofa Kieruzela. 

Do tego wszystkiego jeszcze fatalna 
pogoda (angielska mżawka), przy któ-
rej piłka mogła płatać figle. 

Pierwszy raz w meczu ligowym 
na pozycji pierwszego stopera za-
grał Gracjan Wnuczyński. W walce o 
punkty debiutowali także, grający w 
środku pola Mateusz Mikołowski i na-
pastnik Maciej Gołdyn. 

Pierwsza połowa nie wskazywała 
na gospodarzy, którzy czasem broni-
li się kurczowo. To Fala miała inicja-
tywę i stwarzała bramkowe sytuacje. 
Same strzały były jednak, albo niecel-
ne, lub świetnie obronił Michał Dwo-
jak. Schowanie się za podwójną gar-
dą i przetrwanie kryzysu Olimpii się 
opłacało. 

Po przerwie sytuacja się odmieni-
ła, a zespoły jakby zamieniły się rola-
mi. Trener Marcin Miklas zdecydował 
się na jedną zmianę, która być może 
okazała się decydująca. Za Pawła Ku-
sia na boisku pojawiał się Jacek Szewc. 
Wszedł na pozycję for stopera, a Gra-
cjan Wnuczyński przeszedł do środka. 
To nasz zespół przejął w końcu inicja-
tywę. Przez pierwsze 30 min. Fala nie 
mogła rozwinąć praktycznie żadne-
go groźnej akcji, bo przerywali je nasi 
środkowi pomocnicy. Z czasem Olim-

pia zaczęła grać również pressingiem. 
Obrońcom gości przeszkadzali nasi 
napastnicy, a przewaga przekładała się 
na groźne strzały i sytuacje. Piłkarze 
Fali jakby opadli z sił. 

W 62 min. Nasi piłkarze przepro-
wadzili akcję, która zadecydowała o 
losach meczu. Wszystko zaczęło się 
od podania na lewe skrzydło Mate-
usza Mikołowskiego. Tam do piłki do-
padł Damian Grzelak, który popędził 
co sił i dograł piłkę do wbiegającego w 
środek pola karnego Mariusza Stacho-
wiaka. Ten ostatni, strzałem w długi 
róg bez problemów pokonał bramka-
rza Fali. Po zdobyciu gola nieprawdo-
podobna radość. 

Trzeba było jednak bardzo szybko 
ochłonąć, bo goście z boiska przecież 
nie zeszli. Do powiedzenia nie mieli 
już jednak nic ciekawego. W ostatnich 
minutach próbowali wrzucać w nasze 
pole karne piłki na tzw. „aferę”. Po jed-
nej, co prawda groźnie się zrobiło, ale 
bramka jednak nie padła. 

Inauguracja, więc udana, a na bo-
isku w Wierzbięcinie w tym sezonie 
nadal nikomu nie udało się odnieść 
zwycięstwa. 

Olimpia Nowogard - Fala Mię-
dzyzdroje 1:0 (0:0) 

Olimpia: Dwojak - Niedźwiedź, D. 
Stachowiak, Wnuczyński, Wasyluk - 
Grzelak (Kujawa), Kuś (Szewc), Miko-
łowski, Kubski (Wielgus) - M. Stacho-
wiak, Gołdyn. 

Bramka: Mariusz Stachowiak (62 
min.)

marcin Nieradka

kolarstwo kołem się toczy
Wraz z nadejściem wiosny rusza szosowy sezon kolarski. Pierwsze starty 

Chrabąszczy Nowogard zaplanowaliśmy na 27 i 28 bm. w Dzierżoniowie i So-
bótce. Stamtąd czterech naszych reprezentantów pojedzie w góry do Sosnówki 
i Borowic na zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików. W tym 
roku planujemy około 50 wyścigów. Podzieliliśmy je na trzy etapy. Pierwsze to 
wyścigi okręgowe w ramach ligi szosowej i torowej. Drugi etap- wyścigi ogólno-
polskie takie jak: Puchary Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzo-
stwa Polski na szosie i na torze. Trzeci to starty zagraniczne w Niemczech, Tepli-
nie, Gustrow i Rostocku. Dzięki dotacji z gminy po raz pierwszy mamy zabez-
pieczenie finansowe na większość startów. Młodzi kolarze z Nowogardu wyjadą 
na trasy wyścigowe w nowych strojach. Zaprojektowaliśmy je z myślą o promo-
cji naszej pięknej ziemi nowogardzkiej. Jestem przekonany, że pieniądze, które 
otrzymały Chrabąszcze od miasta będą należycie spożytkowane. Młodzi Chra-
bąszcze ścigać się będą także w Nowogardzie 2 maja w Wyścigu Głosu i Olimpij-
czyków. Pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy jest nasz Olimpijczyk Raj-
mund Zieliński. Reasumując mamy bogaty kalendarz imprez. Oprócz wyników 
sportowych naszym celem jest promocja miasta, podtrzymywanie tradycji ko-
larskich i poprzez sport promowanie zdrowego stylu życia. 

Prezes  LUKS ChrabąszczeNowogard Henryk Sawicki

Na boisku walki nie brakowało
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

29 marca br. g. 16.00

poszukuje do pracy 
pracownika z uprawnieniami:
•	 na ładowarki jednona-
czyniowe klasa III lub II, 
•	 na samochody ciężarowe  
prawa jazdy kat. C+E.
Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie Spółki

72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 26, tel. 91 3925990

Znaleziono psa
W piątek po południu w miejsco-
wości Świerczewo znaleziono psa, 
średniej wielkości, kudłaty, brązo-

wy z czarną obrożą.

Tel. 880 696 603
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

reklama

5

kompleksowe 
usługi BHP

 tel. 601 87 07 98

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 2 W NOWOGARDZIE

Przypominamy rodzicom dzieci  
6 i 7-letnich o obowiązku zapisania 
do oddziału przedszkolnego i kla-
sy pierwszej do 15 kwietnia 2010r.
Jednocześnie zapraszamy dzie-
ci 5 - letnie do spełniania roczne-
go przygotowania przedszkolne-
go. Chętnych rodziców prosimy o 
zapisywanie dzieci do 15 kwietnia 
2010 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
ul. Żeromskiego 5 72-200 Nowogard 

Tel. 91 3926-274

Żuraw - duży ptak z rodziny żurawiowatych, zamieszkujący północną i środkową część Eurazji, zimuje na 
Półwyspie Iberyjskim, Afryce Północnej i zachodniej Azji. 

Wiosna, wiosna, ach to ty…

Przyleciały żurawie

Czytaj s. 7
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OFERTY PRACY PUP

Nowogard 25.03.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. dekarz
2. sprzedawca
3. Nauczyciel : architektury krajobrazu, informatyki 
4. pracownik produkcji ( orzeczenie o niepełnosprawności ) 
5. Przedstawiciel handlowy
6. Projektant selektor odzieży
7. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
8. palacz- konserwator
9. pracownik gospodarczy, sprzątaczka
10. Kierowca – operator samochodu specjalnego SAK8

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Asystent sędziego ( Goleniów )
2. Ratownik wodny ( Goleniów)
3. Recepcjonista/ka, kelner/kelnerka ( Łukęcin )
4. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
5. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
6. dyrektor agencji 
7. Konsulting jęz.niemieckiego

altankowy złodziej
W dniu 21.03.2010r. ok. godz. 19.40 na dział-

kach ogrodowych na ul. 15 Lutego ujęty został 
Kazimierz S., który po  wybiciu szyby w oknie 
jednej z altanek próbował dostać się do środka. 
Patrol zatrzymanego sprawcę dowiózł do Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie a następnie po 
przesłuchaniu do aresztu w Goleniowie. 

Na skutek czynności dochodzeniowych prowa-
dzonych przez  funkcjonariuszy Referatu Krymi-
nalnego  zebrano materiał dowodowy pozwala-
jący na przedstawienie zatrzymanemu zrzutów o 
popełnieniu szeregu kradzieży z włamaniem do 

innych obiektów, m.in. altanek , piwnic oraz po-
mieszczeń gospodarczych w okresie od grudnia 
2009 r. do marca 2010 r. 

W toku prowadzonych czynności procesowych 
ustalono, że zatrzymany jest osobą karaną za po-
dobne czyny a przestępstw dokonał w warunkach 
recydywy. Sąd Rejonowy w Goleniowie wydał w 
innej sprawie nakaz doprowadzenia i umieszcze-
nia Kazimierza S. w Zakładzie Karnym, gdzie po 
zakończeniu czynności policyjnych obecnie od-
bywa karę pozbawienia wolności 1 roku.

Klaudia Gieryń  

Ważne dla diabetyków!
Zaplanowane na pierwszy wtorek miesiąca 

tj.06.04.2010 spotkanie zostało przełożone na 
poniedziałek 29.03.2010.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w 
siedzibie Polskiego Towarzystwa Diabetyków w 
budynku laboratorium szpitala.

Zapraszamy Członków i Sympatyków Koła.
W programie:
- neurolog dr Marzena Kargul omówi powikłania 

w neuropatiach cukrzycowych,

- Andrzej Wasilewski przedstawiciel medyczny 
firmy GENEXO sp. z oo zapozna ze sprzętem firmy 
(zaprezentuje m. in. glukometry dla osób słabo 
widzących i niewidzących),

- Małgorzata Szproch magistrant Technologii 
Żywności i Żywienia Człowieka udzieli porad 
żywieniowych w cukrzycy.

Wiceprezes Koła 
Eugeniusz Tworek

26 marca 85. dzień roku
imieniny: Bazyli, Dyzma, Olga, Emanuel, Emanuela, Eutychiusz, Feliks, Larysa, 
Ludger, Manuela, Nicefor, Teodor, Teodozjusz, Teodozy i Tworzymir.
Wydarzenia w Polsce
1908 – na ulice Warszawy wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne.
1943 – II wojna światowa: w Warszawie miała miejsce akcja pod Arsenałem, zor-
ganizowana przez Szare Szeregi.
Wydarzenia na świecie
2000 – Władimir Putin został prezydentem Rosji.

27 marca 86. dzień roku
imieniny: Aleksander, Archibald, Augusta, Benedykt, Ernest, Franciszek, Gelazy, 
Gelazja, Jan, Lidia, Łazarz, Macedoniusz, Marot, Marotas, Narzes, Robert i Rzę-
dzimir.
Międzynarodowy Dzień Teatru
Wydarzenia na świecie
 1968 – W katastrofie lotniczej zginął Jurij Gagarin.
1976 – Paryż: Michel Platini zadebiutował w reprezentacji narodowej, strzelając 
bramkę w zremisowanym 2:2 meczu z Czechosłowacją.
1976 – otwarto metro w Waszyngtonie.

28 marca 87. dzień roku
imieniny: Aleksander, Doroteusz, Gedeon, Guntram, Ingbert, Jan, Joanna, Ka-
stor, Krzesisław, Krzysław, Malachiasz, Malkolm, Pryskus, Renata, Rogacjusz i 
Rogat
Wydarzenia na świecie 
  845 – Paryż złupiony przez wikingów.

29 marca 88. dzień roku
imieniny: Bertold, Cyryl, Eustacjusz, Eustachy, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Lu-
dolf, Ludolfina, Marek, Satur, Satura, Stefan, Teodor, Wiktoryn
Dzień Metalowca (nieoficjalne święto na rynku pracy)
Wydarzenia na świecie
1899 – Pionier radia Guglielmo Marconi dokonał pierwszego przekazu za pomocą 
telegrafu bezprzewodowego między Wielką Brytanią a kontynentem.
1910 – Henri Fabre wystartował z jeziora Berre na pierwszym w świecie hydro-
planie.
1919 – Pierwszy samochód marki Tatra został wyprodukowany w Czechosłowacji.
1983 – Uruchomiono pierwszy komputer typu laptop.
1983 – Helmut Kohl został zaprzysiężony na kanclerza Niemiec.
2004 – Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia przystąpiły 
do NATO.
2006 – Miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca widoczne w północnej Afryce, 
w Turcji i w Kazachstanie.
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PPHU EWA

Stołówka 
przy Szkole Podstawowej nr 3

OBIADY 
DOMOWE

- na miejscu i na wynos
- dowóz do domu, do zakładu 
pracy
Produkcja i sprzedaż wyrobów 
garmażeryjnych
Organizacja przyjęć okoliczno-
ściowych
Tel. 91 39 26 388, kom. 507 421 567

Serdecznie dziękujemy  
mieszkańcom Nowogardu  

za zainteresowanie i wsparcie 
Ewa Kasprzyk

Zaprosili nas...
Burmistrz Nowogardu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II 

w Nowogardzie oraz cała społeczność szkolna na uroczyste otwarcie obiektu 
szkolnego dla oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy 
szkolnej i środowiskowej.

Uroczystości rozpoczną się w środę, 31 marca br. o  godzinie 10.00.
Dziękujemy!

Woda drożeje bo musi!
Uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca proponowane przez PUWiS podwyżki opłat za wodę i ścieki nadal budzi emocje. 

Indywidualni odbiorcy są oczywiście niezadowoleni (na zasadzie jest źle gdy coś drożeje, a podwyżki cen wody i ścieków 
nakładają się na inne podwyżki ogłaszane lub stwierdzane w sklepach podczas zakupów). O reakcjach radnych już napisałem 
w publikacji „jestem za, a nawet przeciw”. Jestem przekonany, ze radni przeciwni i wstrzymujący się od głosu „zagrali pod 
elektorat” bowiem uzasadnienie podwyżek przedstawione przez PUWiS  (i omawiane na klubach i komisjach) było w tym 
roku wyjątkowo klarowne i przekonujące. Sama kwota podwyżek zdenerwowała niektórych odbiorców (dużych odbiorców), 
którzy uznali, że podwyżka 4 grosze jest … ZBYT NISKA! Uważają bowiem, ze może to się odbić na podwyżkach w kolejnych 
latach   Może to jest trochę na zasadzie „co się odwlecze to nie uciecze”, ale ziarenko prawdy w tym zapewne jest. 

Trzeba bowiem wiedzieć, że Rada Miej-
ska podjęła także drugą uchwałę – przyję-
to wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodnych i kanalizacyjnych 
gminy Nowogard.

W tym miejscu bardzo ważna uwaga: 
większość inwestycji zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Budownictwa  z 
dnia 28 czerwca 2006 roku ustalające 
taryfy oraz zasady rozliczania za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę powinno 
być finansowane ze środków własnych 
przedsiębiorstwa. Innymi słowy in-
westycje finansuje PUWiS ze środków 
uzyskanych jako zysk. 

Do takich inwestycji wymienionych 
w przyjętej przez Radę Miejską  uchwale 
zalicza się :

Wodociągi - ROK 2010:
- odwiert studni głębinowej w Błotnie 

– koszt 85 000 zł.
- wykonanie zdalnego sterowania  

drogą radiową urządzen na wieży ciśnień 
– koszt 15 000 zł.

- zakup czterech pomp głębinowych 
(Maszkowo, Boguszyce, Glinko, Czerni-
ca) – koszt 24 000 zł,

- opracowanie dokumentacji na prze-
budowę sieci wodociągowej w rejoie 
Zakładu Karnego i Firmy AZBUD – 
18 000 zł,

- opracowanie dokumentacji na budo-

wę sieci wodociągowej przy ul. Roosevelta 
– 17 500 zł,

ROK 2011:
- budowa zestawu podnoszenia ciśnie-

nia wody  w rejonie Żarówka i Konarzewa 
– 100 000zł,

- budowa sieci wodociągowej ZK – 
AZBUD – 72 00 zł,

- budowa sieci przy ul. Roosevelta – 
48 000 zł,

- opracowanie dokumentacji na prze-
budowę odcinka sieci w Warnkowie 
– 45 000 zł,

Nie będę wymieniał dalszych inwesty-
cji przewidzianych na rok 2012 i 2013, 
które kosztować będą PUWiS  565  000 
złotych.

Kanalizacja – ROK 2010:
- dokumentacja na budowę kanalizacji 

Nowogard – Warkowo – Karsk – 100 000 
zł,

- dokumentacja i przebudowa ka-
nalizacji części ul. Wojska Polskiego 
– 100 000 zł,

- wymiana poletka osadowego na 
nowogardzkiej oczyszczalni – 20 000 zł,

- pompa do biobloku na oczyszczalni 
– 10 000 zł,

- pompa do przepompowni osadu – 
20 000 zł,

- pompa do przepompowni ścieków 
surowych – 20 000 zł,

- budowa zbiornika do magazyno-
wana osadów na oczyszczalni ścieków 
– 80 000 zł

W roku 2011 budowa kanalizacji do 
Karska – I etap pochłonie 400  000zł, a 
etap II w 2012 – 520 000 zł. Kanalizacja 
ul. Roosevelta  - 80 000 zł., dokumentacja 
kanalizacji Wojcieszyna 80 000  zł, a w 
roku 2013 budowa tej kanalizacji (od ul 
Armii Krajowej do Wojcieszyna) 380 000 
zł. Ponadto w roku 2013  trzeba zainsta-
lować monitoring oczyszczalni ścieków 
za 80 000 zł.

Jak widać zadań przed PUWiS-em 
mnóstwo. Znający się na inwestycjach 
zauważą także bez trudu, że te poważne 
nakłady przyniosą dochody (nowi użyt-
kownicy) dopiero za dwa, trzy a nawet 
cztery lata.

Nie dziwmy się więc radnym, ze głoso-
wali ZA. Przecież wszystkie te inwestycje 
są niezbędne, są prorozwojowe (nowe 
uzbrojone tereny domków jednorodzin-
nych), a gmina na nie także pieniędzy na 
„kupce” nie ma.

LMM 
PS. Wszystkim, którzy listownie i tele-

fonicznie zgłaszali krytyczne uwagi pod 
adresem Rady Miejskiej i poszczególnych 
radnych artykuł powyższy  dedykuję jako 
wyjaśnienie niektórych zastrzeżeń przez 
Państwa sygnalizowanych.
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Od lat ja i moi sąsiedzi zabiegamy 
w Urzędzie Gminy o utwardzenie 
drogi dojazdowej do naszych pose-
sji przy naszej ulicy. Niestety bez-
skutecznie. Ciągle słyszymy tylko 
puste obietnice, ze droga ta będzie 
naprawiona. Szkoda tylko, że nikt 
nie potrafi nam konkretnie powie-
dzieć: kiedy? pragnę zaznaczyć iż 
jest to droga od transformatora w 
lewo idąc od ulicy 700- lecia. Nasza 
cierpliwość już się kończy, gdyż 
ulicą tą nie można przejść a tym 
bardziej przejechać samochodem. 
Czy naprawdę utwardzenie tej 
drogi stanowi tak wielki problem? 

O odpowiedź na powyższe pyta-
nie poprosiłem Wojciech Szponara  
odpowiedzialnego w Urzędzie 
Gminy za naprawy nawierzchni 
dróg, który stwierdził krótko: od-

powiednie działania podejmiemy 
niezwłocznie.

I oby tak się stało...
Ireneusz Karczyński  

   

Idźcie przez życie z dobrocią 
w sercu, otoczeni ludźmi, 

których kochacie, silni poczuciem 
bezpieczeństwa i szczęścia 

– nierozłączni! 
Z okazji 40 rocznicy ślubu 
Wandzie i Andrzejowi 

Grabara 
moc najserdeczniejszych życzeń 

składają 
Beata z Tobiaszem 

i dziećmi oraz 
Edyta z Mariuszem

ŻYCZeNIa

Kolejne dwanaście 
mieszkań

Lada dzień ruszy budowa drugiego budynku komunalnego przy ul. 
Cmentarnej.

Ścieżka cała,  
czy w połowie?

Ścieżka rowerowa do Olchowa czeka na dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa. 

O budowę ścieżki od lat zabiega 
mieszkaniec Olchowa, radny Mie-
czysław Laskowski.

- Ostatni, śmiertelny wypadek dro-
gowy rowerzysty jadącego do Olchowa 
pokazał, jak bardzo przydałaby się 
ścieżka. Wiele osób dojeżdża przecież 
z Olchowa do Nowogardu w różnych 
celach. Chodzi o także o aspekt rekre-
acyjny – mówi radny.

Wydaje się, że inwestycja jest co-
raz bliższa realizacji. Na dziś Urząd 
Gminy sporządził już dokumentację 
techniczną. Koszt powstania ścieżki 
wynosi niespełna 1,5 mln. zł. Władze 
na budowę ścieżki w budżecie prze-
znaczyły jednak 500 tys. zł. Starczy to 
jedynie na powstanie jednej trzeciej 
trasy.

- By zrealizować inwestycję w całości 
gmina złożyła projekt o dofinansowa-
nie w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Marszałkowskim. Możemy liczyć na 
70 proc. środków zewnętrznych, co 
znacznie ułatwi powstanie inwestycji. 
Poczekajmy, więc na rozstrzygnięcie 
konkursu – tłumaczy Adam Czerni-
kiewicz, kierownik miejskiego Wy-
działu Inwestycji i Remontów.

Rozstrzygnięcie dofinansowania 

nastąpi w trzecim kwartale obecnego 
roku. 

Ścieżka w początkowej fazie, przy 
wyjściu z Nowogardu, będzie prze-
biegać przy drodze krajowej nr 6.

- Nie mogliśmy zaplanować jej 
inaczej, bo gmina nie posiada wła-
snych gruntów w tym rejonie – mówi 
Czernikiewicz.

Na wysokości połowy jeziora odbi-
je od trasy. Tam, bowiem gmina ma 
już własne działki. Długość ścieżki 
to około 2,2 km. Szerokość to 2 m, 
ale będą też poszerzenia do 3,5 m. 
Budowa obwodnicy nie jest zagroże-
niem dla inwestycji. Trasa rowerowa 
połączy się z drogą do Wyszomierza. 
Nawierzchnia drogi wykonana będzie 
z asfaltu. 

Kiedy – w najlepszym wypadku – 
ruszy budowa?

- Po pierwszej informacji dotyczącej 
rozstrzygnięcia konkursu. Jeśli dosta-
niemy dofinansowanie, to zrobimy 
całość. Jeżeli się nie uda inwestycję 
zrealizujemy etapowo – mówi Czer-
nikiewicz. 

Marcin Nieradka

Syzyfowe prace
Podczas jednej z rozmów z kierownikiem Tadeuszem Fiejdaszem z Urzędu 

Gminy wspomniałem o bałaganie panującym przy ulicy Bankowej obok garaży 
oraz przy byłej mleczarni i innych miejscach zapomnianych przez Boga i ludzi.

Wówczas dowiedziałem się iż prace porządkowe wykonywać będą osadzeni 
w naszym Zakładzie Karnym.

Istotnie ustawiono kontenery, posprzątano i było czysto do czwartku.
Niestety w czwartek znów ktoś położył nowe odpadki, choć w pobliżu jest 

ustawiony kontener.
Winnych oczywiście brak! Przeważnie jednak ci, którzy śmieci wyrzucają 

sami najgłośniej krzyczą.
Tak więc jedni sprzątają inni wyrzucają- syzyfowa praca.

I.Karczyński 

Droga nie przejezdna
Do naszej redakcji zatelefonował mieszkaniec ulicy Dąbrowszczaków. Oto 

co powiedział.

Gmina, w drodze przetargu wy-
łoniła już wykonawcę. Będzie nim 
szczecińska firma Portal. Inwestycja 
kosztować będzie 1 mln. 77 tys. zł. 
Budynek stanie w pobliżu podobne-
go, który do użytku został oddany w 
grudniu minionego roku.

- Ta inwestycja będzie tańsza. Nie 
ma już problemu i kosztów związa-
nych z montażem instalacji gazowych, 
elektrycznych i ściekowych - mówi 
Adam Czernikiewicz, kierownik 
miejskiego Wydziału Inwestycji i 
Remontów.

W celu realizacji inwestycji gmina 
ubiegała się od dofinansowanie w 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

- Będzie, to kwota 30 proc. wartości 
budowy. Mamy już podpisaną umowę 
z bankiem, więc inwestycja nie jest 
zagrożona – informuje burmistrz 
Kazimierz Ziemba. 

W budynku będzie znajdowało się 
12 mieszkań. W tym jedno przysto-
sowane do zamieszkania przez osobę 
niepełnosprawną. 

man
 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

526-29.03.2010 r. 

29.03.br. g. 16.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 M - Nr 24 (1860)

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa

Nie uciekać od krzyża
Ojciec, wracając od rzeźbiarza, niósł metrowej wysokości krzyż. Obok 

niego, naciągając nogi, kroczył jego sześcioletni synek. Zmierzali do swe-
go niewielkiego domku, który wybudowali pod lasem, mając na uwadze ro-
dzinny odpoczynek w czasie wakacji i  ferii. Obserwował ich sąsiad, który 
na drugiej działce wykończył już swój domek i cieszył się perspektywą wy-
godnego i  beztroskiego życia z  dala od wielkiego miasta. Kiedy przecho-
dzili obok niego, zdziwiony zapytał: „A po cóż tak wielki krzyż niesiesz do 
domu?”. Ojciec odpowiedział: „Bo jeśli go nie wniosę, to sam przyjdzie”. 
Ot, krótka sąsiedzka wymiana zdań, o której się szybko zapomina. Upłynę-
ło kilka miesięcy. Pogotowie odwiozło sąsiada wprost na stół operacyjny. 
Wtedy mały synek przypomniał wypowiedziane słowa: „Tato, miałeś rację. 
Sąsiad nie wniósł krzyża do domu, to krzyż sam do niego przyszedł”. To 
wydarzenie mówi o dwu postawach wobec nieszczęścia. Jedna to postawa 
zamkniętych oczu, ucieczka w iluzję, tęsknoty za możliwością życia bez 
cierpienia. Postawa częsta, ale i  tragiczna, bo zawsze kończy się wielkim 
rozczarowaniem. Na ziemi nie da się stworzyć szczęśliwego domu, do któ-
rego nie ma wejścia cierpienie. Jeśli jednak jawi się ono jako nieproszony 
gość, zwiastuje rozpacz. Druga postawa jest otwarta na przyjęcie krzyża 
i złączenia go z codziennym życiem. To umiejętność budowania szczęśli-
wego domu, w którym jest miejsce na cierpienie. Wówczas ono nie stanowi 
zaskoczenia, ale gdy przyjdzie, jest traktowane jako gość honorowy, z któ-
rym człowiek się liczy. Postawa ta promieniuje pokojem. Trzeba tylko zmo-
bilizować siły, umiejętnie krzyż ująć i sprostać zadaniu, jakie daje Bóg. 
Znacznie łatwiej żyć temu, kto liczy się z możliwością krzyża w swoim ży-
ciu, niż temu, kto tę możliwość wyklucza, kto od krzyża ucieka. Człowiek 
liczący się z krzyżem cieszy się, jeśli go nie ma, i nie dziwi się, gdy jest. Ten, 
kto od krzyża ucieka, ciągle martwi się, by go nie dosięgnął, a jeśli się to sta-
je, pogrąża się w nieszczęściu. Wielki Tydzień to czas szczególnej zadumy 
nad tajemnicą krzyża i mądrym do niego podejściem. Syn Boga przyszedł 
na ziemię nie po to, by nas od krzyża uwolnić, by nam krzyż wyjąć z rąk, lecz 
po to, by nas nauczyć twórczego podejścia do niego, by on nas nie tylko nie 
niszczył, lecz zbawiał. Sam dał nam przykład. Dobrowolnie wyciągnął rękę 
po krzyż i zgodził się na cierpienie. Osobiście wytyczył drogę krzyżową wio-
dącą do świata bez krzyża. Jezus jednoznacznie ukazał, że tu na ziemi nie 
można obejść krzyża, nie można od niego uciec. Szczęśliwy, kto to zrozumie. 
Składając w Wielki Piątek pocałunek na drzewie Chrystusowego krzyża, 
podziękujmy Mu za to, że nas nauczył najtrudniejszej sztuki — mądrego 
podejścia do cierpienia i nieszczęścia.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:

Niedzielą Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień. Zapraszamy jeszcze w Wiel-
kim Poście na szczególne nabożeństwa. Droga Krzyżowa, odbędzie się w piątek o 
g.17.00 dla dzieci, dla dorosłych po Mszy Św. wieczornej o g.18.00 – prowadzą 
Sybiracy, a dla młodzieży o g. 19.00 – ulicami naszego miasta (początek przy 
naszym kościele, zakończenie na cmentarzu). W niedzielę natomiast zaprasza-
my na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o g.17.15. 

W dniu 27 marca (sobota) odwiedzamy przed świętami chorych z terenu 
naszej parafii. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii 
Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu 
do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały 

obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 12.00.
Okazja do spowiedzi będzie jeszcze w poniedziałek, wtorek, środę od g.17.30, 

a w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę po Nabożeństwach wieczornych, oraz w 
Wielki Piątek i Sobotę od g.9.00 do 12.00. 

We wtorek odbędzie się próba dzieci i młodzieży przed procesją rezurekcyjną, 
zapraszamy do sypania kwiatów i niesienia poduszek.

Triduum Paschalne: Wielki czwartek – g.18.00; Wielki Piątek – g.18.00; Wielka 
Sobota g.20.00.

Wielki Czwartek  - dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii. Zaprasza-
my do uczestnictwa we Mszy Wieczerzy Pańskiej o g.18.00, aby wyrazić wdzięcz-
ność Chrystusowi za te sakramenty. Po Mszy św. procesja do Ciemnicy i adoracja 
Pana Jezusa do g.22.00. Szczególnie zapraszamy dzieci I komunijne i III klas wraz 
rodzicami. 

Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym dniu odbę-
dzie się adoracja Pana Jezusa w ciemnicy: dzieci od g.9.00, młodzież od g.10.30, 
dzieci i młodzież zapisują się u katechetów na swoją adorację. Droga Krzyżowa  o 
g.15.00. Nabożeństwo Krzyża o g.18.00, a później adoracja przy Bożym Grobie 
do g.22.00. Pamiętajmy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły. 

Wielka Sobota – dzień pobytu Pana Jezusa w grobie. Adoracja w tym dniu: 
dzieci od g.9.00, młodzież od g.10.30, Matki Różańcowe od g.17.00, a od g.18.00 
Ruch Rodzin Nazaretańskich. Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o g.20.00. 
Na nabożeństwo przychodzimy z gromnicami. Poświecenie pokarmów od 
g.12.00 do 15.00 co pół godziny. W Sąpolnicy o g.10.00, Konarzewo g.10.30, 
Jarchlino g.10.45, Kulice g.11.00.

Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy Adoracją Najświętszego Sakramentu 
o g.5.00, po czym o g.6.00 Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzo-
na procesją wokół kościoła. Prosimy dzieci, aby przyszły w strojach liturgicz-
nych. W tym dniu nie będzie Mszy św. o g.7.30, zapraszamy jeszcze na Msze św. 
o g.9.00, 11.00, 12.30, 15.00 – chrzcielna i o g.18.00.

W każdy poniedziałek na g.19.00 zapraszamy młodzież na spotkania „Poko-
lenia JP2”.

Klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie 
wraz ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić na „Mi-
sterium Męki Pańskiej” które odbędzie się: 27.03, 28.03, o godz. 20.00. Wyjazd z 
naszej parafii w Niedzielę o g.18.00.

Caritas ma jeszcze do nabycia świece wielkanocne i chleby miłości oraz kartki 
świąteczne, z których dochód przeznaczamy na cele charytatywne. 

x.TT

kolejni laureaci Olimpiad  
z ZSO Nowogard…

W W dniu 11 marca 2010 
r. po raz kolejny w Zespole 
Szkół Budowlanych w Szcze-
cinie odbył się II etap (diece-
zjalny) XX Olimpiady Teo-
logii Katolickiej, w tym roku 
pt.: „BĄDŹMY ŚWIADKA-
MI MIŁOŚCI I SPRAWIE-
DLIWOŚCI SPOŁECZNEJ”. 
Udział brało ponad 50 osób z 
terenu naszej diecezji. Komisja 
wyłoniła 8 laureatów, z których pierwsza trójka pojedzie do Katowic na finał. 
Wśród nich znaleźli się także uczniowie z naszej szkoły: Tytuł laureata wywal-
czył Łukasz Tychoniec z kl. III c zdobywając III miejsce i pojedzie w dniach 
8-10 kwietnia na etap ogólnopolski do stolicy Górnego Śląska. Laureatką 
została także Justyna Binięda z kl. II a, która zdobyła VI miejsce. 

Nasze liceum po eliminacjach szkolnych reprezentowali: Łukasz Tychoniec 
– III c; Mateusz Kozłowski – III a; Aleksandra Paszkowska – III c; Justyna 
Binięda – II a; Magdalena Gach – I b. 

Następnym laureatem olimpiaady został Michał Pabisiak z kl. II a, któ-
ry przeszedł do III etapu Ogólnopolskiego Olimpiady Misyjnej znajomości 
Afryki, który odbędzie się w Warszawie. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
x.TT
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Koło Numizmatyków oraz Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie zaprasza 
na I wiosenna giełdę osobliwości i roz-
maitości kolekcjonerskich kolekcjoner-
skich w niedzielę 28 marca w godzinach 
od 15.00 – 17.00 do Nowogardzkiego 
Domu Kultury plac Wolności 7. 

W programie: 
Mini wystawa „XXX LECIE KOŁA 

NUMIZMATYCZNEGO w Nowo-
gardzie”

Serdeczne podziękowanie 
dla sąsiadów i mieszkańców 

Wyszomierza 
za uczestniczenie 
w ostatniej drodze 

śp. Józefa 
Kłysa 

składa 
żona z rodziną

Podziękowanie 
dla mieszkańców Redła, 

Węgorzyc, Osiny 
i Długołęki 

za uczestniczenie 
w ostatniej drodze 

śp. Józefa 
Kłysa 

składa żona z rodziną

Serdeczne  podziękowania 
dla znajomych 

z Nowogardu oraz 
dla rodziny 

za uczestniczenie 
w ostatniej drodze 

śp. Józefa 
Kłysa 

składa żona z rodziną

Serdeczne Bóg 
zapłać naszemu 

księdzu proboszczowi 
z Długołęki 

za odprowadzenie Ciała 

śp. Józefa 
Kłysa 

do  grobu 
składa żona z rodziną

Podziękowanie dla Pana 
Sebastiana Furmańczyka 

za pomoc 
w organizowaniu 

pogrzebu 

śp. Józefa 
Kłysa 

składa żona z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisława  
Misiaka 

serdeczne podziękowania 
składa żona z rodziną

PODZIękOWaNIaPODZIękOWaNIa

Długość ciała: 140 cm, rozpiętość 
skrzydeł: do 240 cm, waga: 5-6 kg. 

Ciało wysmukłe, płynne ruchy przy 
poruszaniu się po powierzchni zie-
mi. Większy od bociana, o popiela-
tym upierzeniu, końcówki skrzydeł 
czarne. Charakterystyczną ozdobą 
jest ogon utworzony z wydłużonych, 
pokarbowanych lotek, zwisających w 
kształcie pióropusza. Górna część gło-
wy koloru karminowego. W locie wy-
ciąga szyję przed siebie podobnie jak i 
bocian. Podczas przelotów stada lecą 
w kluczach i wydają głośny "klangor", 
przypominający głos trąbki, słyszalny 
w promieniu kilku kilometrów. Bar-
dzo płochliwy i czujny. Zamieszkuje 
rozległe bagna, torfowiska, wrzosowi-
ska, nad jeziorami i starorzeczami, w 

oddaleniu od siedzib ludzkich, ale że-
ruje także na łąkach i polach upraw-
nych. Gniazdo buduje zawsze na zie-
mi, na lekkim wzniesieniu z bezładnie 
ułożonego materiału w postaci zbu-
twiałych roślin, o średnicy ok. 80 cm. 

Wykarmia jeden lęg w roku  - w 
połowie kwietnia znosi przeważnie 
2 jaja. Średnie wymiary 98x63 mm, 
silnie wydłużone o tle szarozielonym 
lub szarożółtym. Jaja wysiadują oby-
dwoje rodzice przez okres ok. 30 dni. 
Pisklęta opuszczają gniazdo po ok. 65 
dniach. Żuraw jest objęty ochroną ga-
tunkową. Wskazana ochrona terenów 
podmokłych i bagiennych. Ostatnio 
zwiększa swoją liczebność. 

Opr. LMM
fot. Krzysztof Kostrzanowski

Wiosna, wiosna, ach to ty…

Przyleciały żurawie

GOrĄCa  INFOrmaCJa 
Idąc na spacer, dla frajdy i sprawy zwiedzamy giełdę i wszystkie wystawy

Tadeusz 
Ponadto wymiana, wycena, skup i 

sprzedaż wszelkich eksponatów 
monety, banknoty, znaczki filateli-

styczne, karty telefoniczne, literatura 
tematyczna oraz
inne akcesoria.  

Szczególnie zapraszamy dzieci, mło-

dzież, a także byłych i obecnych człon-
ków naszego Towarzystwa oraz wszyst-
kich zainteresowanych. Jednocześnie 
informujemy, że nadal jest możliwość 
przystąpienia do naszego koła numi-
zmatycznego oraz klubu kolekcjonera. 

 Zarząd PTN i NKK w Nowogardzie 
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TO JUŻ PRAWDZIWY „SUKCES” - CZY NA DŁUŻEJ ?

Przedszkole nr 1

Nowi miłośnicy przyrody
Wiosna jest początkiem  nowe-

go cyklu  w przyrodzie, to poże-
gnanie długiej  zimy i czas budze-
nia się przyrody  do życia. Chcąc, 
aby ten dzień był niezwykły przed-
szkolaki z poszczególnych grup  
4,5,6-letnich pożegnały ,,panią” 
zimę i przywitały ,,panią” wiosnę 
występami artystycznymi o tematy-
ce wiosennej przygotowanymi pod 
kierunkiem swoich wychowaw-
czyń: Renaty Stasiak, Karoliny Gry-
gowskiej oraz Anny Piotrowskiej. 
Jak co roku w naszym przedszko-
lu powitaniu wiosny towarzyszy-
ła  uroczystość  ,,Pasowania na mi-
łośnika przyrody” dzieci 4-letnich 
na pełnoprawnych członków koła 
LOP.  W  ramach współpracy  przy-
rodniczo-ekologicznej  zaproszono 
prezesa ZG LOP w Nowogardzie 
pana Marka Haisera, z Celowego 
Związku Gmin R XXI - panią Mo-
nikę Olechnowicz-Krakowską oraz 
z Lokalnej Agenda 21- panią Joan-
nę Krępa. 

Wszystkim, którzy przyjęli  za-
proszenie oraz wspierali nasze dzia-
łania  składamy serdeczne podzię-
kowania.

Opracowanie Karolina Grygow-
ska, Karolina Ogiewa

Nie od dziś wiadomo, że poziom 
społecznej aktywności, w tym ak-
tywności kulturalnej, zależy w du-
żym stopniu od inspiracji płyną-
cych ze strony pasterzy (nie ograni-
czać do osób duchownych) społecz-
nych. No cóż, jesteśmy tylko ludźmi 
i lubimy opierać się na autorytetach, 
od zawsze lubiliśmy. Wszak jeste-
śmy gatunkiem stadnym.

Jednak nie zawsze bezkrytycznie 
akceptujemy przygotowywane dla 
nas zestawy wzorców -autorytetów. 
Potrafimy się zbuntować, i to zbun-
tować w bardzo różnorodny sposób, 
od zamknięcia się we własnej „sko-
rupce”, po niekontrolowane wybu-
chy emocji, połączone z aktami de-
strukcji.

Najistotniejszą rolę w kreowa-
niu nowej rzeczywistości spełnia-
ją jednak formy pośrednie. Iluż to 
świętych spędziło przynajmniej 
część swego żywota na pustyni (cza-
sem potrzebny cudzysłów) -ale pa-
mięć po dziś dzień pozostała przede 
wszystkim po tych, którzy z niej na 
czas wrócili!

We wczesnej młodości spoczy-
wał na mnie obowiązek dopilno-
wania bydełka na pastwisku i przy-
pominam sobie, co się dzieje, gdy 

pasterz zajmie się głównie sobą, za-
pominając o stadzie. Aby zbytnio 
nie rozwijać tego wątku, wspomnę 
tylko, że rodzice dość wcześnie wpo-
ili mi zasadę, iż za wyrządzone szko-
dy wina spoczywa nie na „głupiej 
krowie”, ale na nieodpowiedzialnym 
pasterzu!

W sferze stosunków międzyludz-
kich jest tylko nieco inaczej. Bardzo 
często zobligowani jesteśmy speł-
niać kilka  ról (społecznych), bywa, 
że jednocześnie jesteśmy „owieczką” 
i „pasterzem”. Od nas samych zale-
ży (czy zawsze?), jak wywiązujemy 
się z obowiązków przypisanych da-
nej roli.

Niektórzy z nowogardzian gło-
śno krytykują sposób zarządzania 
gminą, niektórzy w dalszym ciągu 
nie potrafią otrząsnąć się po utracie 
powiatu, inni po czym innym (?) - 
tymczasem w gminie wyraźnie daje 
się odczuć„rozbicie dzielnicowe” — 
a Goleniów górą! Pikanterii doda-
je fakt, że z ust „zacietrzewionych” 
można usłyszeć pouczenia w stylu: 
„zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. A 
co na to pozostali? No cóż, bardzo 
często jeszcze są „na pustyni”.

Setki razy słyszałem, że w czasach 
największej tragedii narodowej rato-

wała nas kultura! Do dziś uważam, 
że to racja, tym bardziej, gdy mamy 
na myśli kulturę szeroko rozumia-
ną. Zgadzam się z opinią, że gdy-
by oświecenie „przybyło” wcześniej 
- sprawy mogłyby potoczyć się ina-
czej. Dlatego teraz z wielką niecier-
pliwością należałoby oczekiwać po-
mocy tych, którzy jeszcze są „na pu-
styni”.

W międzyczasie wielka  reklama 
z ul. 3-go Maja zaprasza do sklepu 
„Neonet” na ulicę Rzeszow ską!!! 
Trawestując znane skądinąd powie-
dzenie, można wprawdzie dowo-
dzić, że... wszystkie drogi prowadzą 
do Rzeszowa, ale czy aby o to cho-
dzi?

Powyższy przykład wskazuje na 
ciągłą potrzebę dokształcania się 
nowogardzian. Dzięki takiej akcji na 
czas dałoby się wytknąć (niedouczo-
nemu zleceniodawcy wspomnianej 
reklamy lub jej niedbałemu wyko-
nawcy) błąd! Błąd bardzo istotny, bo 
wskazujący na to, że mamy już po-
ważny problem z doszukiwaniem 
się własnej tożsamości w aktualnej 
naszej (nowogardzkiej) rzeczywi-
stości.

Bodajże najprzystępniejszą formą 
edukacji są odpowiednio przygoto-

wane spektakle kulturalno-oświato-
we, jednak i w takim przypadku po-
trzebne jest zaangażowanie nie tylko 
po stronie wykonawców, ale przede 
wszystkim po stronie odbiorców - 
którzy (może nie zawsze świado-
mie) oczekują zachęt.

Najistotniejszą zachętą mógłby 
być klimat społeczny, ale ten aspekt 
rozpatrywanego zjawiska już od ja-
kiegoś czasu został wymieniony na 
tzw. przyzwolenie polityczne!

Coraz częściej na prezentacjach 
kulturalnych z udziałem miejsco-
wych wykonawców (ale przecież nie 
tylko), a szczególnie na tych, które 
nie mają odpowiedniego wsparcia 
wyżej wspomnianych „pasterzy spo-
łecznych”, spada frekwencja - rów-
nież w kościołach.

Gdyby przyjąć, że komukolwiek o 
to właśnie chodziło, to... już odniósł 
prawdziwy „sukces”!

Na szczęście „światełko nadziei” 
dobiega z Sejmu, gdzie przyjęto 
uchwałę o Akademii Sztuki w Szcze-
cinie. Czy my - w Nowogardzie - 
potrafimy wyciągnąć z  tego odpo-
wiednie wnioski?

Lech Jurek
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
                     GraBIN

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Maciej syn Anety i Pawła 
ur. 19.03.2010 z Łęgna

Filip syn Nicol i Michała 
ur. 23.03.2010 
z Ługowiny

Wiktoria ur. 22.03.2010 
z Długołęki

Porządki na placu zabaw
W dniu 24.03.2010 roku Rada sołecka Dąbrowy oraz dzieci wraz z nadej-

ściem wiosny sprzątali plac zabaw. Piękna pogoda pozwoliła na uporząd-
kowanie i pozbieranie śmieci. Akcja ta dała możliwość pokazania, że to w 
jakich warunkach żyjemy, pracujemy czy bawimy się zależy tylko i wyłącz-
nie od Nas samych. Plac zabaw udało się posprzątać chociaż mogło  więcej 
dzieci zaangażować się w pracę. Mamy nadzieję, że tylko początki są trudne 
i następnym razem będzie lepiej. Tym którzy zaangażowali się w pracę bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

Sołtys
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Kierowcy samochodów osobowych z sylwetką nastolatka?
Ten tytuł może intrygować już nie tylko samych kierowców, ale tez przyszłych kandydatów na kierowców. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało pro-

jekt ustawy o kierujących pojazdami. W myśl tych przepisów pojawiły się nowe kategorie prawa jazdy, o których rozmawiam w Ośrodku Szkolenia Kierow-
ców, gdzie dyrektorem jest pan Marcin Fedeńczak

Jarosław Bzowy: W związku z poja-
wieniem się projektu ustawy o kierują-
cych pojazdami, szykuje się prawdziwa 
rewolucja dla osób chcących zrobić kurs 
na prawo jazdy?

Marcin Fedeńczak: Miałem oka-
zję uczestniczyć w seminarium orga-
nizowanym przez WORD w Szczeci-
nie, gdzie przedstawiciel Departamen-
tu Transportu Drogowego Ministerstwa 
Infrastruktury omawiał zmiany, jakie 
zawiera nowy projekt ustawy o kierują-
cych pojazdami. Zmian jest dość dużo, 
ja omówię te, które są najważniejsze dla 
przyszłych kierowców.

J.B, Jakie są to zmiany?
- Pojawią się nowe kategorie praw jaz-

dy, kat. AM i kat. A2. Zmieni się wyma-
gany minimalny wiek do kierowania po-
jazdami np.: kat. A 24 lata (obecnie 18 
lat),kat. C21 lat (obecnie 18 lat), kat. 
D 24 lata (obecnie (21lat).Prawo jazdy 
będzie wydawane terminowo: katego-
rie AM, Al, A2, A, Bl, B, BE, T na okres 
15 lat, kategorie Cl, CIĘ, C, CE, Dl, D l 
E, D, DE na okres 5 lat- okresy te mogą 
być krótsze, o ile wynikać to będzie z 
orzeczenia lekarskiego. Po upływie tych 
okresów odnowienie ważności prawa 
jazdy będzie polegało na przedstawie-
niu: orzeczenia lekarskiego, badań psy-
chologicznych i aktualnej fotografii.. Ko-
lejne zmiany to: dwu letni okres próbny 
dla osób, które po raz pierwszy uzyskały 
prawo jazdy kat. B- w pierwszym roku 
okresu próbnego kierowca nie może po-
dejmować pracy zarobkowej w charak-
terze kierowcy oraz nie może wykony-

wać osobiście działalności gospodarczej 
polegającej na kierowaniu pojazdem w 
zakresie przewozu osób. Okres próbny 
może wydłużyć się o kolejne dwa lata, 
jeżeli w trakcie jego trwania kierow-
ca popełni dwa wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji stwier-
dzone prawomocnymi wyrokami sądów 
lub przypisanymi punktami. Na kursie 
prawa jazdy wykłady z części teoretycz-
nej mogą być przeprowadzane w formie 
nauczania na odległość z wykorzysta-
niem technik komputerowych i Interne-
tu np. w domu, pracy.

J.B, Które zmiany budzą w Panu naj-
więcej emocji?

- Nie wątpliwie pojawienie się nowej 
kategorii AM, która uprawnia do kiero-
wania motorowerem oraz czterokołow-
cem lekkim. Wg projektu ustawy mo-
torower to: pojazd z silnikiem spalino-
wym o pojemności mniejszej od 50 cm 
sześć, lub elektrycznym o mocy 4kw i 
maksymalnej prędkości do 45 km/godz. 
Czterokołowiec lekki to: pojazd, którego 
masa własna jest mniejsza od 350 kg a 
maksymalna prędkość nie przekracza 45 
km/godz. Wymagany minimalny wiek 
do uzyskania prawa jazdy kat. AM to 14 
lat.Na polskim rynku pojawił się fran-
cuski Microcar,  który spełnia kryteria 
czterokołowca lekkiego. Microcar wizu-
alnie niczym nie różni się od samocho-
dów, które spotkamy na naszych dro-
gach. Także widok gimnazjalisty podjeż-
dżającego samochodem pod szkołę to 
niedaleka przyszłość. 

J.B To świetny sposób. Czy związku 

z powyższym firma AF będzie miała 
taką ofertę w przyszłości dla młodych 
osób?.

M.F Nasza firma jest zbudowana i za-
rządzaną w sposób profesjonalny. Kadra 
i system szkolenia jest oparty o spraw-
dzone instrumenty zarządzania i inno-
wacyjne techniki. Sądzę, ze sprowadze-
nie takiego pojazdu to kwestia  czasu.

J.B, A  co na to prawo?. Przecież 
musi być zatwierdzona odpowiednia 
ustawa, która będzie regulować ten 
projekt

- Ustawa może wejść w życie już w 
2010 r. i jest to realny termin zważyw-
szy na konieczność wdrożenia do pra-
wodawstwa polskiego postanowień dy-
rektyw Unii Europejskiej.

J.B W świetle zmian, które nadcho-
dzą czy sytuacja będzie korzystniejsza 
dla firm świadczących kursy nauki jaz-
dy i przyszłych kierowców?

M.F Zmiana tych przepisów ma 
wnieść ze sobą bardzo ważne regula-
cje, których głównymi dobroczynny-
mi skutkami będzie; zmniejszenie licz-
by wypadków i poprawa bezpieczeństwa 
na polskich drogach. Co w efekcie bę-
dzie skutkowało lepszą ochroną zdrowia 
i poczucia bezpieczeństwa życia ludzkie-
go, które ma największą wartość.

J.B Prawo jazdy to dokument szcze-
gólny kierowany do osób, które są w 
pełni sprawne. Ale czy w pańskiej fir-
mie jest również miejsce dla kandyda-
tów kierowców niepełnosprawnych?

M.F Jesteśmy nieliczną firma, która 
posiada taką ofertę. Wcześniej były już 
przeprowadzane takie kursy i miały bar-
dzo dobrą frekwencję. Osoby te mimo 
dysfunkcji świetnie sobie radziły i zrobi-
ły w naszej firmie dokument upoważnia-
jący ich do jazdy samochodem.

J.B Pańska wypowiedź powinna za-
dowolić nie tylko sprawnych kierow-
ców, ale tez i niepełnosprawnych.

M.F Nasza oferta jest uniwersalna 
i kierowana do wszystkich osób, któ-
re pragną mieć prawo jazdy również do 
tych, które są „sprawne inaczej’. Oferta 
obejmuje całe województwo zachodnio-
pomorskie.

J.B W myśl pana optymistycznych 
informacji proszę dopełnić wiado-
mości i powiedzieć, jakie musi speł-
nić osoba niepełnosprawna formalno-
ści, by w przyszłości jeździć samocho-
dem?.

M.F Paradoksalnie kryteria te nie od-
biegają znacznie od norm, które egze-
kwowane są wobec osób zdrowych. Ale 

te najważniejsze to: orzeczenie lekarskie, 
wiek i zdolność do prowadzenia samo-
chodów. Więc są to standardowe kryte-
ria, które musi spełnić przyszły kierow-
ca. 

J.B Podsumowując dzisiejszy wy-
wiad nie sposób wspomnieć i zaakcen-
tować jubileuszu, który w tym czasie 
obchodzi firma AF. To już 20 lat. Pro-
szę powiedzieć, jakie to były lata. Czy 
początek wskazywał na taki sukces . Bo 
ten sukces to nie tylko Ośrodek Nauki 
Jazdy i komunikacja busami z logiem 
AF

M.F- Rzeczywiście nie tylko, bo fir-
ma również prowadzi działalność han-
dlowa, z którą nasi klienci są dobrze za-
poznani. Nasze sklepy z logiem AF są w 
dobrze rozpoznawalne. Chociaż minio-
ny kryzys również zaznaczył swoją pięt-
no w naszej firmie, czego konsekwencja 
było zredukowanie niektórych sklepów. 
Jednak upłynęło już 20 lat a firma cie-
szy się dobrym powodzeniem i trzyma 
standard, którego dewizą jest sumien-
ności i działanie na rzecz klienta. Ale 
początki firmy to nie sklepy, lecz wła-
śnie kursy prawa jazdy, którego pomy-
słodawcą był mój ojciec. Wtedy byłem 
jeszcze małym chłopcem, ale pamiętam 
jak ojciec ówczesny Kierownik Polskie-
go Związku Motorowego podjął decy-
zję p załażeniu własnej firmy szkolącej 
kierowców. Zaczynał wówczas kilkoma 
Fiatami 126p i wynajmował niewielką 
salę wykładowa wraz z biurem. Jednak 
wraz z upływem czasu nasza firma na-
bierała kolorytu i doświadczenia. Dziś 
wspólnie z ojcem dzielimy obowiązki 
firmy, które maja zróżnicowany zakres 
zadań, ale decyzje podejmujemy wspól-
nie, co daje bardzo dobry efekt. Nauka 
Jazdy, Fedeńczak posiada na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego czte-
ry własne ośrodki szkolenia kierowców 
a także wyposażenie przy wsparciu o 
najnowszy sprzęt audiowizualny i flotę 
samochodów, których liczba przekracza 
20,są one przystosowane do nauki jaz-
dy. Jednak najważniejszą częścią naszej 
firmy jest nasza kadra zawodowa, która 
jest kwalifikowana do pracy na podsta-
wie kompetencji i uprawnień. Każda fir-
ma, która chce zaistnieć musi mieć po-
twierdzenie w obowiązujących certyfi-
katach, które są gwarancja jakości. Fir-
ma Fedeńczak jest członkiem Polskiej 
Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia 
Kierowców. Również jesteśmy jedynymi 
w Nowogardzie nieliczni w wojewódz-
twie, którzy mają pozwolenie na szko-
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"TOYOTA NOWOGARD MK Autoryzowany Dealer Toyota 

ZaTrUDNI OSOBę Na STaNOWISkO 
SPrZeDaWCa SamOCHODÓW 

Podania proszę kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, Nowogard 

e-mail: kadry@toyotanowogard.pl"

Znaleziono psa
W piątek po południu w miejsco-
wości Świerczewo znaleziono psa, 
średniej wielkości, kudłaty, brązo-

wy z czarną obrożą.

Tel. 880 696 603

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH oraz KURS 

SPAWANIA STALI W OSŁONIE 
GAZÓW CO2 oraz SPAWANIE 

ELEKTRYCZNE
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego. Informacji udziela 
i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 
ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

DNIA 26 MARCA 2010 R., OD GODZ. 9.00 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

W NOWOGARDZIE ODBĘDZIE SIĘ

KIERMASZ WIELKANOCNY
W CZASIE TRWANIA KIERMASZU BĘDZIE MOŻNA NABYĆ 

OZDOBY ŚWIĄTECZNE WYKONANE PRZEZ NASZYCH 
UCZNIÓW ORAZ NASZYCH PRZYJACIÓŁ.

DOCHÓD UZYSKANY ZE SPRZEDAŻY ZOSTANIE 
PRZEKAZANY NA RZECZ JEDNEJ 

Z UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA 
DYREKCJA, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE 4

Spółka zatrudni KSIĘGOWĄ 
z doświadczeniem w pełnej księgowości. 

Oferty: pplo@onet.pl

reklama

reklama

lenie z wszystkich kategorii prawa jazdy. 
Przeprowadzamy badania psychologicz-
ne dla kierowców i zajmujemy się wszel-
kimi formalnościami związanymi z do-
kumentacją. W tym roku planujemy roz-
szerzyć ofertę w kierunku technik do-
skonalenia samej jazdy. Oferta ta będzie 
skierowana dla osób, które już mają pra-
wo jazdy a chciałyby udoskonalić swoje 
umiejętności na specjalnym przygoto-
wanym torze pod nadzorem instruktora 
techniki jazdy Jakość naszych usług jest 
potwierdzona stosownymi certyfikatami 
jak np.ISO 9001,2008 

J.B Postawiliście sobie poprzeczkę 
wysoko?

M.F – Tak. Naszą filozofią w kierowa-
niu firmą jest pełen profesjonalizm, bo 
tylko on i sumienność zapewniają suk-
ces w oczach klientów. Ciągle udoskona-
lamy rozwój. To on daje gwarancję sta-
bilności i powodzenia. Nasi konkuren-
ci są dziś również bardzo profesjonal-
ni, dlatego nie spoczywamy na laurach. 

Marka AF była i jest cały czas udoskona-
lana. Czego efektem jest zainteresowanie  
klientów i stabilny wynik ekonomiczny. 
Mamy jeszcze w perspektywie daleko-
siężne plany rozwoju firmy, co miejmy 
nadzieję będzie skutkować zwiększonym 
zainteresowaniem i dobrą pozycją w na-
szym mieście a także na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

J.B To ładne podsumowanie naszej 
rozmowy.

M.F. Tak właśnie powinno być. 
Korzystając z możliwość chciał-

bym na łamach Dziennika złożyć 
wszystkim naszym klientom obec-
nym i przyszłym a także mieszkań-
com gminy Nowogard życzenia: 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wiel-
kanocnych, w wiosennym nastroju 
i serdecznych spotkań w gronie ro-
dziny i przyjaciół.

Jarosław Bzowy

DZIEŃ OTWARTY W SP 3 
Dnia 24 marca 2010 r. Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 

odwiedzili przyszli uczniowie klas pierwszych i zerowych wraz z rodzicami. 
Podczas dnia otwartego mogli oni zapoznać się z przyszłymi wychowaw-
cami klas I p. Anetą Drążewską i p. Edytą Kucal oraz z wychowawcą grupy 
„0” p. Marzanną Kijowską. Dzieci mogły uczestniczyć  w krótkich zajęciach 
przygotowanych przez nauczycieli. Wiele radości sprawiła zabawa . Dyrek-
tor szkoły Piotr Kazuba podczas prezentacji multimedialnej zapoznał Ro-
dziców z ofertą szkoły. Od ostatniego tego typu spotkania wiele się zmieniło. 
Odbyło się nadanie szkole imienia „Polskich Olimpijczyków”. Szkoła posiada 
piękny sztandar.  Zakończyła się budowa boiska „Orlik” na pobliskim tere-
nie. Otwarty został plac zabaw „Radosna Szkoła”. To wszystko bardzo podno-
si prestiż i atrakcyjność placówki. Systematyczna modernizacja i konserwacja 
sprawiają, że szkoła spełnia współczesne wymogi. Pełna oferta szkoły jest do-
stępna na stronie www.sp3nowogard.republika.pl

et
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

NOWO OTWarTe 

STOISKO  
Z ZABAWKAMI

Centrum Handlowe „MAX”

ul. 15 Lutego
Zapraszamy pn – pt 10.00 – 18.00

Soboty 10.00 - 14.00

Szeroki wybór
Konkurencyjne ceny

Firma „NOWORIM” 
sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 7c 
72-200 Nowogard 

ZaTrUDNI 
osoby na stanowisku 
pracownik produkcji. 

Warunkiem zatrudnienia 
jest posiadanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

Tel. 91 39 22 394

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

BalUSTraDY 
kUTe 

Tel. 513 100 901

Do wynajęcia piwnica 
60 m kw 

z możliwością prowadzenia 
działalności gospodarczej

Dom Rzemiosła, 
ul. 3 Maja 48 tel. 91 39 21 777

Zarząd Koła
 PZW Tęczak 
organizuje 

II turowe Zawody 
o Mistrzostwo Koła 
na kanale w Trzebiesze-

wie dnia 11 kwietnia 
2010 r. 

Wpisowe 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca 

o godz. 6.00.
           Zarząd

USŁUGI TRANSPORTOWE
WYNAJEM KONTENERÓW

Odpady budowlane – gruz.  Transport piasku, żwiru, itp.

Tel. 667 146 793
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• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁUGO-
WY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 14 (na 
przeciw byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 691 399 023.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 2 
pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z balkonem. 
Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw. 
880 34 17 34.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wyposa-
żone w media, biura i lokale użytkowe 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 tel. 091 
39-20-891.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe M-4, 67 m kw, w Wierzbięcinie, 
cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 91 39 107 42 
po 18.00.

• Do wynajęcia powierzchnie biurowe i ma-
gazynowe (były Danpotex). 91 39 22 394.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 140 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. Leśna. 
796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam działki budowlane okolice Nowo-
gardu. 796 820 971, 790 508 388.

• Ziemię do zabudowy 1,5 ha sprzedam. 91 
39 182 97.

• Sprzedam działkę 27 arów w Długołęce. Tel. 
600 399 348, dom 91 39 186 93.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 Lutego. Tel. 
502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 m kw + 
działka 24 ary. Żabowo. 91 39 106 13.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, ul. 
Bema. 609 776 335.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów (przemysło-
wa). Tel. 601 508 082.

• Sprzedam działki budowlane z warunkami 

zabudowy, okolice Nowogardu. Tel. 509 93 
93 92.

• Sprzedam grunty rolne, media w działce 15 
ha. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowego 
do wynajęcia w domku lub w bloku, w No-
wogardzie lub okolicach (Karsk, Olchowo, 
Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• Sprzedam budynek wolnostojący na 
wsi, możliwość przekształcenia na dom. 
788 566 432.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

• Sprzedam lub zamienię na 2 pokoje miesz-
kanie własnościowe 4 pokojowe, Nowo-
gard. Tel. 515 989 122.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, ul. Le-
śna 5, 700 zł + opłaty + kaucja. 605 402 134, 
669 973 818.

• Działkę budowlaną w Nowogardzie sprze-
dam. Tel. 510 727 667.

• Sprzedam mieszkanie M-5 parter ul. 15 Lu-
tego 13B/2. Tel. 886 839 549.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. Tel. 
695 044 663.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. Tel. 
887 467 309.

• Sprzedam 2 działki budowlane w Nowogar-
dzie o pow. 2.145 m2 i 2.557 m2. Tel. 601-88-
95-96 po 16.00.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 zł/ 
m kw. 607 647 146.

• Sprzedam 22 ary ziemi w Krasnołęce, woda, 
prąd przy działce, pod zabudowę. 91 39 187 34.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogardu. 
601 190 270.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe z balkonem, 66 m kw, I piętro. 603 
55 55 32.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na kawa-
lerkę z dopłatą. 509 530 073.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 601 724 492.

• Zamienię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe na 
kawalerkę. Tel. 601 724 492.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 66,29 
m kw lub zamienię na mniejsze. Dzwonić 
511 182 390.

• Wynajmę lokal na działalność handlową 
przy ul. 3 Maja 44 G. Tel. 517 35 76 53.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
607 289 830.

•	 Odstąpię placówkę Banku BPH. 
795 064 252.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. Tel. 
693 404 728.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe na Banko-
wej. 601 56 27 43.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

• Pokój do wynajęcia. 91 39 22  988, 698 84 
30 40.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe własnościowe (cen-
trum) sprzedam lub zamienię z dopłatą na 
kawalerkę (w centrum). Tel. 605 646 349.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 65 
R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• autonowogard.com; tel. 790 40 56 50. Sa-
mochody z Niemiec.

• Sprzedam Nissana Almerę 12/2001, przeb. 
123.000 km, do końca serwisowany w ASO 
Nissan, 2,2 Diesel, kolor zielony metalik, 5 
drzwi, klimatyzacja, nowe opony zimowe, 
cena 23900 zł, zadbany tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra kombi 1998 r., poj. 
2,0. Tel. 601 300 448.

• Sprzedam Seat Ibiza 2005 r., 1,4, 16 zaworo-
wy, sprawdzony w ASO, oryginalny stan licz-
nika 45 tys., pachnie nowością, stan idealny. 
Tel. 608 01 39 95.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., poj. 1,7, ben-
zyna, stan ogólny dobry, zarejestrowany i 
ubezpieczony. Tel. 604 390 356.

• Sprzedam Mercedes klasy C, 2000 r., 2,2, dru-
gi właściciel, serwisowany. Tel. 662 678 895.

• Sprzedam alufelgi rozstaw śrub 4x108. 
605 943 564.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam prosiaki, gorczycę, warzywa, sa-
dzeniaki Bryza, Wineta. 502 853 573.

• Poidła plastikowe dla krów tanio sprzedam. 
603 467 609.

• Sprzedam owies. Żabowo. Tel. 91 39 106 49, 
506 48 40 79.

• Sprzedam jabłka po 1 zł/ kg. 91 39 21 896.

• Sprzedam ciągnik C-360 – 3P oraz siewnik 
zbożowy (Poznaniak). 668 316 103.

• Sprzedam obornik. 793 90 80 98.

• Sprzedam konie ułożone w siodle i w brycz-
ce. 793 90 80 98.

• Sprzedam dwa byczki, jałóweczkę + cielicz-
kę. 605 09 25 17.

• Sprzedam owies, pszenżyto i sadzonki orze-
chów laskowych. 796 144 225.

• Sprzedam słomę w kostkach. 781 441 089.

• Sprzedam mieszankę. 506 773 787.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien w 
mieszkaniach prywatnych. Pranie dywa-
nów  i wykładzin atrakcyjne ceny. Faktu-
ry VaT. Tel. 508 309 107.

•	 Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, terakota, glazura, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 607 647 515, 91 39 701 23 po 19.00.

•	 Instalacje elektryczne, remonty miesz-
kań. 795 279 165.

•	 Usługi transportowe busem. 693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z wy-
świetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VIZART, 
UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, wno-
szenie, znoszenie. 696 138 406.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, kompleksowe re-
monty mieszkań, łazienki. Tel. 605 168 658.

•	 Usługi transportowe – wynajem konte-
nerów na odpady budowlane, gruz. Tel. 
667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, tanio, solid-
nie. Tel. 608 84 77 84.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

Projekt Powiatu Goleniowskiego  pn. „WENI 2 SPG”
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powia-

tu Goleniowskiego) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych   
w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

w Nowogardzie w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.
Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Dachy, pokrycia i remonty. Tel. 609 588 240.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

• Dachy, budowy. 727 303 097.

• Transport do 7,5 tony. 727 30 30 97.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.

• Regipsy, malowanie, panele. 513 202 205.

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.supero-
grzewanie.nd.pl

• Tynki maszynowe, cementowo – wapienne 
i gipsowe; wszelkie roboty ogólnobudowla-
ne. 512 765 501.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 96 
31 20.

• Transport bus 1 zł za km. Bus + przyczepo – 
laweta, 1,30 zł za km. Tel. 514 740 538.

• Bus wywrotka, transport żwiru do 3 t. Tel. 
514 740 538.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowogar-
du, tel. 605 522 340.

• Montaż kuchenek gazowych nowych i uży-
wanych, dozór i odbiór instalacji gazowej, 
usługi elektryczne. 724 357 049.

•	 Dachy. Usługi budowlane. 727 303 097.

• Budowa domu od podstaw wraz z da-
chem. Ocieplanie, klinkier. Zapraszam. Tel. 
662 678 895.

• Najtańsze roboty budowlane. 796 511 033.

• Regulacja, konserwacja okuć w oknach PCV 
i drewno. 605 943 564.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Korepetycje z matematyki. 668 17 12 12.

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Organizujemy wesela i jazda konna. 607 73 
98 66.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów ga-
zowych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 59.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, uprawnie-
nia na TOTO- LOTKA, długoletnie  doświad-
czenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 

jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

• 36 letni rencista z II grupą poszukuje pracy 
jako ochroniarz. Tel. 723 930 320.

• Przyjmę na staż – branża budowlana. 
600 400 363.

• Rencistka podejmie pracę – opieka nad 
dziećmi, sprzątanie i inne prace. Tel. 
516 411 410.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Karp kroczek, lin – sprzedam. 91 39 182 97.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39  106 
56.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + spa-
cerówka), 400 zł. Tel. 609 776 335.

• Drzwi aluminiowe z doświetleniem o rozm. 
140 x 240 używane sprzedam. 603 895 622.

• Sprzedam leżaczek firmy Fischer Price. Tel. 
785 635 002.

• Sprzedam meble kuchenne, narożnik ku-
chenny ze stołem, mikrofalę i kuchenkę ga-
zową. Tel. 695 266 928.

• Pilnie sprzedam segment pokojowy, telewi-
zor i inne. 605 529 725.

• Szukam świadków wypadku z dnia 18 wrze-
śnia 2009 przy Pizzerii Fantazja – tir potrącił 
pieszego na pasach. 507 35 61 17.

• Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.

• Yorki szczeniaki sprzedam, suczka i dwa pie-
ski po tacie z rodowodem. Termin odbioru 
2 kwietnia, 2x odrobaczane, zaszczepione z 
złożoną książeczką. Tel. 502 419 276.

• Kupię betoniarkę używaną. Tel. 663 922 946.

• Sprzedam (Nowogard): drzwi wewnętrz-
ne (70) – 2 szt.; umywalka (50), podgrze-
wacz do wody, sedes ze spłuczką, licznik 
do wody, bateria umywalkowa, grzejnik 
(30x200), lampy sufitowe – 2 szt.; lampy ja-
rzeniowe – 2 szt. Tel. 516 195 475, 91 39 201 
57.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Program  SENIOr
WSZYSTKIE LEKI 

NA rECEPTĘ TAŃSZE O 25%

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Coraz więcej osób nie stać na wykupienie 
niezbędnych leków. Dlatego „Apteki dbam o 
zdrowie” wprowadziły program SENIOR dla osób 
powyżej 75 roku życia. Dzięki Karcie program 
SENIOR otrzymują one aż 25% dofinansowa-
nia na zakup wszystkich leków wydawanych 
wyłącznie na receptę., aż do wykorzystania 
limitu 500 zł. 
• Kartę programu SENIOR można zamówić: 

telefonicznie lub na www.programsenior.pl
• Imienna karta SENIOR dotrze na podany ad-

res pocztą w ciągu w dwóch tygodni.
• Z dofinansowania 25% można korzystać każ-

dorazowo przy realizacji recept w wybranych 
„APTEKACH dbam o zdrowie” oznaczonych 
logo ePRUF. 

INfOlINIa 
poniedziałek-piątek w godz. 8-20, sobota 8-14  

0801 300 600  lub 42 200 75 75 
(Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). 
Program SENIOR został zrealizowany dzięki pomocy 

tysięcy farmaceutów, właścicieli  i pracowników 

„Aptek – dbam o zdrowie” 
Dziękujemy im za to.

Rozpoczęcie kursu 29 marca br. godz. 16.00
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 26.03

Rozwiązania krzyżówki nr  19.03  - KALENDA-
RZOWA WIOSNA – nadesłali:

Andżelika Nizio z Osowa, Józef Dobrowolski 
z Dąbrowy, Iwona Kochelska z Błotna, Edmund 
Skibiszewski z Wierzbięcina, Bogumiła Urtnowska 
z Kulic, Danuta Salomon ze Strzelewa ,

Z Nowogardu: Halina Stefanska, Urszula Karcz-
marek, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Jerzy Siedlecki, Maria Górecka, Zygmunt 

Pacocha, Krystyna Porada, Danuta Majeranowska, 
Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Pelagia 
Feliksiak, Teresa Januszonek, Maria Dymek.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Edmund Skibiszewski z Wierzbięcina,
- Wiesław Borowik z Nowogardu,
- Zygmunt Pacocha z Nowogardu.

Gratulujemy! 

Litery z pól ponumerowanych utworzą aktual-
ne hasło

POZIOMO:
5 – fascynacja, urzeczenie (także przebłysk my-

śli),
6 – bronił swojej reduty,
8 – w boksie cios kończący walkę,
10 – dwuletnia roślina baldaszkowata, w kuchni 

jej czarne ziarenka jako przyprawa,
13 – rodzaj gwoździa (można go komuś zabić ),
14 – osoba należąca do świty wysoko postawio-

nego arystokraty lub władcy
PIONOWO:
1 – wielkolud,

2 – jon z ujemnym ładunkiem,
3 – nazwa nowego Klubu Żeglarskiego w No-

wogardzie (rożek do mocowania lin lub listwa do 
osadzania dulek),

4 – krewny wpływowego urzędnika, faworyzo-
wany przy obsadzie stanowisk,

7 – płynie przez Nakło,
9 – podstawowy obowiązek nauczyciela,
10 – kloc  (jak przysłowiowa rzucana pod nogi),
11 – domek z lodu (atrakcja północnej Finlan-

dii),
12 – ogon łosia i jelenia (płatków  na nim nie 

uświadczysz).
Lesmar 

CZYŚCIOCH
Dużym  błędem jest twierdzić, 
Że czystość jest błędem, 
Lecz trzeba  wieczorem stalowe mieć nerwy,
By, z małym Kornelkiem bój toczyć kolejny,
Gdy wciąż mi powtarza: - ja myć się nie będę !

BYŁa.... mINęŁa... 
Stoi w parku egoista,
Ośnieżony – nazwy brak!
Biała szata, nawet czysta, 
Ale patrzy dziwnie tak !
Wiosna czai się urocza,
A niech diabli wezmą ją! - 
Mruczy... i łzy w jego oczach 
Jak diamenty wielkie lśnią. 
Nie ma wyjścia, trzeba spływać
Nakazuje nasz bon ton... 
Marzec już rozłożył biwak 
I dyskretnie szepce: won! 
Pracy ma podobno nawał, 
Lecz czy prawdę mówi ? Ba! 
Dawno skończył się karnawał, 
Przebierańcy z drogi, pa!
Zgaś to słońce, panie bracie!
Nie pomoże mi już nikt ? 
Zimą byłem na etacie, 
Teraz mi na nosie gracie? 
Łkając, topił się, aż znikł … 

NIeBaWem PrZYJDZIe PraWDZIWa...
Zima smętną mam minę, 
Zwija śniegu pierzynek,
Bo już zbierać się pora.
Jeszcze sypnie gdzieś płatki, 
Ale to już ostatki,
Wkrótce fora ze dwora. 
Wiosna zbliża się żwawo
Z pąkiem, słonkiem i trawą, 
I – rzecz jasna – z bocianem 
Dość szarości i bieli, 
Niechaj świat nam wyścieli 
Kolorowym dywanem. 

JarOSZe
Dla nas nieważne- boczek ni szynka, 
Czy jeszcze jakaś inna wędlinka. 
Naszą zasadą- dieta poranna, 
Na śniadanie dostarcza kaszka manna. 
Powiedzą w końcu o nas:”Zuchy”, 
Zgubiliście swoje tłuste brzuchy 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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„Wyścig Głosu  
i Olimpijczyków”
Przygotujmy się do startu!

W dniu 2 maja odbędzie się w Nowogardzie kolarski „Wyścig Głosu i 
Olimpijczyków” .

Wyścig organizowany jest z myślą o tych młodych adeptach, którzy pragną 
podnosić swoje kwalifikacje i próbować sił w kolarstwie.

Wszyscy, którzy chcą startować w Wyścigu proszeni  są o przybycie w 
niedzielę, 28 marca na tor mo-
tocrossowy. Od godziny 11.00 
czekał będzie na was Czesław 
Polewiak, wielokrotny Mistrz 
Polski. Przybliży wam regulamin 
Wyścigu oraz przeprowadzi 
fachowy trening. Spotkania z 
panem Polewiakiem będą pro-
wadzone w każdą niedzielę, aż 
do daty startu Wyścigu. Każdy 
chętny przyjeżdża na własnym 
rowerze.

Serdecznie zapraszamy do 
masowego udziału w zajęciach 
i w Wyścigu.

Stowarzyszenie „Wyścig Gło-
su i Olimpijczyków” 

UKS „Olimpijczyk 2009” 
przy SP 3

Patryk miklas  
królem strzelców

Zakończył się halowy „sezon” orlików (rocznik 1999/2000) w piłce nożnej.  
Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard uczestniczyli  w ostatnich turniejach  
w Policach, Szczecinie (7.03.2010) i Goleniowie (14.03.2010). W Szczecinie 
zdobyli 4 miejsce przegrywając w rzutach karnych mecz o brązowy medal 
z Pogonią Szczecin. Z kolei w Goleniowie uplasowali się już na podium. W 
meczu o III miejsce pokonali Promień Mosty 4:0.  W obu turniejach królem 
strzelców został zawodnik Pomorzanina  - Patryk Miklas (zdobywca 16 bra-
mek w Szczecinie i 8 w Goleniowie).

Inf.włana

Z „Iskierką”  
o trzy punkty!

Już w sobotę 27 marca na stadionie przy  ulicy  Wojska Polskiego  w Nowo-
gardzie, Pomorzanin  Nowogard rozegra drugi mecz tej  rundy  ale pierwszy  
przed własna publicznością. Naszym przeciwnikiem będzie Iskierka Szczecin- 
Śmierdnica. Ta drużyna zajmuję ostatnie miejsce w tabeli mając na koncie jedy-

nie 9 pkt. Po-
przednie spo-
tkanie tych 
zespołów za-
kończyło się 
remisem   0-0 
. Miejmy na-
dzieję, że tym 
razem  piłka-
rze trenera 
Gumienne-
g o  z d o b ę -
dą komplet 
p u n k t ó w .  
Pomorzanin   
w poprzed-
niej kolejce 
zdobył 1pkt 
r e m i s u -
jąc z Zorzą 
D o b r z a n y. 
S e rd e c z n i e 
zapraszamy 
do dopigo-
wania!

KK 
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Informujemy, że 

15 kwietnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

USŁUGI  HYDraUlICZNe
Tadeusz Szewc

Wykonywanie:
- instalacji c.o. i wentylacyjnych

- instalacji wodno – kanalizacyjnych
- instalacji gazowych

Tel. 888 240 749

poszukuje do pracy 
pracownika z uprawnieniami:
•	 na ładowarki jednona-
czyniowe klasa III lub II, 
•	 na samochody ciężarowe  
prawa jazdy kat. C+E.
Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie Spółki

72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 26, tel. 91 3925990
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

TWÓJ  
DENTYSTA

Irina Anzorge
Tel. 91 39 25 943, 667 715 815

16

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWOGARDZIE
Przypominamy rodzicom dzieci 6 i 7-letnich o obowiązku zapisania do 
oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej do 15 kwietnia 2010r. Jedno-
cześnie zapraszamy dzieci 5 - letnie do spełniania rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego. Chętnych rodziców prosimy o zapisywanie dzieci do 
15 kwietnia 2010 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Żeromskiego 5 72-200 Nowogard 

Tel. 91 3926-274

„A mury 
runą, runą...”

 fot. Jan Korneluk czytaj s. 3
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Kronika policyjna 

www.dzienniknowogardzki.pl
OFERTY PRACY PUP

          Nowogard 29.03.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Pracownik ochrony 
2. dekarz
3. sprzedawca
4. Nauczyciel : architektury krajobrazu, infor-
matyki 
5. pracownik produkcji ( orzeczenie o niepeł-
nosprawności ) 
6. Przedstawiciel handlowy
7. Projektant selektor odzieży
8. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
9. palacz- konserwator
10. sprzątaczka
11. Kierowca – operator samochodu specjalne-
go SAK8

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Asystent sędziego ( Goleniów )
2. Ratownik wodny ( Goleniów)
3. Recepcjonista/ka, kelner/kelnerka ( Łukęcin )
4. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
5. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
6. dyrektor agencji 
7. Konsulting jęz.niemieckiego

Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy  
o Bezpieczeństwie 
ruchu Drogowego 
– eliminacje 
powiatowe 2010!

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym infor-
muje, że eliminacje powiatowe Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym odbędą się w dniu 
16 kwietnia 2010 r. (piątek) o godzinie 09.00 na 
terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie (ul. Wojska Polskie-
go 6).

Kartę zgłoszenia należy przesłać do sekretaria-
tu Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie w nieprze-
kraczalny terminie do 09 kwietnia 2010 r. 

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przed-
stawić do wglądu: kartę rowerową, legitymację 
szkolną, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w Turnieju, zaświadczenie le-
karskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udzia-
łu w Turnieju.

Więcej informacji można uzyskać na stronie 
internetowej www.bezpiecznypowiat.org.pl.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
(opr.LMM)

22.marca (poniedziałek) 
godz. 8:30 – Kierowca samochodu osobowego 

został zatrzymany przez policje. Zatrzymany miał 
0,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Został sporządzony  wniosek do Sądu Rejonowe-
go w Goleniowie 

godz. 9:45 -  kierowca samochodu ciężarowego 
został zatrzymany  w stanie nietrzeźwym. W wy-
dychanym powietrzu miał  0,6 promila  alkoholu

godz. 11:30 Policja zatrzymała 3 nieletnich, 
którzy w obrębie sklepu LIDL spożywali alkohol 

godz. 11:35 Ochrona sklepu LIDL ujawniła 
kradzież sklepowa a następnie przekazała spraw-
ce policji. Sprawca został ukarany mandatem kar-
nym 

13:15 – Kolizja drogowa na ul. Młynarskiej. 
Sprawca został ukarany mandatem karnym 

14:00 – W Nowogardzie policja zatrzymała kie-
rowcę, który miał aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów 

14:40 – Zatrzymanie i doprowadzenie osoby do 
Zakładu Karnego, która miała aktywny termin 
pozbawienia wolności. 

15:20 – Ochrona LIDL zatrzymała i przekaza-
ła policji sprawcę  kradzieży, który został ukarany 
mandatem karnym. 

16:50 – Doprowadzenie policji do Zakładu 
Karnego poszukiwanego mężczyznę 

 16:55 – Kolizja drogowa na ul. Dąbrowszcza-
ków w której uczestniczyły dwa pojazdy. Sprawca 
kolizji został ukarany mandatem karnym.

18:00 Kradzież telefonu komórkowego marki 
SAMSUNG w sklepie odzieżowym

18:20 – Wypadek samochodowy na ul. Boh. 
Warszawy z ul. Gryfitów dwóch pojazdów, gdzie 
została 1 osoba ranna.

19:00 – Ochrona sklepu LIDL zatrzyma-
ła i przekazała policji sprawcę kradzieży, który 
ukradł alkohol. Sprawca został ukarany manda-
tem karnym.

20:10 – Nietrzeźwy rowerzysta został zatrzyma-
ny przez policje na ul. Warszawskiej. W wydycha-
nym powietrzu miał 1,8 promila.

20:35 – Zatrzymanie przez policję sprawcy kra-
dzieży na ul. Młynarskiej.

23.03 (wtorek) 
godz. 9:50 – Ochrona sklepu NETTO ujawni-

ła kradzież sklepowa i przekazała sprawce policji. 
Sprawca został ukarany mandatem karnym

godz. 11:20 – Kolizja drogowa pomiędzy ul. 
700 Lecia a Dąbroszczaków. Sprawca został uka-
rany mandatem karnym 

24.03 (środa) 
godz 6:45 – Kierujący motorowerem w stanie 

nietrzeźwym. Wydychanym powietrzu posiadał 
0,4 promila alkoholu

10:00 – Kradzież portfela w sklepie. Zginęły do-
kumenty i pieniądze.  

13:15 – Ochrona sklepu BIEDRONKA na Placu 
Wolności zatrzymała i ujawniła sprawcę kradzie-
ży. Sprawca został przekazany policji, która  spo-
rządziła wniosek do Sądu Rejonowego w Golnio-
wie 

25.03 (czwartek)
godz. 9:30 – Ochrona sklepu LIDL zatrzymała 

i przekazała policji sprawcę kradzieży artykułów 
spożywczych. Osoba została ukarana mandatem 
karnym 

11:50 –  kradzież roweru. Sprawca został zatrzy-
many przez policje i rower oddany właścicielowi.

16:30 – Kolizja parkingowa na ul. Boh. Warsza-
wy Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. 

17:55 – Kolizja parkingowa na ul. Kościuszki. 
Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

18:55 – Bezmyślne wypalanie traw na polach 
pomiędzy Wojcieszynem a Żabowem. 

21:45 – Zgłoszenie oszustwa osoby starszej, 
która została okradziona metoda na „wnuczka”.

22:45 – Bezmyślne wypalanie traw na ulicy 
Dąbrowszczaków.

26.03 (piątek) 
godz. 10:45 – Kradzież dwóch rowerów marki 

OPAL i PORTOS z terenu posesji.
10:45 Zatrzymanie przez policje osoby, która 

miała aktywny zakaz  prowadzenia pojazdów
14:50 – Zatrzymanie kierowcy pojazdu przez 

policje, który miał aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdu przez  Sąd. 

15:20 – Kierowanie rowerem mężczyzny w sta-
nie nietrzeźwym – 0,5 promila alkoholu

18:40 – Kolizja drogowa na trasie Nowogard 
– Dobra ciągnikiem rolniczym. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym 

27.03 (sobota) 
godz. 02:50 – Bójka mężczyzn w rejonie skle-

pu nocnego. Poszkodowany doznał rany ciętej. 
Sprawca został ustalony przez patrol policji.

11:30 Zgłoszenie kradzieży w Krzywicach 
przedmiotów tj kabli, przedłużaczy  z terenu bu-
dowy 

13:50 Zatrzymanie przez patrol policji  osoby 
poszukiwanej przez Sąd w Łodzi

 21:33 Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy na 
trasie Wierzbięcin – Osowo, który miał 2 promile 
w wydychanym powietrzu. 

28.03 (niedziela) 
godz 14:15 – kontrola drogowa pojazdu w 

którym poruszali się 5 młodych ludzi. U jedne-
go z pasażerów ujawniono narkotyki. Czynności 
trwają.

14:20 – Kolizja drogowa na ul. Warszawskiej. 
Sprawca został zatrzymany i ukarany mandatem 
karnym.

14:44 – Kradzież paliwa i narzędzi rolniczych z 
ciągnika rolniczego, który został na polu upraw-
nym.

16:05 Zatrzymanie dwóch osób poszukiwanych 
przez komisariat policji w Łobzie w/z włamania-
mi. Jedna  Osoba była poszukiwana listem goń-
czym.

Opr. Jarosław Bzowy 
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Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

Runął mur 
obronny

W piątek, późnym wieczorem 
runęła część nowogardzkiego muru 
obronnego.

Z hukiem zawalił się kilkumetrowy 
odcinek w pobliżu zjazdu nad jezioro 
ulicom Luboszan. Miejsce zabezpie-
czono w niedzielę. Od poniedziałku 
Urząd Gminy zajmuje się sprawą.

- Ciężko stwierdzić, co jest przy-
czyną zawalenia. Prawdopodobnie 
przyczynił się do tego miętki grunt 
znajdujący się w tym miejscu – mówi 
Tadeusz Fiejdasz, kierownik miej-
skiego wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska.

Gmina sporządziła dokumentację 
zdjęciową, którą przesłano do wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

- Czekamy, na odpowiedź. Można 
spodziewać się także wizyty kogoś z 
inspektoratu. Zapewne dopiero po 
niej zostaną wydane zalecenia, co do 
remontu zawalonego odcinka – infor-
muje Fiejdasz.

Oprócz usunięcia usterki gmina 
będzie chciała przeprowadzić konser-
wację pozostałej części muru.

- Przeprowadzaliśmy kiedyś taką. 
Nie była zbyt kosztowna. Długo trwały 
jednak wszelkie formalne uzgodnienia 
i uzyskanie pozwolenia na remont. 
Chcielibyśmy zakończyć sprawę re-
montu do wakacji. Jak wiadomo, to 
wtedy nasze miasto odwiedza najwię-
cej przyjezdnych – twierdzi kierownik 
miejskiego wydziału odpowiedzial-
nego za remont muru.

Budowa nowogardzkich murów 
obronnych rozpoczęła się w pierw-

szej połowie XIV w. Kiedyś okalały 
one całe miasto. Są one jednym z 
najstarszych i okazałych zabytków 
naszej gminy. 

Przy okazji zapytaliśmy go także 
o to, na jakim etapie znajduje się 
zapowiadana od pół roku budowa 
kanalizacji deszczowej nad jeziorem. 
Przez to, że w tym rejonie brakuje 
oddzielenia kanalizacji deszczowej i 
ściekowej w okresie dużych opadów 
dochodzi do wybijania studzienek. 
Ich zawartość spływa natomiast do 
jeziora.

- Mamy przeprowadzone ekspertyzy 
i dokumentacje. Będziemy przystępo-
wać do inwentaryzacji. Na rozwią-
zanie tego problemu w tegorocznym 
budżecie gmina przeznaczyła 150 tys. 
zł. W tym roku, robót nie można, więc 
się spodziewać – uważa Fiejdasz.

Marcin Nieradka
Foto – Jan Korneluk

A mury runą, 
runą…

Zapewne nie nasze nowogardzkie mury obronne stanowiące atrakcję tury-
styczną miał na myśli Jacek Karczmarski śpiewając swój song, ale porównanie 
nasuwa się samo.

Wiem, że problem konserwacji murów powraca na Sesję Rady jak bume-
rang, ale chyba teraz, gdy sam mur przemówił podjęte zostaną konkretne 
przedsięwzięcia. Choćby ze względów bezpieczeństwa …

LMM

Na cmentarzu pękła 
rura wodociągowa

Wszystkich odwiedzających cmentarz i zapewne zaniepokojonych rozmia-
rem prac ziemnych pragniemy uspokoić. To tylko pęknięcie rury doprowa-
dzającej wodę. Jej usytuowanie i głębokość zmusza administratora do szeroko 
zakrojonych prac.

Administrator prosi o cierpliwość, a za wszystkie utrudnienia i niespodzie-
wane obawy o stan grobów przeprasza. LMM
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Na kawę  
pod Ratusz

Garaże przy ul. Zamkowej

Niedługo znikną 
kałuże…

Akcja właścicieli garaży przy ul. Zamkowej i ich wniosek do Rady Miejskiej o 
remont placu  przeradza się w konkretne działania. W tym roku przewidziano 
w budżecie 500 tysięcy złotych. Wystarczy to na pierwszy etap inwestycji – 
osuszenie terenu garaży i remont nawierzchni na dwóch głównych ciągach 
komunikacyjnych między garażami.

Dalsze prace w kolejnych latach.
LMM

Stan dróg dojazdowych do garaży to jedna sprawa , a sterty śmieci to 
druga. Wygląd naprawdę zatrważający – czy śmieci muszą być przywożone 
z posesji aż tutaj? Wstyd!

Póki co trzeba z powrotem ustawić kontenery na odpadki. Trzeba je posta-
wić – użytkownicy garaży płacą przecież niemałe podatki. Edukacja ekolo-
giczna społeczeństwa potrwa jeszcze kilka lat i niestety będzie kosztowna… 

LMM

W czwartek 25 marca otwarto 
nowy lokal w Nowogardzie. Po 
prawie rocznej przerwie otwarto 
kawiarnię w lokalu byłej jadłodajni 
pod ratuszem.

Nowi dzierżawcy Państwo Edyta i 
Krzysztof Szcześniakowie postawili 
na kawiarnię uzupełniając kartę 
menu gorącymi daniami serwowa-
nymi z kuchni.

Wnętrza zmieniły wygląd – wróco-
no do źródeł czyli pokazano surową 
cegłę. Dwanaście czteroosobowych 
stolików uzupełniają dwie przytulne 
ławy. Czas umila nastrojowe oświe-
tlenie i łagodna muzyka ale tylko do 
słuchania – tańców nie będzie.

Wzrok przyciąga nowocześnie 
urządzony bar. Nowoczesne i este-
tyczne są także toalety.

Lokal jest czynny codziennie – od 
poniedziałku do czwartku do godziny 
22.00, a piątki, soboty i niedziele do 
godziny 2.00.

Wejście do lokalu z chodnika, od 
strony ul. 700 - lecia.  Klatka poprzed-
niego wejścia od strony zaplecza 
ratusza pełnić będzie rolę palarni.

Teraz wszystko w rękach i.. kiesze-
niach nas, konsumentów...

Tekst i foto LMM

Państwo Szcześniakowie 
ZAPRASZAJĄ
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W 
Trzechlu 
będą lepić 

W tym roku świetlice w Trzechlu 
i Orzechowie odzyskają swój dawny 
blask. 

To decyzja władz miasta, które 
zapewniło w budżecie pieniądze na 
realizację tych celów. Kosztorys re-
montu świetlicy, w Trzechlu opiewa 
na 577 tys. zł. Ekspertyza techniczna 
stwierdziła, iż budynek w obecnym 
stanie nie nadaje się do użytkowania 
i musi ulec znacznej przebudowie. 
Świetlica będzie również pełniła 
funkcję pracowni ceramiki arty-
stycznej.

- Oprócz remontu gmina zakupi 
sprzęt służący do wyrobu ceramiki. 
Chodzi o specjalny piec, oraz suszarnie 
do powstałych wyrobów. Chcemy, by 
powstał tam obiekt z funkcją wykony-
wania różnych rzemiosł – mówi Adam 
Czernikiewicz, kierownik Miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów.

Za powstaniem świetlicy od dawna 
lobbuje radny Sławomir Kucal. Po-
mysł został zaczerpnięty w naszego 
Domu Kultury. Taka pracownia 
funkcjonuje tam od dawna i cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 

- Zajęcia w NDK prowadzi pani 
Katarzyna Olczyk. Mogłaby także 
zajmować się taką pracą w Trzechlu 
– uważa Kucal.

- Prace można podziwiać w NDK. 
Są na prawdę okazałe, a chętnych jest 
bardzo dużo. Teraz chodzi o to, by 
rękodzielnictwo zaszczepić na wsi – 
uważa Czernikiewicz. 

W grę wchodzi także remont świe-
tlicy w Orzechowie. Kosztorys jego 
realizacji przewiduje 520 tys. zł. 

Gmina złożyła wnioski o dofinan-
sowanie dwóch inwestycji z środków 
zewnętrznych. 

Marcin Nieradka
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Z okazji 
40 urodzin 

kochanej 

Wioletce 
Ubych 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, radości, zdrowia 

oraz uśmiechu na co dzień 
składa mama

ŻYCZeNIa

Czytelnicy informują...

Zadyma w Karsku
W dniu 24 marca bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w miej-

scowości Karsk zorganizowane przez Radę Sołecką i Sołtysa Jerzego Kubickiego.
W zebraniu uczestniczył zaproszony Burmistrz Nowogardu Kazimierz 

Ziemba.
Zebranie prowadził sołtys zdając relacje z wykonania prac poprawiających 

estetykę i rozwój naszej miejscowości. Apelował o większy i szerszy udział całej 
społeczności Karska w tych działaniach.

Następnie poprosił burmistrza o przedstawienie założeń dotyczących naszego 
sołectwa i stopnia ich realizacji w roku 2009 oraz przedstawienie konkretnych 
planów na rok 2010.

W trakcie wystąpienia burmistrza na świetlicę wtargnęli dwaj panowie, któ-
rych sołtys przedstawił jako radnych Rady Miejskiej - pana Tomasza Szafrana 
i Rafała Szpilkowskiego.

Chwilowy rozgardiasz spowodowany ich spóźnionym przybyciem nie pozwolił 
burmistrzowi dokończyć relacji. Panowie nie znając celu naszego spotkania 
zaczęli uprawiać propagandę wyborczą. Prawdopodobnie pomylili prawybory z 
naszym zebraniem. Chcieli przekonać nas, że wiedzą lepiej o naszych potrzebach 
i problemach. My natomiast wiemy, że to właśnie im między innymi zawdzięcza-
my to, że nie będziemy przy naszej drodze wojewódzkiej mieli chodnika. Gdyby 
nie blokowali tzw. „sołtysówki” prawdopodobnie byłby realizowany jako kolejne 
zadanie. Zadyma i buta (myśleliśmy, że zadymy są tylko na stadionach) obu 
Panów spowodowała, że wyprosiliśmy ich ze świetlicy, oczywiście po mocnym 
tłumaczeniu im, że są „persona non grata”.

Po opuszczeni przez Panów sali kontynuowano dalszą część zebrania. Po 
zakończeniu relacji Burmistrza i wolej dyskusji atmosfera wróciła do przyję-
tych norm mimo tego, że dyskusja i pytania poruszały trudne tematy. Nawet 
opuszczenie sali przez burmistrza nie sprowadziła dyskusji do jałowego gadania.

Wszyscy mieszkańcy, a szczególnie zebrani chcemy, by nasza miejscowość była 
wzorem dla Naszej Gminy. Dlatego wsparcie dla działań sołtysa i rady sołeckiej 
przy aprobacie władz gminy jest duże (i będzie jeszcze większe), bo gmina nie 
kończy się na tablicy z napisem Nowogard.

Mieszkańcy 
(dołączona lista z podpisami)

Sołtysi w ratuszu
W czwartek 25 marca burmistrz Kazimierz Ziemba spotkał się pierwszy 

raz w tym roku z zaproszonymi do ratusza sołtysami. W spotkaniu uczestni-
czyli także:   przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa Danuta Tomczak, Powiatowy Lekarz Weterynarii Zdzisław Czerwiński, 
Komendant Komisariatu Policji Leszek Nowak wraz z dzielnicowymi, Kie-
rownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego – Zdzisław St. Bogdański – nieru-
chomości, Urszula Berezowska – pozyskiwanie środków unijnych, Joanna 
Krępa – gospodarka komunalna, Komendant Gminny Ochotniczych Straży 
Pożarnych Zygmunt Nawrocki oraz Skarbnik Gminy  Marcin Marchewka.

Podczas spotkania zapoznano sołtysów z najważniejszymi zadaniami 
gospodarczymi realizowanymi według założeń tegorocznego budżetu i wy-
korzystaniem funduszu sołeckiego.

Ponieważ spotkanie odbyło się w okresie przedświątecznym nie zabrakło 
wzajemnych życzeń. 

Burmistrz wręczył każdemu sołtysowi wielkanocnego zajączka niosącego 
szczęście w każdej dziedzinie życia. 

Opr. LMM
foto A. Sawicki

może by tak u nas?

Komputery i internet dla ubogich  
i niepełnosprawnych z gminy Ełk

Blisko 130 ubogich i niepełnosprawnych z gmi-
ny Ełk otrzyma za darmo od samorządu stacjonarne 
komputery z dostępem do szerokopasmowego inter-
netu. Będą z niego korzystać przez 8 lat, przejdą też 
szkolenia z obsługi internetu.

„Chcemy w ten sposób przeciwdziałać cyfrowemu 
wykluczeniu społeczności naszej gminy” - powiedział 
wójt Ełku Antoni Polkowski. Dodał, że uczestnicy pro-
jektu dotychczas nie mieli dostępu do komputera i nie 
korzystali z internetu nie tylko ze względów finanso-
wych, ale i technicznych - w wielu wsiach w regionie nie 
było dostępu do internetu.

„Teraz szybki, szerokopasmowy internet dotrze nawet 
do najbardziej oddalonych domów drogą radiową. Na-
dajniki montujemy na naszych obiektach” - dodał Po-
lkowski. 

Bezpłatnie stacjonarne komputery od gminy dostanie 
128 rodzin - objętych opieką pomocy społecznej, w któ-

rych są uczniowie otrzymujący stypendia socjalne oraz 
niepełnosprawni. 

„W sumie o komputery ubiegało się 150 osób, ale po 
zweryfikowaniu wniosków okazało się, że kryteria speł-
nia 128 rodzin i wszystkie one zostaną podłączone do 
internetu” - dodał Polkowski. Pierwsza z rodzin, ze wsi 
Ruska Wieś, już otrzymała komputer podłączony do sie-
ci. Do ostatniej rodziny komputery trafią we wrześniu. 

Żeby rodziny nie sprzedały otrzymanego od gminy 
sprzętu, wójt podpisuje z każdą z nich umowę użycze-
nia. „Ludzie ci mają także motywację do wytrwania w 
projekcie, bo bezpłatny dostęp do internetu gwarantu-
jemy im przez 8 lat, a w połowie tego czasu wymienimy 
komputery na nowe” - powiedział Polkowski. 

Projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców gminy Ełk kosztuje 2,5 mln zł, z czego 2 
mln gmina pozyskała z Unii Europejskiej. 

(PAP, opr. LMM)

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165
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W obiektywie  Jana korneluka   - miejscowości wiejskie naszej gminy

                     BŁOTNO

www.dzienniknowogardzki.pl
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ży Znaleziono medal
W okolicach Placu Wolności znaleziono pudełko z banknotami i odzna-

czeniami. Do odbioru w redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
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Księdzu
Ireneuszowi 
Kamionce

oraz Wszystkim, 
którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej

 śp. Artura 
Grabowskiego 

Serdeczne podziękowania 
za modlitwy i obecność    

składa 
rodzina zmarłego

PODZIękOWaNIa

Sportowy Tydzień w SP nr 3 

VIII Turniej  
w Usportowione Dwa Ognie 

X Wiosenne Zawody  
Sportowe Grup Zerowych

24 marca 2010 już po raz ósmy w 
naszej szkole spotkały się drużyny 
klas II i III z nowogardzkich podsta-
wówek, na Międzyszkolnym Usporto-
wionym Turnieju w Dwa Ognie. 

W imprezie wzięło udział 5 drużyn 
z klas II i III. Drużyny grały w syste-
mie każdy z każdym w obrębie grup 
wiekowych.

Jak co roku gospodarzem imprezy 
był dyrektor naszej szkoły Pan Piotr 
Kazuba, on  również otwierał tego-
roczną imprezę. Organizatorkami 
były Panie Aneta Drążewska – po-
mysłodawczyni turnieju oraz  Panie: 
Iwona Wiśniewska Ewa Antczak, i 
Marzena Kijowska.

Wszystkie drużyny walczyły zacie-
kle o zwycięstwo w turnieju. A było 

o  co walczyć. Nagrodą za miejsca 
na podium były puchary ufundowa-
ne przez Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu. Nasza szkoła jak, co 
roku nie dała się pokonać rywalom – 
I miejsca wywalczyła klasa II i klasa 
III. 

A oto szczegółowe wyniki turnieju:
Klasy II
I miejsce –  SP 3 
II miejsce –  SP 2
Klasy III 
 I miejsce –  SP 3
II miejsce –  SP 1
III miejsce – SP 2 
Drużynom, które wzięły udział w 

naszym turnieju serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy na kolejny turniej 
za rok.

25 marca o godz. 9 00 w Szkole 
Podstawowej nr 3 odbyła się X edy-
cja Wiosennych Zawodów Sporto-
wych Grup Zerowych.  Do zawo-
dów stanęły cztery drużyny z no-
wogardzkich przedszkoli i szkoły, 
którzy rywalizowali między sobą 
w dziesięciu konkurencjach spor-
towych, udowadniając, jak dzielnie 
potrafią zmagać się i walczyć.  Za-
wody wywołały wiele emocji i ra-
dości wśród zawodników, kibiców 
i rodziców. Mali sportowcy czuli 
się dowartościowani nie tylko z po-
wodu swoich umiejętności, pięk-
nych sportowych strojów, ale przede 
wszystkim dlatego, że mogli współ-
zawodniczyć między sobą na dużej 
hali sportowej.  Po długim i wyczer-
pującym wysiłku ogłoszono wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
3

II miejsce – Przedszkole nr 4
III miejsce – Przedszkole nr 3
IV miejsce –  Przedszkole nr 1

Wszystkim zawodnikom  gratu-
lujemy i zapraszamy w przyszłym 
roku.

Organizatorzy

Przedszkole nr 3

Zwyczaje i tradycje  
wielkanocne

W  Przedszkolu Nr 3 odbyło się 
przedstawienie przygotowane przez 
grupę starszaków oraz dzieci 6 letnie 
z grupy integracyjnej.

Wielkanoc to święta z którymi 
związane jest największa ilość zwy-
czajów i tradycji kojarzy się nam z 
kolorowymi pisankami, mnóstwem 
pysznego jedzenia, śmigusem-dyn-
gusem i wieloma innymi przyjem-
nymi rzeczami. 

I tak tez wyglądało to przedsta-
wienie:Udekorowane stoły w wiel-
kanocnej scenerii a i pięknie ubrane 
dzieci przybliżyły nam zwyczaje wiel-
kanocne w formie piosenek, wierszy 
oraz tańca z kolorowymi palmami. 
Były  kurczaki zajęcia a także „PANI 

WIOSNA”.Rodzice z zaintereso-
waniem oglądali soje pociechy na 
zakończenie była niespodzianka 
mokry „ŚMIGUS – DYNGUS”.Po 
przedstawieniu odbył się kiermasz 
wielkanocny dla rodziców. W piątek 
26.03.2010 przedstawienie obejrzały 
młodsi koledzy z Przedszkola, oraz 
zaproszeni uczniowie z  panią M. 
Kijoską ze szkoły podstawowej nr 3 
w Nowogardzie   

Święta spędzone przy stole w ro-
dzinnym gronie to radosne chwile, 
które wspominamy przez cały rok. 

Wychowawca Starszaków
M. Pawelec

       A,Kasprzyk 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

DZIeŃ Z ekONOmIĄ Na TY
Dzień 23 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-

szica w Nowogardzie przebiegał pod hasłem „Z Ekonomią na TY”. Ucznio-
wie zmagali się z zagadnieniami ekonomicznymi podczas wewnątrzszkolne-
go turnieju, w którym uczestnikami było trzynaście trzyosobowych drużyn 
z klas: I i II technikum mechanicznego, I, II i III technikum handlowego, II i 
III technikum informatycznego, I, II i III technikum ekonomicznego, II i III 
technikum żywienia oraz I klasa technikum hotelarskiego.

Konkurs otworzył dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski, odbyła się również 
prezentacja multimedialna dotychczasowych działań projektowych.

Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W etapie 
teoretycznym   uczniowie drużynowo rozwiązywali test i krzyżówkę, w któ-
rych  zmagali się z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi.  W czę-
ści praktycznej otrzymali zadanie polegające na wymyśleniu nowego pro-
duktu z drewna, opracowaniu działań marketingowych związanych z pro-
mocją i wprowadzeniu na rynek produktu, a przede wszystkim prezentacji 
przed komisją oceniającą.

Drużyna z klasy I TM podczas rozwiązywania krzyżówki

Dziewczęta z klasy III TŻ prezentują projekt

 Zwycięski zespół  z klasy III TŻ

Drużyna z klasy I THO – zdobywcy drugiego miejsca

Pierwsze miejsce w konkursie „Z Ekonomią Na Ty” i nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł dla klasy wywalczyła drużyna z  III klasy technikum żywienia w 
składzie: Patrycja Książek, Katarzyna Socha, Monika Dębek; II miejsce i na-
grodę 600 zł zdobyła klasa I technikum hotelarskiego, w której skład wcho-
dzili: Michalina Waszak, Iwona Grygowska i Dawid Grygowski. III miejsce 
i nagrodę 400 zł wywalczyła klasa II technikum żywienia reprezentowana 
przez: Elenę Łączak, Damiana Myjakowskiego, Kamilę Jurczak.

Konkurs przygotowali i prowadzili: Pani Ewa Balov, Pani Patrycja Sier-
żant i Pan Piotr Łąpieś. W skład komisji weszli przewodniczący: Pan Jerzy 
Ostasz; Pani Jowita Pawlak, Pani Sylwia Ostrowska-Antczak.  Nagrody ze-
społowe i indywidualne wręczyli Pani dyrektor Alicja Jaklińska i Pan dyrek-
tor Piotr Łąpieś.

Turniej został przeprowadzony w ramach projektu „Elokwentny Tech-
niczny Absolwent Teraz-ETAT”. Nagrody zostały sfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zdobywcy trzeciego miejsca – klasa II TŻ
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• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁUGO-
WY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 14 (na 
przeciw byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam M-4 własnościowe. 
691 399 023.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 2 
pokojowe – 48 m kw, 3 piętro z balkonem. 
Kontakt Tel. 502 453 217.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

•	 Wynajmiemy tanio i od zaraz, wyposa-
żone w media, biura i lokale użytkowe 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 3 tel. 
091 39-20-891.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe M-4, 67 m kw, w Wierzbięcinie, 
cena 135 tys. Tel. 608 512 142, 91 39 107 
42 po 18.00.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
własnościowe, bezczynszowe 68 m kw, 
wysoki standard, cena 140 tys. do uzgod-
nienia. 607 398 428, 603 422 112.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe 66 m kw, IV p., ul. 15 Lutego. 
Tel. 502 600 146.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 m kw 
+ działka 24 ary. Żabowo. 91 39 106 13.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów (przemysło-
wa). Tel. 601 508 082.

• Sprzedam działki budowlane z warunka-
mi zabudowy, okolice Nowogardu. Tel. 
509 93 93 92.

• Sprzedam grunty rolne, media w działce 
15 ha. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowe-
go do wynajęcia w domku lub w bloku, w 
Nowogardzie lub okolicach (Karsk, Olcho-
wo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• Sprzedam budynek wolnostojący na 
wsi, możliwość przekształcenia na dom. 
788 566 432.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

• Sprzedam lub zamienię na 2 pokoje 
mieszkanie własnościowe 4 pokojowe, 
Nowogard. Tel. 515 989 122.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, 
ul. Leśna 5, 700 zł + opłaty + kaucja. 
605 402 134, 669 973 818.

• Działkę budowlaną w Nowogardzie sprze-
dam. Tel. 510 727 667.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
Tel. 695 044 663.

• Wynajmę sklep ul. 700 Lecia 7a. Tel. 
887 467 309.

• Sprzedam 2 działki budowlane w  Nowo-
gardzie o pow. 2.145  m2 i 2.557 m2. Tel. 
601-88-95-96 po 16.00.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 
zł/ m kw. 607 647 146.

• Sprzedam 22 ary ziemi w Krasnołęce, 
woda, prąd przy działce, pod zabudowę. 
91 39 187 34.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogar-
du. 601 190 270.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe z balkonem, 66 m kw, I piętro. 
603 55 55 32.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na ka-
walerkę z dopłatą. 509 530 073.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 601 724 492.

• Zamienię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe na 
kawalerkę. Tel. 601 724 492.

• Wynajmę lokal na działalność handlową 
przy ul. 3 Maja 44 G. Tel. 517 35 76 53.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
607 289 830.

•	 Odstąpię placówkę Banku BPH. 
795 064 252.

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. Tel. 
693 404 728.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe na Ban-
kowej. 601 56 27 43.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe własnościo-
we (centrum) sprzedam lub zamienię z 
dopłatą na kawalerkę (w centrum). Tel. 
605 646 349.

• Sprzedam mieszkanie po korzystnej cenie 
3 pokojowe, 58 m kw, parter. 91 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro. 605 495 453.

• Do wynajęcia garaż murowany na ul. Ko-
walskiej. 798 700 072 po 15.00.

• Do wynajęcia kawalerka w Nowogardzie. 
888 27 57 87.

• Wynajmę lub sprzedam dom w Golenio-
wie. 695 780 299.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• autonowogard.com; tel. 790 40 56 50. Sa-
mochody z Niemiec.

• Sprzedam Nissana Almerę 12/2001, przeb. 
123.000 km, do końca serwisowany w ASO 
Nissan, 2,2 Diesel, kolor zielony metalik, 5 
drzwi, klimatyzacja, nowe opony zimowe, 
cena 23900 zł, zadbany tel. 605 522 340.

• Sprzedam Seat Ibiza 2005 r., 1,4, 16 zawo-
rowy, sprawdzony w ASO, oryginalny stan 
licznika 45 tys., pachnie nowością, stan 
idealny. Tel. 608 01 39 95.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., poj. 1,7, 
benzyna, stan ogólny dobry, zarejestro-
wany i ubezpieczony. Tel. 604 390 356.

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., poj. 
Silnika 1500, benzyna + gaz, 4500 zł do 
negocjacji. Tel. 91 39 25 391, 604 55 13 92.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam prosiaki, gorczycę, warzywa, 
sadzeniaki Bryza, Wineta. 502 853 573.

• Sprzedam owies. Żabowo. Tel. 91 39  106 
49, 506 48 40 79.

• Sprzedam ciągnik C-360 – 3P oraz siewnik 
zbożowy (Poznaniak). 668 316 103.

• Sprzedam obornik. 793 90 80 98.

• Sprzedam konie ułożone w siodle i w 
bryczce. 793 90 80 98.

• Sprzedam dwa byczki, jałóweczkę + cie-
liczkę. 605 09 25 17.

• Sprzedam owies, pszenżyto i sadzonki 
orzechów laskowych. 796 144 225.

• Sprzedam słomę w kostkach. 781 441 089.

• Sprzedam mieszankę. 506 773 787.

•	 Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

• Kupię pszenżyto jare. 600 345 068.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

•	 Usługi ogólnobudowlane, wykończe-
nia wnętrz, terakota, glazura, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, panele. 607 647 515, 91 39 701 23 
po 19.00.

•	 Usługi transportowe busem. 
693 716 085.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z 
wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jan-
tar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi hydrauliczne. 91 39 79  109, 
600 382 214.

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

•	 Usługi transportowe – wynajem konte-
nerów na odpady budowlane, gruz. Tel. 
667 146 793.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Remonty, wykończenia wnętrz, tanio, so-
lidnie. Tel. 608 84 77 84.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.
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ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.super-
ogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Transport bus 1 zł za km. Bus + przyczepo 
– laweta, 1,30 zł za km. Tel. 514 740 538.

• Bus wywrotka, transport żwiru do 3 t. Tel. 
514 740 538.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

•	 Dachy. Usługi budowlane. 727 303 097.

• Najtańsze roboty budowlane. 
796 511 033.

• Regulacja, konserwacja okuć w oknach 
PCV i drewno. 605 943 564.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Korepetycje z matematyki. 668 17 12 12.

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Organizujemy wesela i jazda konna. 607 
73 98 66.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów 
gazowych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 59.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
661 485 413.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

• Przyjmę na staż – branża budowlana. 
600 400 363.

• Rencistka podejmie pracę – opieka nad 
dziećmi, sprzątanie i inne prace. Tel. 
516 411 410.

• Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje 
się dzieckiem. Tel. 781 426 879.

• Pracownik ogólnobudowlany z doświad-
czeniem poszukuje pracy, nawet w dele-
gacji. 792 494 388.

• Podejmę pracę poza granicami kraju. 
503 790 471.

• Zatrudnię pracowników do pracy w bu-
downictwie. Tel. 666 241 458.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po 
przeglądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + 
spacerówka), 400 zł. Tel. 609 776 335.

• Pilnie sprzedam segment pokojowy, tele-
wizor i inne. 605 529 725.

• Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.

• Yorki szczeniaki sprzedam, suczka i dwa 
pieski po tacie z rodowodem. Termin 
odbioru 2 kwietnia, 2x odrobaczane, 
zaszczepione z złożoną książeczką. Tel. 
502 419 276.

• Kupię betoniarkę używaną. Tel. 
663 922 946.

• Sprzedam (Nowogard): drzwi wewnętrz-
ne (70) – 2 szt.; umywalka (50), podgrze-
wacz do wody, sedes ze spłuczką, licznik 
do wody, bateria umywalkowa, grzejnik 
(30x200), lampy sufitowe – 2 szt.; lampy 
jarzeniowe – 2 szt. Tel. 516  195  475, 91 
39 201 57.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygo-
dniowe. 793 018 316.

• Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady 
sklepowe. 788 566 432.

• Sprzedam tanio sprzęt gospodarstwa 
domowego, rzeczy użytku domowego i 
inne. Ul. Armii Krajowej 23 – 7,8,9 kwietnia 
od godz. 9.00.

• Kupię akumulator 12V do kombajnu. Tel. 
600 653 124.

kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Projekt Powiatu Goleniowskiego  pn. „WENI 2 SPG”
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powia-

tu Goleniowskiego) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych   
w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

w Nowogardzie w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.
Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

Do wynajęcia piwnica 
60 m kw 

z możliwością prowadzenia 
działalności gospodarczej

Dom Rzemiosła, 
ul. 3 Maja 48 tel. 91 39 21 777

Zarząd Koła
 PZW Tęczak 
organizuje 

II turowe Zawody 
o Mistrzostwo Koła 
na kanale w Trzebiesze-

wie dnia 11 kwietnia 
2010 r. 

Wpisowe 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca 

o godz. 6.00.
           Zarząd

Spółka zatrudni KSIĘGOWĄ 
z doświadczeniem w pełnej księgowości. 

Oferty: pplo@onet.pl

reklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Wielki Tydzień  
w parafii pw. WNMP

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa
Spowiedź św. w kościele parafialnym  w godz. 16.00 – 19.00. 
Biuro parafialne w Wielkim Tygodniu nie będzie czynne. W sprawach pil-

nych można zgłaszać się do domu parafialnego. Odwiedzamy chorych na-
szej parafii z okazji przypadającego w Wielkim Tygodniu I Piątku miesiąca 
w Wielką Środę. 

 
TRIDUUM PASCHALNE w kościele pw. WMNP 
Wielki Czwartek 
Godz. 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej. W czasie mszy św. umycie 

nóg dwunastu mężczyznom. Prosimy, by mężczyźni zgłosili się do tego ob-
rzędu 15 minut wcześniej. Po mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakra-
mentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00. Spowiedź św. w Wielki Czwar-
tek: od godz. 17.00 i po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. 

Wielki Piątek 
Dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa, jedyny dzień w roku, kiedy nie jest 

odprawiana msza św. Sprawowana jest w tym dniu Liturgia Męki Pańskiej. 
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych oraz ilościowe ograniczenie w spożywaniu pokarmów. Post ścisły 
obowiązuje tych, którzy ukończyli 21 rok życia a nie rozpoczęli jeszcze 60 
roku życia. Spowiedź św. w godz. 7.00 – 11.00 oraz 16.00 – 18.45 i po wie-
czornej liturgii. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 7.00 do wieczor-
nej liturgii. Droga Krzyżowa o godz. 15.00.   Godz. 19.00 – Liturgia Męki 
Pańskiej, która kończy się procesją do Grobu Pańskiego i adoracja Pana Je-
zusa w grobie do godz. 23.00. 

Wielka Sobota
Adoracja Pana Jezusa w grobie od godz. 7.00 – 20.00. 
Spowiedź św. w godz. 7.00 – 10.00 oraz 16.00 – 20.00 
Święcenie pokarmów: co pół godziny od godz. 10.00 do godz. 14.00. 
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.30. Rozpoczyna się od poświęce-

nie ognia przed kościołem i ogłoszenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Prosimy o przyniesienie świec na Liturgię Wielkiej Soboty 

(z biuletynu) opr. LMM

Droga Krzyżowa
Dla dorosłych 
W kościele katolickim obchodzono uroczystości Drogi Krzyżowej. W 

miniony piątek w kościele pod wezwaniem Rafała Kalinowskiego była ona 
poświecona pamięci Sybiraków. Mszę świętą celebrował i Drogę Krzyżową 
prowadził ksiądz proboszcz Kazimierz Łukijaniuk.

Dla młodzieży- ulicami miasta
Po uroczystościach kościelnych odbyła się także Droga Krzyżowa dla 

młodzieży. Po godzinie 19-tej grupa około 100 młodych ludzi wyruszyła 
sprzed kościoła pw Rafała Kalinowskiego ulicami Jana Pawła II, Żeromskie-
go, na cmentarz przed pomnik Sybiraków.

Stacje Drogi ustawione były na trasie przemarszu. aDrodze Krzyżowej 
przewodniczyli ksiądz Tomasz Tylutki i Grzegorz Grynn. Oprawa artystycz-
na nowogardzki Teatr Ognia.

Przed pomnikiem Sybiraków nawiązano do męki, cierpienia i krwi Jezusa 
i analogicznie Sybiraków.

Od autora
Wiele razy słyszymy narzekania starszych na młodych, tymczasem byłem 

mile zaskoczony postawa młodych ludzi, którzy brali udział w przemarszu. 
Byli zdyscyplinowani i nie potrzeba było nawet pilotażu Policji. 

Brawo!
Ireneusz Karczyński

Niedziela Palmowa

reklama
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Niesamowity koncert 
i rekolekcje dla młodzieży…

Dnia 24 marca 2010 r. o godzi-
nie 18.00 w Nowogardzkim Domu 
Kultury w ramach rekolekcji wiel-
kopostnych dla młodzieży, oprócz 
nauk rekolekcyjnych w kościołach 
odbył się koncert chrześcijańskiej 
grupy hip-hopowej „NieboRap”. 
Przyjechali do nas z Warszawy, Byd-
goszczy oraz Wisły. 

Niesamowita atmosfera udzieliła 
się wszystkim zebranym na wypeł-
nionej po brzegi sali, a tuż po roz-
grzewce raperów wszyscy bujali się 
w rytm bitów. Odważniejsi spróbo-
wali swoich sił na scenie freestajlu-
jąc wraz z wykonawcami lub pre-
zentując talent, jakim jest beatbox. 
Jednakże każdy prócz dobrej roz-
rywki wyniósł z koncertu coś wię-
cej. Do głębokich refleksji skłania-
ły nas teksty, które w naszej pamię-
ci zostaną na długo, bo ich przesła-
nie trafiło do każdego z słuchaczy. 
Hiphopowcy oprócz śpiewu dzielili 
się także świadectwem swojego ży-
cia, opowiadając o swoim nawró-
ceniu, a także zachęcając do porzu-
cenia nałogów, używek, które nisz-
czą nasze talenty. Życie jest piękne, 
i można w nim robić fajne rzeczy, 
wystarczy chcieć, uwierzyć w siebie 
i zaufać Bogu, który nam wskazu-
je dobra drogę. Wspólna modlitwa 
zjednoczyła wszystkich i utworzyła 

silną więź. W końcu wszyscy jeste-
śmy Bożymi bohaterami! 

Z kolei następnego dnia mogliśmy 
obejrzeć patriotyczny film „Wolność 
jest w nas – Popiełuszko”, ukazu-
jący nam trudny czas zniewolenia 
przez system komunistyczny, poka-
zujący niezłomnych bohaterów tego 
czasu, jakim był m.in. ks. Jerzy.  Jest 
to także dla nas zachęta do walki o 
wolność w naszym życiu, między in-
nymi do walki z nałogami.

W piątek, w dzień zakończenia 
rekolekcji, przed południem odby-
ły się Msze św. dla młodzieży, a wie-
czorem udaliśmy się w plenerową 
Drogę Krzyżową ulicami naszego 
miasta. Niektóre stacje ubogacone 
były występem teatru ognia „FB” z 
Nowogardu.

Oby więcej takich pięknych i cie-
kawych inicjatyw dla młodzieży, 
które pomogły nam bardziej du-
chowo przeżyć ten czas i zastano-
wić się nad własnym życiem. Ser-
decznie dziękujemy tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do organiza-
cji tego spotkania: Parafiom, Księ-
żom, Urzędowi Miejskiemu na czele 
z Panem Burmistrzem Kazimierzem  
Ziembą, Nowogardzkiemu Domowi 
Kultury oraz naszym sponsorom. 

Katarzyna Goc 

Pielgrzymka maturzystów  
z I liceum Ogólnokształcącego

W okresie Wielkiego Postu mło-
dzież I LO w Nowogardzie wybrała 
się na coroczną pielgrzymkę matu-
rzystów w dniach 17-20 marca  do 
Częstochowy.

18 osobowa grupa uczniów pod 
opieką ks. Dominika Szczygielskie-
go udała się najpierw na zwiedzanie 
obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu. Z tamtą  wyruszyliśmy do 
rodzinnego miasta Ojca Świętego- 
Jana Pawła II – Wadowic a następ-
nie do Kalwarii Zebrzydowskiej by 
modlić się w intencji pomyślnego 
zdania egzaminów. Kolejnym eta-
pem naszej podróży była wizyta w 
Krakowie. Była to doskonała okazja 
do tego by zobaczyć wiele wspania-
łych miejsc takich jak: Katedra na 
Wawelu, krakowski rynek, w któ-
rego sercu stoi Kościół Mariacki i 
słynne sukiennice, oraz okno pa-
pieskie na ulicy Franciszkańskiej. 
W godzinach popołudniowych wy-

ruszyliśmy autokarem do Często-
chowy. Tam udaliśmy się do miejsca 
naszego noclegu. Wieczorem grupa 
uczniów wybrała się na Jasną Górę 
by uczestniczyć w Apelu Jasnogór-
skim. Ostatniego dnia był od same-
go rana uczestniczyliśmy w spotka-
niach eucharystycznych oraz Mszy 
Świętej, której przewodniczył bi-
skup Błażej Kruszyłowicz. W czasie 
Ewangelii modliliśmy się o pomyśl-
ne zdanie egzaminów maturalnych, 
za całą szkołę, naszych nauczycieli 
i rodziny. W drodze powrotnej od-
wiedziliśmy również Sanktuarium 
Maryjne w Licheniu.

Z pewnością był to czas wycisze-
nia, refleksji i zadumy. Wierzymy, 
że to czego doświadczyliśmy pod-
czas tej pielgrzymki pomoże nam w 
przyszłości dokonać właściwych ży-
ciowych wyborów.

Agnieszka Sućko

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie w Nowogardzie przy 
udziale centrum radiologii i diagnostyki obrazowej Szczecin-Zdroje organi-
zuje trwające do końca roku bezpłatne badania mammograficzne 
DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z KOMPLEKSOWEJ PORADY: 
 - BADANIE MAMOGRAFICZNE PIERSI, 
 - WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA
NAJBLIŻSZY TERMIN WYJAZDU 10 Kwiecień 2009
 Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną Dowiezio-

ne bezpłatnie do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieszczącego się w 
Szczecin Zdrojach.

w dniu badania pacjentka powinna posiadac:
dowod osobisty, legitymacje ubezpieczeniowa
wszystkie poprzednie wyniki i badania dotyczace piersi
w razie potrzeby okulary potrzebne do wypelnienia ankiet
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowadzonej przez Sa-

modzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach od 8.30 
do 14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię Bogus od 14.00 do 18.00 tel. 0505393636

Dobrowolna wpłata 5zł na cele statutowe fundacji    
Prezes Fundacji Lidia Bogus
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Sędzia chciał błyszczeć, 
ale mu nie wyszło

Mimo dziwnej postawy arbitra i gry w dziewiątkę A-klasowa Olimpia 
strzeliła w niedzielę Orłowi Prusinowo aż pięć bramek. 

Każdy inny wynik niż zwycięstwo traktowany byłby jak porażka. Trzyna-
sty, przedostatni w ligowej tabeli Orzeł liczył na odbudowę i lepszy wynik. 
Gospodarze na sukces byli przygotowani pod każdym względem. Nowy tre-
ner, piłkarze i stroje. Główny arbiter chyba razem z nimi. Kartkami dzielił 
jak reklamowymi ulotkami na ulicy. Po pierwsze, za byle co. Po drugie tyl-
ko naszych piłkarzy. Po trzecie tych, którzy mają ich już trochę na koncie i 
każda następna kartka grozi im pauzą w następnym meczu. W drugiej czę-
ści meczu doprowadziło to do wykluczeń z gry Mateusza Mikołowskiego i 
Krzysztofa Kieruzela.

Może i dobrze, bo do przerwy nasi piłkarze tylko remisowali 1:1. Bram-
kę już w pierwszych minutach zdobył Mariusz Stachowiak. Później w sku-
tek błędu obrońców i bramkarza gospodarze wyrównali. Remisowo było do 
45. min.

Po przerwie Olimpia szybko zdobyła dwie bramki. Sędzia mógł sobie wy-
kluczać naszych zawodników, ale ci, co na boisku pozostali dołożyli jeszcze 
kolejne dwa gole. Były jednak fragmenty, w których Olimpia ograniczała się 
jedynie do kurczowej obrony. W bramce kilkakrotnie świetnie spisał się Mi-
chał Dwojak. 

Olimpia po dwóch zwycięstwach wiosną zajmuje w tabeli siódme miejsce. 
Niweluje przewagę do czołówki. 

man

Orzeł Prusinowo – Olimpia Nowogard 1:5 (1:1)
Olimpia: Dwojak – Niedźwiedź, D. Stachowiak, Wnuczyński, Wasyluk 

– Kubski (G.Golema), Mikołowski (Ż,Ż, CZ), Kieruzel (Ż,Ż, CZ), Grzelak 
(Szewc) – Gołdyn (Wielgus), M. Stachowiak Ż. 

Bramki: M. Stachowiak, Mikołowski, Kieruzel, Gołdyn, D. Stachowiak 
(k).
Tabela a-klasy

  m pkt
1. rega II Trzebiatów 14 33
2. Iskra Golczewo 15 31
3. radowia radowo małe 14 30
4. Jantar Dziwnów 15 30
5. Fala międzyzdroje 15 29
6. Błękitni Trzygłów 15 28
7. Olimpia Nowogard 14 26
8. Bizon Cerkwica 15 18
9. Bałtyk Gostyń 15 16

10. Sowianka Sowno 15 14
11. Pionier Żarnowo 14 13
12. Bałtyk międzywodzie 14 12
13. Orzeł Prusinowo 14 5
14. Znicz Wysoka kamieńska 15 4

Zwycięstwo Pomorzanina
Pomorzanin Nowogard - Iskierka 

Szczecin-Śmierdnica (0:0) 3:1
Sklad: Ebert - Tomporowski, Fi-

jałkowski, Skórniewski, Nieradka 
- Kurek (Piotrowski), Mendyk (Mar-
szałek), Bednarek, Galus (Skowroń-
ski)-Miklas, Gaik

Mimo brzydkiej pogody,padają-
cego deszczu  na stadion przy  ulicy 
Wojska Polskiego, pojawiła się dość 
liczna grupa kibiców,fanów piłki noż-
nej aby  zobaczyć pierwszy mecz na 
własnym terenie w rundzie wiosennej 
swoją drużynę - Pomorzanin.

Spotkanie rozpoczęło się minutą 
ciszy za zmarłego zawodnika Łukasza 
Marszałka,cała drużyna miała czarne 
przepaski a na maszcie mogliśmy 
zobaczyć koszulkę z numerem 7 w 
której grał Łukasz.

Pierwsza odsłona meczu była dość 
wyrównana,zawodnicy grali dość 
asekuracyjnie a ciężkie,nasączone 
boisko sprawiało dużo kłopotów 
piłkarzom.W tej   połowie żadna ze 
stron nie stworzyła dogodnej sytuacji 
do strzelenia bramki.

W Nowogardzkim zespole moż-
na było zobaczyć wielu młodych 
piłkarzy którzy przeszli   z drużyny 
juniorskiej.

Druga połowa meczu rozpoczęła 
się od ataków Pomorzanina bo  już w 
56 minucie spotkania po akcji zespo-
łu, Miklas odegrał piłkę na 18m do   
nabiegającego Mendyka który precy-
zyjnie umieścił futbolówkę  w bramce 
przeciwnika co   dało prowadzenia 
drużynie trenera Gumiennego.

Po niespełna kolejnych 10 mi-
nutach drugiej połowy,najlepszy 
zawodnik na boisku Krystian Miklas 
po indywidualnej akcji strzelił 2gą 
bramkę,podwyższając wynik na 
2:0.Pomorzanin zadowolony z pro-
wadzenia 2:0 zwolnił tempo gry co 
zawodnicy   z Iskierki   natychmiast 
wykorzystali.po zdobytej bramce 
Iskierka atakowała już coraz śmielej 
ale bramkarz jak  i obrona Pomorza-
nina nie popełniła kolejnego błędu.

W 89minucie spotkania po kolejnej 
akcji Miklasa obrońcy sfaulowani  w 
polu karnym,sędzia podyktował rzut 
karny,pewnym jego egzekutorem był 
Marcin Skórniewski i  tym  sposobe-
m,Pomorzanin  Nowogard z trenerem  
Gumiennym na czele zdobyli na wła-
snym terenie 3 cenne punkty.  

KK

Sukcesy strzeleców
W dniach 13-14 marca 2010 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyły 

się Ogólnopolskie zawody o „Puchar Prezesa GZSN-Start”.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Sekcji Strzeleckiej z Nowogar-

du , którzy zostali sklasyfikowani
w kategorii młodziki karabin pneumatyczny, 30 strzałów
- drugie miejsce Wojciech Bartosik   266 pkt
- szóste miejsce  Jakub Cieplak          245 pkt
w kategorii juniorów młodszych pistolet pneumatyczny, 40 strzałów
- trzecie  miejsce Miłosz Olejnik          342 pkt
karabin pneumatyczny, 40 strzałów
- piąte miejsce  Michał Szarek          333 pkt
w kategorii juniorek młodszych karabin pneumatyczny, 40 strzałów
- drugie miejsce Marta Podstawka     362 pkt
pistolet pneumatyczny, 40 strzałów
- pierwsze miejsce  Agata Grygowska    355 pkt

Inf. Stanisław Pietrzycki 
(opr. LMM)

„Wyścig Głosu i Olimpijczyków”
Przygotujmy się do startu!
Wszyscy, którzy chcą startować w Wyścigu proszeni  są o przybycie w nie-

dzielę, na tor motocrossowy. Od godziny 11.00 czekał będzie na was Cze-
sław Polewiak, wielokrotny Mistrz Polski. Przybliży wam regulamin Wy-
ścigu oraz przeprowadzi fachowy trening. Spotkania z panem Polewiakiem 
będą prowadzone w każdą niedzielę, aż do daty startu Wyścigu. Każdy chęt-
ny przyjeżdża na własnym rowerze.

Serdecznie zapraszamy do masowego udziału w zajęciach i w Wyścigu.
Stowarzyszenie „Wyścig Głosu i Olimpijczyków” 

UKS „Olimpijczyk 2009” przy SP 3

 Obrońcy Olimpii - Jacek Szewc (z lewej), Dariusz Stachowiak z Prawej 
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

6 kwietnia br. g. 16.00

poszukuje do pracy 
pracownika z uprawnieniami:
•	 na ładowarki jednona-
czyniowe klasa III lub II, 
•	 na samochody ciężarowe  
prawa jazdy kat. C+E.
Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie Spółki

72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 26, tel. 91 3925990

Informujemy, że 

15 kwietnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Czytaj s. 3

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2
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TWÓJ  
DENTYSTA

Irina Anzorge
Tel. 91 39 25 943, 667 715 815

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

A trzeciego dnia Zmartwychwstał!

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

Pogody w sercu i radości ze Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych życzy Redakcja 

koncesje
- ratusz 
przegrywa!
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www.dzienniknowogardzki.pl
OFERTY PRACY PUP

          Nowogard 29.03.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Pracownik ochrony 
2. dekarz
3. sprzedawca
4. Nauczyciel : architektury krajobrazu, infor-
matyki 
5. pracownik produkcji ( orzeczenie o niepeł-
nosprawności ) 
6. Przedstawiciel handlowy
7. Projektant selektor odzieży
8. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
9. palacz- konserwator
10. sprzątaczka
11. Kierowca – operator samochodu specjalne-
go SAK8

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Asystent sędziego ( Goleniów )
2. Ratownik wodny ( Goleniów)
3. Recepcjonista/ka, kelner/kelnerka ( Łukęcin )
4. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
5. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
6. dyrektor agencji 
7. Konsulting jęz.niemieckiego

 Triduum Paschalne w kościele pw. WNmP
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Godz. 6.00 – procesja rezurekcyjna dookoła kościoła i pierwsza msza św. 
Kolejne msze św. o godz. 9.30; 11.00; 12.30; 14.00 (chrzty); 16.00 (z błogosławieniem związku mał-

żeńskiego) i 18.00. 
Poniedziałek Wielkanocny 
Msze św. jak w każdą niedzielę. Zbierane ofiary przeznaczone są na KUL i Wydział Teologiczny US.
Program adoracji podczas Triduum Paschalnego
Wielki Piątek
9.00 – Jutrznia z Liturgii Godzin. Apostołki Zmartwychwstania
10.00 – Żywy Różaniec i wszyscy modlący się na różańcu
11.00 – dzieci ze szkoły podstawowej
12.00 – dzieci przygotowujące się do I Komunii św. 
14.00 – młodzież przygotowująca się do bierzmowania 
15.00 – Droga Krzyżowa
16.00 – czciciele Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie Nowenny
17.00 – słuchacze Radia Maryja
18.00 – Kościół Domowy
Wielka Sobota
9.00 – Jutrznia z Liturgii Godzin
15.00 – czciciele Bożego Miłosierdzia
16.00 – Kościół Domowy 
17.00 – Żywy Różaniec 
18.00 – młodzież
 Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego 
Rozpoczyna się w Wielki Piątek o godz. 16.00 i z wyjątkiem Niedzieli Zmartwychwstania będzie od-

mawiana codziennie o godz. 15.00. 
(z biuletynu)

***
Niech niebiosa się godnie weselą, 
Ziemia zaś się niech raduje.
Chrystus zmartwychwstał.
Naprawdę zmartwychwstał!

Niech niebiosa się godnie weselą,
Ziemia zaś się niech raduje, 
Niech świętuje cały Świat,
Zarówno widzialny jak i niewidzialny:
Chrystus bowiem powstał - 
i wesele wieczne trwa!
Zmartwychwstania to dzień, 
niech blask światła będzie w ludziach -

Przyjście jest to Pańskie 
ze śmierci bowiem do życia, 
I od ziemi do nieba
Chrystus Bóg nas przeprowadził 
śpiewających triumfalną pieśń

 (Kanon z Jutrznii  
Krzysztofa Pendereckiego)  

Przydomowym  
oczyszczalniom – stop

Rada Miejska chciała wesprzeć budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej 
gminie. Przeszkadza jej w tym sejmowa jednak 
sejmowa ustawa. 

Na dofinansowanie budowy ekologicznych 
oczyszczalni gmina przeznaczyła w tym roku 50 
tys. zł. Mieli jej uzyskać właściciele zabudowań, 
które oddalone są od cięgów kanalizacyjnych. 
Priorytet mieli również mieszkańcy wsi, w których, 
w najbliższych latach nie planuje się budowy kana-
lizacji. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiło 
około 20 osób. Mieli oni je otrzymać z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Na drodze do 
otrzymania dotacji stanęło jednak sejmowa ustawa.

- Z początkiem roku weszła w życie sejmowa 
ustawa, która nakazuje uchylenie Gminnych Fun-
dusz Ochrony Środowiska. Gminy miały czas na ich 
uchylenie i tak stało się również u nas. Z budżetu 
gminy nie można finansować prywatnych inwestycji 
– tłumaczy Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekre-
tarz gminy Nowogard.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, 
więc nieważność podjętych uchwał. 

- Rząd ma jednak przegotować nową ustawę zmie-
niającą postać rzeczy. Ma ona mówić, iż dofinanso-
wania oczyszczalni będą możliwe. Nie pozostaje nam 
nic innego jak czekać – mówi sekretarz. 

Marcin Nieradka 
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Władza wypije za błędy?
Gmina Nowogard niesłusznie odebrała koncesje na sprzedaż alkoholu 14 przedsiębiorcom. Tak stanowi pierwsza decyzja Samorządowego Kole-

gium Odwoławczego.

Przypomnijmy. Firmy miały do-
konać wpłat do ostatniego stycznia. 
Ten przypadał akurat w niedzielę. W 
związku z tym przedsiębiorcy zapła-
cili 1 lutego (poniedziałek) nad ra-
nem. Gmina uznała, iż jest już po 
terminie. Zastępca burmistrza Jerzy 
Kaczmarski wszczął postępowanie o 
odebraniu koncesji. Wraz z jego za-
kończeniem firmy otrzymały, więc 
zakaz sprzedaży alkoholu.

- Składkę wpłacono już po terminie 
wyznaczonym przez sejmową usta-
wę. Termin kończył się 31 stycznia, a 
do zapłat doszło 1 lutego. Urząd miał 
ustawowy obowiązek wszcząć postę-
powanie i wydać decyzję o wygaśnię-
ciu zezwolenia na sprzedaż alkoho-
lu – mówił w rozmowie z „Dzienni-
kiem” Jerzy Kaczmarski.

Przedsiębiorcy jednak uważali 
inaczej. Według nich skoro ostatni 
dzień terminu przypadł na niedzie-
lę (dzień wolny od pracy), to opłatę 
można uiścić w poniedziałek. 

- Ze strony zastępcy burmistrza nie 
było dobrych intencji załatwienia tej 
sprawy. Przez władze zostałem po-
traktowany gorzej niż w stanie wo-
jennym. Okazałem dużo dobrej woli, 
a zostałem wyproszony z gabinetu – 
twierdzi Sowa. 

Właściciele firm nie zrezygnowali i 
odwołali się do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. Pierwszym 
był właściciel najstarszej hurtowni 
artykułów spożywczych i przemysło-
wych Czesław Sowa. To właśnie jego 
odwołanie zostało rozpatrzone naj-
szybciej, bo w miniony piątek. 

SKO nie przyznało racji gminie! – 
„Skoro 31 stycznia 2010r. przypadł na 
niedzielę to termin wniesienia opłaty 

upływał w dniu następnym to jest 1 
lutego 2010r., kiedy to odwołujący do-
konał opłaty – można m. in. przeczy-
tać w decyzji wydanej przez SKO.

Wynika z tego ni mniej, ni wię-
cej, iż gmina nie miała racji odbiera-
jąc koncesje przedsiębiorcom. Z na-
szych ustaleń wynika, iż do Urzędu 
Gminy orzeczenie SKO jeszcze nie 
dotarło. Zastępca burmistrza Jerzy 
Kaczmarski przebywa obecnie na 
urlopie i ciężko o jego komentarz. 
O kilka zdań komentujących decy-
zję SKO poprosiliśmy jednak bur-
mistrza Kazimierza Ziembę: - Decy-
zji nie mam jeszcze przed sobą, więc 
ciężko mi ją komentować. Jeśli się 
okaże, że tak faktycznie jest, to prze-
proszę przedsiębiorców. Nie mam za-
miaru również od niej się odwoływać, 
choć zapytanie o jej podstawy mogę 
zadać. 

Decyzję swojego zastępcy bur-
mistrz ocenił krótko: - Nie będę ko-
mentował. Nie mam interesu w tym, 
by pognębiać pana Kaczmarskiego.

Czesław Sowa nie ukrywa satys-
fakcji z orzeczenia SKO. Przygoto-
wuje także dokumenty, w celu wy-
toczenia gminie procesu cywilnego. 
Wystąpi w nim o odszkodowanie po-
niesione na skutek odebrania konce-
sji.

- Teraz czas na postawienie dru-
giego kroku i doprowadzenie sprawy 
do końca. Myślę, że władze okażą się 
honorem i bez sprawy, sami wypłacą 
odszkodowanie – mówi nowogardzki 
przedsiębiorca. 

Przed nami kolejne decyzje SKO. 
Można spodziewać się, że będą po-
dobne.

man

Komentarz
Okazuje się, że nie do końca żyjemy 

w dzikim kraju. Cieszy fakt, że SKO 
przyznała rację przedsiębiorcom. Cie-
szy też, że można wygrać z admini-
stracją publiczną. Kto miał zyskać na 
decyzji od odebraniu koncesji? Czemu 
miała ona służyć? To pytania retorycz-
ne, a jednocześnie pozostałe bez sen-
sownych odpowiedzi. Na nic zdały się 
historie o „kowalach i cyganach”. Na 
nic odwracanie kota ogonem i ratowa-
nie resztek poparcia. Okazuje się, że w 
naszej gminie do prawa podchodzi się 
literalnie. To nie wróży dobrze. 

Tyle mówi się w naszym kraju o mi-
cie Solidarności. Rzeczywistość jest 
jednak smutna, a solidarność pozosta-
je jedynie mitem.  Argumenty ad per-
sonam do zastępcy burmistrza i bur-
mistrza w komentarzu pominę. Przed 
Świętami po prostu nie wypada. Wła-
dza nie ma jednak monopolu na rację 
tylko, dlatego, że nią jest. Odszkodo-
wania, (które prawdopodobnie sąd za-
sądzi) przedsiębiorcą będziemy mu-
sieli zapłacić my - podatnicy. Tak to 
jest, jak urzędnik nie ponosi odpowie-
dzialności za błędnie podejmowane 
decyzje.  Marcin Nieradka

Z OKAZjI IMIENIN

Grażynie 
Karweckiej 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, dużo zdrowia, 
samych radosnych dni, 

spełnienia planów 
życiowych

składają: 
Tereska z Frankiem 

i Ela z Mirkiem.

ŻYCZeNIa

Protokół konkursu 
na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Komisja oceniła nadesłane prace ze szkół mieszczących się na terenie gmi-
ny Nowogard. Ogółem napłynęło 41 prac.

Komisja oceniająca postanowiła przyznać Dyplomy laureatów w katego-
rii do lat 12:

1. Lilianna Kaciupa -SP nr 2 w Nowogardzie,
2. Paula Gadzalińska -SP nr 3 w Nowogardzie,
3. Magdalena Sobczak -SP w Żabowie,
4. Roksana Toczko -SP w Orzechowie,
Dyplomy laureatów w kategorii do lat 18, otrzymały:
1. Klaudia Kozłowska -Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie,
2. Joanna Mielewczyk -Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.
Po odbiór nagród zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury od 

08.04.2010 r.
(e-mail z NDK)
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Szanowni klienci
Święto Zmartwychwstania Najważniejsze ze Świąt. 

Niesie nadzieję, wiosnę, radość i czas na zadumę. 
NAJWSPANIALSZYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
rodzinnych, pisankowych, smacznych oraz 
zgody i pojednania, pełnych wiary i miłości, 

wesołego Alleluja 
 życzy Zakład Fryzjerski Boh. Warszawy 100

Pełnych radości, pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
Państwu 

Joannie i Krzysztofowi 
Łuczak 

składają pracownicy 
ze sklepu „Promyk”

Najwspanialszym 
rodzicom 
na świecie 

Reginie 
i Wiesławowi 

Skonecznym 
z okazji 50 urodzin 

dużo zdrowia, uśmiechu 
i zadowolenia z życia 

życzą dzieci

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym.

Życzymy, abyście byli zadowoleni z chwil spędzonych 
przy świątecznym stole z kochającą rodziną, 

aby był to czas radości i odpoczynku 
od codziennych trosk i aby dodał Wam sił do realizacji 

nowych planów i zamierzeń. 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary 
nadziei i miłości, 

 radosnego wiosennego 
nastroju, serdecznych spotkań
w gronie  Rodziny i Przyjaciół 

życzy
Zarząd REM S.A.

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

mY, WY, ONI TaCY SamI 

Świadomość której próżno  
szukać w umysłach  kierowców?

czekała na rozwój sytuacji stawiając 
na takie możliwość: Ignorancję lub 
zrozumienie a w skrajnym wypadku 
przyjazd Policji i ukaranie mandatem 
w wysokości 500 zł. Owy mężczyzna 
orientując się gdzie zaparkował naj-
pierw poczuł wstyd i zażenowanie 
na reakcję kobiety, która spojrze-
niem  pytała:”Czy chciałbyś być 
na naszym miejscu?”. Myślę, że 
kierowca zrozumiał swój błąd – nie 
tylko przestawił swój samochód,  to 
jeszcze pomógł kobiecie wyciągnąć  
wózek inwalidzki z auta i przeprosił 
ją . Ta postawa powinna być przy-
kładem dla  kierowców którzy mają 
czelność stawiać swoje „wypasione 
fury” w miejscach, gdzie zwyczajne 
tam ich nie powinno być!. Śledząc 
przepisy ustaliłem, że w projekcie 
rządu jest podwyższenie mandatów, 
co ma skutecznie wyeliminować ten 
proceder. Jednak czy kolejna zmiana 
sumy mandatu rozwiąże problem?. 
Każdy kierowca oprócz umiejętności 
prowadzenia pojazdu powinien mieć 
również dobry wzrok  i otwartą głowę 
na otoczenie w którym się porusza. 
Wierzę, że zwycięży rozsądek, a 
jeżeli już nie on to może przemówi 
postawa Policji, która oprócz pa-
trolowania miasta mogłaby również 
„zerknąć” wyrywkowo na takie 
miejsca!. Może konkretny przykład 

i ukaranie mandatem, a następnie 
publikacja fotograficzna z opisem w 
biuletynie policyjno-redakcyjnym 
przyniesie pożądany efekt. Dziennik 
Nowogardzki przymierza się do akcji  
po wcześniejszej  aprobacie Policji i 
we współpracy z lokalnym przed-
siębiorcą, który wysunął propozycję 
naklejania specjalnych trudno zdzie-
rających się naklejek na niewłaściwie 
zaparkowane samochody. Nowogard 
jest miastem, gdzie miejsc parkingo-
wych jest jak „na lekarstwo” szcze-
gólnie w okolicach Ratusza gdzie są 
koperty. To miejsce naprawdę ważne 
dla osoby niepełnosprawnej, która 
często nie wie gdzie ma zaparkować 
i jeszcze później zmagać się z wy-
ciągnięciem wózka inwalidzkiego 
tak by nie uszkodzić drugiego auta. 
Dziennik Nowogardzki podejmuje 
inicjatywę, że będzie przypominał 
o tym i na pewno fotografował 
niezdyscyplinowanych kierowców, 
którzy zwyczajnie ignorują przepisy. 
Zbliżają się wakacje. Nasze miasto 
będzie odwiedzane przez turystów 
z innych miast czy państw, dlatego 
drodzy kierowcy pomyślcie o tym 
w imię dobrego wizerunku grodu 
i swoim, którego jesteście przecież 
ważną częścią.

Jarosław Bzowy 

Myślę, że ten tytuł jest dobrym 
preludium do nawiązania artykułu 
sprzed kilku miesięcy, w którym 
opisywałem miejsca parkingowe 
zarezerwowane dla osób niepełno-
sprawnych. Temat jak okazuje się 
jest ciągle aktualnym, bo niewiele się 
zmieniło a raczej dotarło do świado-
mości kierowców, których kultura 
i przyzwoitość jest, co najmniej za-
stanawiająca?. Jeżeli dziecko weźmie 
kubek z gorącą wodą i się poparzy 
to później stara się go już nie brać w 
rączki, by uniknąć bólu. Parafrazując 
wyżej wymienionym przykładem 
chcę się odnieść do kwestii, która cią-
gle jest bliska szczególnie w naszym 
mieście na parkingach z kopertą, 
gdzie kierowcy zupełnie sobie nic z 
tego nie robią, co widać na zdjęciu.  
Przykład, który przytoczę jest tylko 
potwierdzeniem, że niestety nic się 
nie zmienia nawet w Szczecinie nie 
mówiąc o Nowogardzie. Ilustracją 
problem niech będzie sprawny męż-
czyzna w średnim wieku o schludnie 

wyglądającym wyglądzie i pewnie 
wysokiej kulturze osobistej, który 
zaparkował swoje auto tam gdzie 
nie powinien ze względu  na bardzo 
wymowne oznakowanie. Wysiadając 
spostrzegł, że podjeżdża kobieta, u 
której zobaczył żal, złość i polito-
wanie. Zastanowiło to go i po chwili 
zorientował się, że zaparkował w 
miejscu, które jest rezerwowane dla 
osób niepełnosprawnych. Obserwu-
jąca całe zdarzenie osoba postronna 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Niesamowity koncert i rekolekcje 
w rytmie hip-hop dla młodzieży...

W dniach 24-26 marca 2010 r. odbyły się szkolne rekolekcje dla młodzie-
ży. Miały one nieco inną formę niż zazwyczaj. Każdego dnia odbywały się 
nauki rekolekcyjne w kościele prowadzone przez młodych ludzi, którzy opo-
wiadali o swoim nawróceniu, spotkaniu Boga, pięknie wiary. Wieczorem za-
praszali nas na dodatkowe spotkania. I tak w środę 24 marca o godzinie 
18.00 w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się koncert chrześcijańskiej 
grupy hip-hopowej „NieboRap” oraz „PS”.

Ci młodzi ludzie przyjecha-
li do nas z Warszawy, Bydgoszczy 
oraz Wisły. Niesamowita atmosfera 
udzieliła się wszystkim zebranym na 
wypełnionej po brzegi sali, a tuż po 
rozgrzewce raperów wszyscy bujali 
się w rytm bitów. Odważniejsi spró-
bowali swoich sił na scenie freestaj-
lując wraz z wykonawcami lub pre-
zentując talent, jakim jest beatbox. 
Jednakże każdy prócz dobrej roz-
rywki wyniósł z koncertu coś wię-
cej. Do głębokich refleksji skłania-
ły nas teksty o zyciu i Bogu, które 
w naszej pamięci zostaną na długo, 
bo ich przesłanie trafiło do każde-
go z słuchaczy. Hiphopowcy oprócz 
śpiewu dzielili się także świadec-
twem swojego życia, opowiadając o 
swoim nawróceniu, a także zachę-
cając do porzucenia nałogów, uży-
wek, które niszczą nasze talenty. Ży-
cie jest piękne, i można w nim robić 
fajne rzeczy, wystarczy chcieć, uwie-
rzyć w siebie i zaufać Bogu, który 
nam wskazuje dobra drogę. Wspól-
na modlitwa przyjęcia Jezusa Chry-
stusa jako swojego Pana i Zbawiciela 
zjednoczyła wszystkich i utworzyła 
silną więź. W końcu wszyscy jeste-
śmy Bożymi bohaterami! 

Z kolei następnego dnia w kolejny 
wieczór mogliśmy obejrzeć patrio-

tyczno-religijny film „Wolność jest 
w nas – Popiełuszko”, ukazujący 
nam trudny czas zniewolenia przez 
system komunistyczny i pokazujący 
niezłomnych bohaterów tego czasu, 
jakim był m.in. ks. Jerzy.  Jest to tak-
że dla nas zachęta do walki o wol-
ność w naszym życiu, między inny-
mi do walki z nałogami.

 W piątek, w dzień zakoń-
czenia rekolekcji, przed południem 
odbyły się Msze św. dla młodzieży, a 
wieczorem udaliśmy się w plenero-
wą Drogę Krzyżową ulicami nasze-
go miasta z kościoła św. Rafała Ka-
linowskiego na cmentarz. Niektóre 
stacje ubogacone były występem te-
atru ognia „FB” z Nowogardu.

Oby więcej takich pięknych i cie-
kawych inicjatyw dla młodzieży, 
które pomogły nam bardziej ducho-
wo przeżyć ten czas i zastanowić się 
nad własnym życiem. Serdecznie 
dziękujemy tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tego 
spotkania: Parafiom Nowogardz-
kim, Księżom, Urzędowi Miejskie-
mu na czele z Panem Burmistrzem 
Kazimierzem  Ziembą, Nowogardz-
kiemu Domowi Kultury oraz na-
szym sponsorom. 

Katarzyna Goc
 parafia pw. Św. Rafała Kalinowskego

Sprostowanie
„Pan trener Paweł Kaczmarek w trakcie swego zatrudnienia w Ludowym 

Klubie Sportowym OLIMPIA z tytułu wykonywanej na rzecz klubu pracy w 
wymiarze 12 godzin tygodniowo otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości 600,00 złotych brutto. Pobrane przez trenera Pawła Kaczmarka 
w trakcie wykonywania pracy w Ludowym Klubie Sportowym OLIMPIA 
1139,00 złotych nie stanowiło ryczałtu na paliwo, ale faktyczne rozliczenie 
wydatków poniesionych w związku z dowozem zawodników na treningi przez  
pracowników klubu”.

Niedziela Wielkanocna
Chrystus Zmartwychwstał – i Ty zmartwychwstaniesz…
Śmierć jezusa na starożytnej szubienicy zamykała Jego życie 

pełne niezwykłych myśli, nauczania i czynów. Śmierć ta, była końcem jeszcze 
jednego człowieka, który miał patent na ulepszenie świata. Śmierć ostatni fakt 
w życiu każdego człowieka - w życiu jezusa nie była ostatnim faktem. Przy-
pomina nam się Mateuszowy tekst: „Szukasz Jezusa Ukrzyżowanego... Nie ma 
Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział...” 

Widziałem pusty grób, gdyż ON powstał z martwych. Na tym fakcie opiera się 
Kościół i całe chrześcijaństwo. Z niego wynika wiara, że ostatnie słowo w życiu 
należy do dobra i miłości. 

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara” - pisze św. Paweł do Koryntian - dając wyraz ciągle ak-
tualnemu stwierdzeniu, iż chrześcijańskie przepowiadanie i chrześcijańskie ży-
cie byłoby bez sensu, gdyby Jezus nie zmartwychwstał.  

W zmartwychwstaniu ukryta jest prawda że Bóg nie tylko jest, ale sięga w 
ludzką historię i ogarnia całą ziemię. Zmartwychwstanie dokonało się w czasie 
i przestrzeni w życiu historycznego Jezusa, jest dla każdego człowieka zapowie-
dzią jego nieśmiertelności w niebie. Bo po życiu Życie trwa. W Jezusie Chrystu-
sie jest początek i przyczyna naszego zmartwychwstania. Ferdinand Krenzer pi-
sał: „niebo to szyfr biblijny na oznaczenie Boga. Piekło oznacza jego nieobec-
ność...” Bóg jest przyszłością człowieka gdyż on da mu szczęście. Jeżeli Chrystus 
zmartwychwstał: porzuć niewolę grzechów, broń każdego życia, kochaj i ucz ko-
chać, Jego nauka powinna być w naszym codziennym życiu.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Niedzielą Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień – najważniejsze święta w ca-

łym roku dla nas chrześcijan. Chciejmy znaleźć czas na spotkanie z Bogiem w tych 
dniach. jeszcze jest okazja do Spowiedzi św. w  Wielki Piątek i Sobotę od g.9.00 do 
12.00, oraz po wieczornych nabożeństwach. 

Triduum Paschalne: Wielki czwartek – g.18.00; Wielki Piątek – g.18.00; Wielka 
Sobota g.20.00.

Wielki Piątek – dzień śmierci jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym dniu od-
będzie się adoracja Pana Jezusa w ciemnicy: dzieci od g.9.00, młodzież od g.10.30, 
dzieci i młodzież zapisują się u katechetów na swoją adorację. Droga Krzyżowa o 
g.15.00. Liturgia Wielkiego Piątku o g.18.00, a później adoracja Krzyża i modlitwa 
przy Bożym Grobie do g.22.00. Pamiętajmy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły. 

Wielka Sobota – dzień pobytu Pana jezusa w grobie. Adoracja w tym dniu: dzie-
ci od g.9.00, młodzież od g.10.30, Matki Różańcowe od g.17.00, a od g.18.00 Ruch 
Rodzin Nazaretańskich. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o g.20.00. Na 
nabożeństwo przychodzimy z gromnicami. Poświecenie pokarmów od g.12.00 
do 15.00 co pół godziny. W Sąpolnicy o g.10.00, Konarzewo g.10.30, jarchlino 
g.10.45, Kulice g.11.00.

Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy Adoracją Najświętszego Sakramentu o 
g.5.00, po czym o g.6.00 Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzona 
procesją wokół kościoła. Prosimy dzieci, aby przyszły w strojach liturgicznych. W 
tym dniu nie będzie Mszy św. o g.7.30, zapraszamy jeszcze na Msze św. o g.9.00, 
11.00, 12.30, 15.00 – chrzcielna i o g.18.00. W Poniedziałek Wielkanocny Msze 
św. w porządku niedzielnym.

Caritas ma jeszcze do nabycia świece wielkanocne i chleby miłości oraz kartki 
świąteczne, z których dochód przeznaczamy na cele charytatywne. 

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej
Nabożeństwa w Triduum Paschalne: Wielki Czwartek – g.19.00; Wielki Piątek 

g.19.00, Wigilia Paschalna sobota g.20.00. Poświęcenie pokarmów o g.10.30, 10.45, 
11.00; w Miętnie g.11.15 i w Lestkowie o g.11.30.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Bogdana 
Leśniaka 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
żona z rodziną

PODZIękOWaNIa

Pielgrzymka maturzystów  
z Nowogardu na Jasną Górę...

Dnia 17.03.2010 r. spod parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie autokar pełen maturzy-
stów z II LO w Nowogardzie rozpo-
czął swoją 4-dniową pielgrzymkę na 
Jasną Górę śladami Jana Pawła II, 
pod opieką: ks. Tomasza Tylutkie-
go, p. Anny Sikorskiej i s. Maksy-
mili. Pierwszym przystankiem piel-
grzymujących z bagażami pełnych 
różnych intencji do Matki Boskiej, a 
przede wszystkim  intencji o zdanie 
egzaminów, jak najlepsze świadec-
two maturalne, oraz dobry wybór 
drogi życiowej, był Oświęcim. Zwie-
dzanie obozu koncentracyjnego roz-
poczęliśmy od obejrzenia filmu w 
kinie obozowym, ukazującym realia 
przeszłości i życia w tym obozie. Na-
stępnie wraz z przewodnikiem uda-
liśmy się do tego obozu, by zobaczyć 
warunki w jakich kiedyś przyszło lu-
dziom żyć. Od samego początku od-
czuwało się cierpienie ludzkie, któ-
rym przesiąknięte były te wszyst-
kie mury, ból i śmierć unoszące się 
jeszcze w powietrzu. Każdego z nas 

głęboko dotknął widok tych budyn-
ków, przywołujący niezwykle bole-
sne wspomnienia. Usłyszeliśmy hi-
storię i zobaczyliśmy celę, w której 
zginął męczeńsko św. Maksymilian 
Maria Kolbe, oddając swoje życie za 
jednego z więźniów. 

Po oddaniu hołdu i modlitwie za 
zamordowanych tam ludzi, wyru-
szyliśmy wraz z opiekunami do Kra-
kowa, by tam przechadzać się szla-
kami papieskimi. Po przybyciu na 
miejsce pierwszym punktem pro-
gramu było spotkanie z Kardyna-
łem Stanisławem Dziwiszem, któ-
ry opowiedział nam kilka historii z 
życia młodego Wojtyły, a także po-
błogosławił nas i życzył powodzenia 
na egzaminie maturalnym. Dostali-
śmy od niego pamiątkowe książecz-
ki i obrazki z życzeniami wielkanoc-
nymi, za które ofiarowaliśmy piękny 
album o naszym mieście. Po wizycie 
odwiedziliśmy jeszcze m.in. Wawel, 
Katedrę, zobaczyliśmy Seminarium 
Duchowne, kościół franciszkanów 
z kopią całunu oraz Kościół Mariac-

ki. Mieliśmy także czas wolny na 
starówce krakowskiej. W godzinach 
popołudniowych wyruszyliśmy do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, na miej-
sce naszego noclegu. 

Kolejny dzień przywitaliśmy po-
ranną Mszą, po czym zostaliśmy 
oprowadzeni po całym sanktuarium 
przez jednego z Braci Bernardy-
nów. Niestety warunki pogodowe 
nie sprzyjały, by odbyć całą Drogę 
Krzyżową dróżkami kalwaryjskimi, 
które były miejscem częstych wizyt 
Jana Pawła II. Nie tracąc zatem cza-
su udaliśmy się do Wadowic, by zo-
baczyć dom, w którym wychował się 
Karol Wojtyła oraz kościół w któ-
rym został ochrzczony. Szczególnie 
wrażenie zrobiło na nas świadectwo 
maturalne Karola Wojtyły, na któ-
rym były najlepsze stopnie. Nie obe-
szło się bez skosztowania pysznych 
kremówek papieskich jak na matu-
rzystów przystało. 

I w końcu dotarliśmy do Często-
chowy, która była punktem kul-
minacyjnym naszej pielgrzymki. 
O godz. 21.00 w Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Jasnogór-
skiej mogliśmy wraz z maturzysta-
mi z naszej diecezji oraz z różnych 
regionów Polski, przedstawić osobi-
ście swe intencje Matce Boskiej. Nie-

samowite jest jak wspólna modlitwa 
może zbliżać i jednoczyć z sobą lu-
dzi. Nikt się nie wstydzi swojej wia-
ry, a każdy ją z radością wyznaje.

Ostatniego dnia, w sobotę od rana 
maturzyści spotkali się w auli pa-
pieskiej, gdzie odbywał się czas mo-
dlitwy, świadectw i wszystkim piel-
grzymującym grał zespół Clerboyz, 
który swą siłą, entuzjazmem i śpie-
wem wzbudził nadzieję wśród mło-
dych ludzi. Pobyt na Jasnej Górze 
zakończyła Msza św. oraz Droga 
Krzyżowa. Po zakupieniu pamiątek 
udaliśmy się w drogę powrotną do 
Nowogardu z modlitwą i śpiewem 
na ustach.

Serdeczne podziękowania nale-
żą się ks. Tomaszowi, który umoż-
liwił nam- maturzystom spotkanie 
z Matką Boską i był naszym Anio-
łem Stróżem podczas tej drogi na 
Jasną Górę. Podziękowania należą 
się również pani Annie Sikorskiej i 
siostrze Maksymili, które również 
przyczyniły się do zdobycia naszego 
celu. Wiemy też, że łaska Boża ba-
zuje na naturze człowieka, wiec naj-
wyższa pora zabrać się do wertowa-
nia podręczników i nauki.

Joanna Balcer – III c 
ZSO Nowogard – 

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego

Zaproszenie na 
pielgrzymkę

Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Chrystiana organizuje pielgrzymkę 

w dniach 26 – 29 maja.
Trasa pielgrzymki:
Nowogard – Wambierzyce – Wro-

cław (Panorama Racławicka) – Góra 
Św. Anny – Kraków – Częstochowa 
– Nowogard

Wyjazd wieczorem, 25 maja o godz. 
23.45 z przystanku koło dworca PKP 
w Nowogardzie.

Zapisy i informacje:
Barbara Gontarska – 91 39 20 284
Zakrystia kościoła pw. Św. Rafała 

Kalinowskiego.

Wielkanoc jest czasem szczególnym. 
Bóg ze względu na nią stworzył wiosnę 

i inne pory roku. Ukazują nam one naocznie, 
jak życie rodzi się z umierania. 

Cud dokonujący się w naturze jest zapowiedzią CUDU, 
który dokonuje się we  wnętrzu człowieka 

pod wpływem łaski – Chrystusa Zmartwychwstałego.
Niech ten świąteczny czas będzie, po okresie umartwienia 
i postu, czasem  radosnego świętowania. Dużo zdrowia, 

pogody ducha i miłości wzajemnej  w gronie rodziny, 
przyjaciół i wspólnoty parafialnej 

życzą pamiętający w modlitwie Kapłani Parafii Nowogardzkich
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Czarno-biały zawrót głowy
Szachy znane są na świecie od końca  

VI w.n.e. i zawsze cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno wśród korono-
wanych głów, jak i naukowców, filozofów, 
pisarzy, a nawet mężów stanu. A wszystko 
dlatego, że gra w szachy jest niezwykle sku-
tecznym środkiem wychowawczym i zarazem 
metodą kształcenia poprawnego, ścisłego, 
precyzyjnego i logicznego myślenia. Wiado-
mo, że ogromnymi miłośnikami szachów byli 
król Francji Karol Wielki (VIII/IX w.), król 
Anglii Jan bez Ziemi, król Kastylii Alfons X 
Mądry (XIII w.), autor najbardziej znamienite-
go średniowiecznego europejskiego rękopisu na 
temat gier i szachów datowanego na 1283 r., w 
którym łączy arabską myśl i literaturę szachową 
z tradycją europejską. Zapalonymi szachistami 
byli także car Iwan IV Groźny, Jan III Sobie-
ski, król Szwecji Karol XII oraz cesarz Fryde-
ryk II Wielki, który grywał korespondencyjnie z 
Wolterem, czołowym myślicielem francuskiego 
Oświecenia. Szachami pasjonowało się wie-
lu dowódców wojskowych, m.in.: Napoleon,  
T. Kościuszko, M.J. de La Fayette, J. Dąbrow-
ski. Nie sposób tu wszystkich wymienić.

Zapewne mało kto wie, że od 1944 r. w 
Hiszpanii patronką szachistów jest św. Teresa 
z Avilla, gdyż pisząc o wierze i moralności po-
sługiwała się szachami jako przenośnią.

Wielkich sympatyków szachów znajdzie-
my oczywiście także wśród uczonych, że wy-
mienię Newtona i Leibniza, którzy nota bene są 
twórcami analizy matematycznej. Leibniz uwa-
żał, że „zaprawa” umysłu przy grze w szachy 
doskonali umiejętność myślenia, rozumowania 
i inwencję. Szachami pasjonowali się również: 

wybitny francuski matematyk z przełomu XIX 
i XX wieku J. H. Poincarè, rosyjski chemik  
D. Mendelejew, A. Einstein i amerykański  
fizyk R. Oppenheimer, współtwórca bomby 
atomowej.

Świetnymi szachistami byli również świa-
towej sławy pisarze: Dante, Boccaccio, Ra-
belais, wspomniany już Wolter, H. T. Buckle, 
autor „Historii cywilizacji w Anglii”, Walter 
Scott, Ch. Dickens, A. Mickiewicz czy W. Go-
ethe, który zwykł mawiać, że „szachy to ka-
mień probierczy umysłu”. Pasji gry w szachy 
oddawali się czołowi pisarze rosyjscy XIX wie-
ku: Puszkin, Lermontow, Tołstoj i Turgieniew. 
Jak widać, cała plejada znakomitości. Fenomen 
szachów najlepiej chyba wyjaśnił B. Franklin, 
amerykański uczony, dyplomata i mąż stanu. 
Twierdził, że są one nie tylko rozrywką, gdyż 
przede wszystkim kształtują umysł i charakter 
wyrabiając określone cechy: zdolność plano-
wania i przewidywania, poczucie rozsądku i 
rozwagi, przezorność, ostrożność i odpowie-
dzialność za swoje decyzje. Ponadto uczą po-
prawnego, ścisłego, precyzyjnego i logiczne-
go myślenia kształtując umysłowość mądrą 
i refleksyjną. Znakomicie łączą przyjemne z 
pożytecznym. Dzieci, które systematycznie 
grają w szachy, znacznie szybciej rozwijają 
się umysłowo, rzadziej mają kłopoty z na-
uką i uczą się lepiej od swoich rówieśników. 
Z tych właśnie względów w niektórych reno-
mowanych szkołach szachy są przedmiotem 
obowiązkowym.

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny „Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych li-
terami A, B, C i D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłowe odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego 
w Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać 
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Wykorzystać skarpę…
Plac po „czerwonym domku” tuż przy zejściu z ul. Kowalskiej w kierunku 

ZK zyskał gospodarza. Stanie tutaj 6 garaży. Pomysł godny pochwały (szcze-
gólnie gdy miejsc parkingowych jak na lekarstwo)!

LMM

  Jest tak,                  będzie chyba tak
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
                     GlICkO

W poprzednim numerze DN zamieściliśmy fotografię „W czwartek prostowanie wieży”. To żart prima aprilisowy. Wieża stoi prosto. Był to fragment fo-
tografii z budowy firmy REM. 
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Dlaczego północna obwodnica 
 Nowogardu nie może powstać!
(Cz. 2.) Tym art. kontynuujemy ciąg nowych faktów ukazanych po raz 

pierwszy w D.N. – przyznam, są wręcz bulwersujących. Ktoś świadomie 
działał, by nawet nie dopuścić do merytorycznej dyskusji nad możliwością 
budowy południowej obwodnicy a przebieg północnej jest robiony głównie 
pod potrzeby transportu do planowanego zakładu utylizacji padliny w Glicku. 
Dowód? Ostatnia decyzja wodnoprawna na eksploatację ujęcia wody w Kar-
sku została wydana przez Wojewodę 20 listopada 1998 roku na okres 5 lat, w 
lipcu 2002 powstała padliniarska uchwała. Najważniejszy, o czym wspomina 
strategia gminy jest problem transportu padliny z Niemiec do planowanego 
zakładu w Glicku. Transport padliny trasą przez miasto jest niedopuszczalny. 
2-go grudniu 2002 r. inwestor wyłożył do publicznego wglądu wniosek o 
warunki zabudowy „padliniarni”. A już 31 grudnia  2002 r. Starostwo w Go-
leniowie wydało drugą już z kolej zmianę pozwolenia wodnoprawnego (1-sz 
była w maju 2001 – eliminująca ujęcie w Karsku) mocno ograniczającą strefy 
ochronne wokół ujęć wody. W ten sposób, by ukryć prawdę zostało zmie-
nione pozwolenie wodno-prawne nie stanowiąc przeszkody w projektowaniu 
północnej obwodnicy. Każda inwestycja, tym bardziej drogowa w myśl prawa 
wodnego nakazuje wykazanie każdego ujęcia wody (nawet rezerwowego) w 
raporcie do tej inwestycji. W tym raporcie – (mowa o obwodnicy ) nawet nie 
wspomniano o istnieniu ujęcia wody w Karsku, co jest weręcz niedopuszczal-
ne i karalne. I decyzja Wojewody w myśl KPA, choćby z tego powodu jest 
wzruszana. Choć wyłączono ujęcie wody w Karsku, prawo wodne nakazuje 
utrzymanie tego punktu jako rezerwowego i dla niego powinna obowiązywać 
procedura aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego i utrzymanie tego punktu 
jako rezerwowego na wypadek  awarii, czy zatrucia wody w pozostałych pt-
ach na ul. Kościuszki (koło Warnkowa) i na ul. Wojska Polskiego. Sprytny 
majstersztyk! Ujęcie w Karsku posiada rozległe strefy ochronne sięgające aż po 
Warnkowo, przez które przebiega projektowana nitka obwodnicy północnej. 
Nie zostało to uwzględnione w raporcie dot. obwodnicy. Tylko ktoś zapomniał, 
że natury się nie oszuka, bo podziemne zasoby wody funkcjonują na zasadzie 
naczyń połączonych. A strefa ochrony pośredniej wokół Karska - widoczna 
na zdjęciu, szerokim kołem na bardzo dużej powierzchni zajmuje dziesiątki 
hektarów. Potencjalne zanieczyszczenia z pojazdów jadących po planowanej 
obwodnicy obok Karska, wraz z wodą przedostawały by się do środowiska 
gruntowo wodnego (a warstwa wodonośna tego ujęcia nie posiada żadnej 
naturalnej osłony w postaci glin itd. stanowiąc chłonną strefę podatna na 
wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni ziemi - raport) a z tamtąd do ujęć 
wody w Warnkowie i na ul. Wojska Polskiego. Nie wspominamy nawet o 
potencjalnej katastrofie drogowej, której raport nie wyklucza. Oto przyczyna 
ukrycia i nie wykazania ujęcia wody w Karsku. Więcej szczegółów, map ze 
strefami ochronnymi i nowych faktów – dodam, że równie bulwersujących, 
w następnych nr D.N. 

                              Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska
                             i Nowogardzkie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego
                             Okręg Zachodniopomorski – Eugeniusz Korneluk

Rodzicom nastolatków 
pod rozwagę

Obowiązek spoczywający na ro-
dzicach

  Gdy dzieci są jeszcze małe, wie-
le wysiłku wkładamy w  wychowa-
nie i  zaspokojenie ich potrzeb ma-
terialnych. Kiedy trochę podro-
sną i  są już nastolatkami w  wieku 
13-16 lat – a więc kiedy najbardziej 
nas potrzebują – nie potrafimy zna-
leźć czasu, porozmawiać o  nurtu-
jących ich problemach, doradzić, 
gdy są w  rozterce. Krótko mówiąc, 
nie umiemy pośpieszyć im z  po-
mocą w momentach dla nich trud-
nych, albo kiedy muszą podjąć ja-
kąś ważną decyzję życiową skutku-
jącą nawet na całe późniejsze życie. 
   Taką niezwykle ważną decyzją jest 
wybór przyszłego zawodu. Od jego 
trafności uzależnione jest bowiem 
nieraz całe późniejsze życie. I  tu 
niezwykle ważną rolę do spełnienia 
mamy my –   rodzice. Żeby jednak 
móc właściwie pokierować własnym 
dzieckiem, musimy dysponować 
wiedzą na temat rynków pracy i ten-
dencji rozwojowych gospodarki. 
     I  właśnie w  tej kwestii chcemy 
Państwu dopomóc. Okazuje się, że 
młodzież ma całkowicie błędny ob-
raz sytuacji. Całą prawdę o  pora-
żającej wręcz niewiedzy w  tym za-
kresie ujawnił sondaż TNS OBOP/
PGNiG przeprowadzony w  lip-
cu 2009 roku, co szeroko opisa-
ła w  znakomitym artykule Małgo-
rzata Mikołajczyk, pracownik na-
ukowy Instytutu Matematyki Uni-
wersytetu Wrocławskiego i zarazem 

redaktor naczelna Wrocławskie-
go Portalu Matematycznego. (Ar-
tykuł ten ukazał się w  Internecie 
na  stronie tegoż właśnie portalu). 
     Sondaż ujawnił, że wśród mło-
dzieży panuje powszechne przeko-
nanie, iż ścisłe i  techniczne kierun-
ki studiów to fabryka bezrobotnych, 
a ciekawą i dobrze płatną pracę za-
pewni im jedynie wykształcenie hu-
manistyczne. Świadczy to o tym, że 
wiedza naszych dzieci na temat po-
trzeb rynku pracy jest wręcz absur-
dalna i całkowicie mija się z prawdą. 
Wyniki sondażu dowodzą niezbi-
cie, że nasze dzieci pilnie potrzebu-
ją rzetelnej informacji, jacy pracow-
nicy są poszukiwani na  rynku pra-
cy i  jak kształtują się ich zarobki. 
     Oto dane z  raportu płacowe-
go o  wynagrodzeniach absolwen-
tów wyższych uczelni, opracowane-
go przez agencję Sedlak & Sedlak. 
Absolwenci studiów technicznych 
zarabiają o  50% więcej niż huma-
nistycznych, a  kierunków ścisłych 
– jeszcze więcej. Przeciętna pierw-
sza pensja inżyniera nie przekracza 
1,7 tysiąca złotych, ale już po  roku 
wzrasta do  3 tysięcy, a  informatyk 
może liczyć na  pensję 4,5 tysiąca 
złotych, czyli o tysiąc złotych więcej 
niż młody lekarz. Natomiast pensje 
matematyków-aktuariuszy są jedny-
mi z najwyższych.

 Warto zapoznać się z rankingiem 
najlepiej płatnych zawodów w USA, 
który zamieszczamy na naszym Por-
talu Świata Matematyki.

oprac. LMM

Zgubiono – znaleziono
Do odbioru w redakcji widoczne na foto klucze.

UWAGA:
W dniu 30.03.2010 w okolicach 

przychodni PRAXIS zgubiono klucze 
z pilotem do samochodu 

RENAULT. Uczciwego znalazcę 
prosimy o kontakt  - tel  505  622 406. 
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH oraz KURS 

SPAWANIA STALI W OSŁONIE 
GAZÓW CO2 oraz SPAWANIE 

ELEKTRYCZNE
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego. Informacji udziela 
i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 
ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Spółka zatrudni KSIĘGOWĄ 
z doświadczeniem w pełnej księgowości. 

Oferty: pplo@onet.pl

reklama reklama reklama

DRZEWA I KRZEWY 
OZDOBNE

Olchowo 74

Tel. 507 102 211

Pamiętajcie o ogrodach

LICEALIŚCI  
W PASEWALKU

W dniach 18 –19 marca br. po raz 
12. odwiedziliśmy zaprzyjaźnione 
z I LO Oskar- Picht Gymnasium w 
Pasewalku. Jak zwykle przywitano 
nas gorąco, a koordynatorka- pani 
Sigrid Bohl przedstawiła plan spo-
tkania. Zwiedziliśmy szkołę, a na-
stępnie pojechaliśmy    na cały dzień 
do pobliskiego Neubrandenburga. 
Spacer historycznym szlakiem za-
kończyliśmy w katedrze gotyckiej 
zaadaptowanej na kościół koncerto-
wy (Konzertkirche). Było to dla gru-
py polskiej niezapomniane (i orygi-
nalne) przeżycie. Tę wycieczkę zor-
ganizowała pani Dorit Engel.

Wieczorem dla młodzieży zorga-
nizowano spotkanie integracyjne. 
Licealiści zostali zaproszeni przez 
rodziców niemieckich uczniów na 
nocleg.

Następnego dnia rano rozpoczę-
liśmy pracę warsztatową w grupach 
polsko- niemieckich  (w szkole). 
Efektem wspólnej pracy była kroni-
ka spotkania, artykuł dla niemiec-
kiej prasy oraz prezentacja multi-
medialna. Zajęcia prowadziła Da-
niela Höry. Komunikacja w grupach 
przebiegała doskonale- nasi ucznio-
wie chętnie mówią po niemiecku i 
angielsku, a także gimnazjaliści i na-
uczyciele z Pasewalku godni są po-
chwały- uczą się języka polskiego!

Nasza wymiana prowadzona jest 
zgodnie z wytycznymi Polsko- Nie-
mieckiej Wymiany Młodzieży oraz 
finansowana jest ze źródeł POME-
RANII w Szczecinie.

Koordynatorki:
Monika Werner – Tomasikiewicz
Dorota Borzeszkowska – Buriak

  Jedynka    
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BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza konkurs na kandydata 

na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Orzechowie

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora powinni speł-
niać:

Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 
1436).

A) W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne 

oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2. ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada 

przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo na-
uczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 
A 3-10;

3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z 
przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku na-
uczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;

5. uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy 
lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie 
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do kon-
kursu na stanowisko dyrektora;

6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia           27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy 
się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi,  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

B) W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2. ukończyła studia wyższe magisterskie;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż 

pracy na stanowisku kierowniczym;
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępo-

wanie o ubezwłasnowolnieniu;
6. spełnia wymagania określone w pkt A 3, 6, 8 i 10.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i 

rozwoju szkoły lub placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 

informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu 
pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz do-
kumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypad-
ku osoby będącej nauczycielem;

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posia-
danie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - 
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakre-
su zarządzania oświatą;

6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kie-
rownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek;

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa-
nia pracy na stanowisku kierowniczym;

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickie-
go – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365  z późn. 
zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o 
ubezwłasnowolnienie;

11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowni-
czych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 
z późn. zm.);

12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przepro-
wadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy-
sta z praw publicznych oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego obywatelstwo kandydata – w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

14. oświadczenie, że kandydat (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. 
kandydujących na stanowisko dyrektora szkoły) w związku z przystąpieniem 
do konkursu, złożył Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oświadcze-
nie lustracyjne bądź informację                       o uprzednim złożeniu oświad-
czenia lustracyjnego – zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 18 październi-
ka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 
poz. 425 z późn. zm.)

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być wła-
snoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów 
winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez pracodawcę zatrudniającego 
kandydata. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza medycy-
ny pracy.

IV. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, mała sala obrad, w dniu 7 czerwca 2010 roku.

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora .................................... - nie 
otwierać" 

(nazwa szkoły/placówki)
w pokoju nr 10 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 

72-200 Nowogard w terminie do dnia 21 maja 2010 roku, do godz. 1500.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowo-

gardu.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i 

Sportu, tel. 091 39 25 464,  ul. 3 Maja 6;
Pani Magdalena Pędzik - kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego 

Szkół, tel. 091 39 25 947, ul. 3 Maja 6.
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

Firma „NOWORIM” 
sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 7c 
72-200 Nowogard 

ZaTrUDNI 
osoby na stanowisku 
pracownik produkcji. 

Warunkiem zatrudnienia 
jest posiadanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

Tel. 91 39 22 394

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

BalUSTraDY 
kUTe 

Tel. 513 100 901

Do wynajęcia piwnica 
60 m kw 

z możliwością prowadzenia 
działalności gospodarczej

Dom Rzemiosła, 
ul. 3 Maja 48 tel. 91 39 21 777

Zarząd Koła
 PZW Tęczak 
organizuje 

II turowe Zawody 
o Mistrzostwo Koła 

na kanale w Trzebieszewie 
dnia 11 kwietnia 2010 r. 

Wpisowe 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca 

o godz. 6.00.
           Zarząd

Projekt Powiatu Goleniowskiego  pn. „WENI 2 SPG”
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 Szkoły Powia-

tu Goleniowskiego) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych   
w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

w Nowogardzie w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.
Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432
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• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszy-
cach, tel. 510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - 
USŁUGOWY 100 m2 z parkingiem ul. 
Bema 14 (na przeciw byłej gorzelni), 
TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO 
LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, 
centrum ale spokojna loka-
lizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 
601 172 030.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie własnościowe, bezczynszowe 
68 m kw, wysoki standard, cena 130 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• Sprzedam dom podpiwniczony, 130 
m kw + działka 24 ary. Żabowo. 91 
39 106 13.

• Kupię garaż. Tel. 607 588 001.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 
m kw, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam działki budowlane z wa-
runkami zabudowy, okolice Nowo-
gardu. Tel. 509 93 93 92.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 poko-
jowego do wynajęcia w domku lub 
w bloku, w Nowogardzie lub okoli-
cach (Karsk, Olchowo, Wierzbięcin), 
tel. 725 054 601.

• Sprzedam budynek wolnostojący na 
wsi, możliwość przekształcenia na 
dom. 788 566 432.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na 
mniejsze. 783 570 815.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynaję-
cia, ul. Leśna 5, 700 zł + opłaty + kau-
cja. 605 402 134, 669 973 818.

• Sprzedam restaurację z wyposaże-
niem. Tel. 695 044 663.

• Sprzedam 2 działki budowlane 
w  Nowogardzie o pow. 2.145  m2 i 
2.557 m2. Tel. 601-88-95-96 po 16.00.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Ku-
lice, 4 zł/ m kw. 607 647 146.

• Sprzedam 22 ary ziemi w Krasnołę-
ce, woda, prąd przy działce, pod za-
budowę. 91 39 187 34.

• Kupię ziemię rolną w okolicach 

Nowogardu. 601 190 270.
• Sprzedam mieszkanie 2 po-

kojowe w Nowogardzie. 
608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 3 pokojowe z bal-
konem, 66 m kw, I piętro. 603 
55 55 32.

• Zamienię mieszkanie 3 poko-
jowe na kawalerkę z dopłatą. 
509 530 073.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 
601 724 492.

• Zamienię mieszkanie 2 lub 3 
pokojowe na kawalerkę. Tel. 
601 724 492.

• Wynajmę lokal na działalność 
handlową przy ul. 3 Maja 44 
G. Tel. 517 35 76 53.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe. Tel. 607 289 830.

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 693 404 728.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe na Bankowej. 601 56 27 
43.

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. Tel. 91 39 25 179.

• Pokój do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe wła-
snościowe (centrum) sprze-
dam lub zamienię z dopłatą 
na kawalerkę (w centrum). Tel. 
605 646 349.

• Sprzedam mieszkanie po ko-
rzystnej cenie 3 pokojowe, 58 
m kw, parter. 91 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe, 54,60 m kw, I piętro 
z garażem, Boh. Warszawy 
69/10. Łączna cena 175 tys. 
Tel. 667 351 639.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, I piętro. 605 495 453.

• Do wynajęcia garaż mu-
rowany na ul. Kowalskiej. 
798 700 072 po 15.00.

• Do wynajęcia kawalerka w 
Nowogardzie. 888 27 57 87.

• Wynajmę lub sprzedam dom 
w Goleniowie. 695 780 299.

• Resko - sprzedam dom 85 m kw 
160000 zł. 888-169-572.

• Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 po-
koje, nowe, parter, piwnica, częścio-
wo umeblowane, miejsce garażowe. 
607 669 877.

• Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
ul. Zamkowa. 608 658 184.

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 4 pokoje, niskie kosz-
ty utrzymania, na kawalerkę z dopła-

tą. Tel. 502 560 931.

• Pokój do wynajęcia. 91 39 22  988, 
698 84 30 40.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
niski czynsz. 91 39 22 226.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m 
kw, 2 pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Na okres świąteczny wydzierżawię 
dwa samodzielne stanowiska gara-
żowe. 784 957 680.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we, ul. 700 Lecia. Tel. 880 417 707.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Nissana Almerę 12/2001, 
przeb. 123.000 km, do końca serwi-
sowany w ASO Nissan, 2,2 Diesel, 
kolor zielony metalik, 5 drzwi, klima-
tyzacja, nowe opony zimowe, cena 
23900 zł, zadbany tel. 605 522 340.

• Sprzedam Seat Ibiza 2005 r., 1,4, 16 
zaworowy, sprawdzony w ASO, ory-
ginalny stan licznika 45 tys., pachnie 
nowością, stan idealny. Tel. 608 01 
39 95.

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., 
poj. silnika 1500, benzyna + gaz, 
4500 zł do negocjacji. Tel. 91 39 
25 391, 604 55 13 92.

• Sprzedam Volkswagen Golf 1,6, 
1993 r., wspomaganie kierownicy, 
ABS, centralny zamek, szyberdach, 
cena 5000 zł. 603 388 340.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam gorczycę, warzywa, sa-
dzeniaki Bryza, Wineta. 502 853 573.

• Sprzedam ciągnik C-360 – 3P 
oraz siewnik zbożowy (Pozna-
niak). 668 316 103.

• Sprzedam obornik. 793 90 80 
98.

• Sprzedam konie ułożone w 
siodle i w bryczce. 793 90 80 
98.

• Sprzedam dwa byczki, jałó-
weczkę + cieliczkę. 605 09 25 
17.

• Sprzedam owies, pszenżyto 
i sadzonki orzechów lasko-
wych. 796 144 225.

•	 Sprzedam słomę w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Kupię pszenżyto jare. 600 345 068.

• Sprzedam rozrzutnik obornika dwu-
osiowy. 604 796 025.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, cze-
ską + warchlaki i prosiaki. Tel. 91 39 
17 620 wieczorem.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. aurikuloterapia. Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. 
mycie okien w mieszkaniach pry-
watnych. Pranie dywanów  i wy-
kładzin atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

•	 Usługi ogólnobudowlane, wy-
kończenia wnętrz, terakota, gla-
zura, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie, pane-
le. 607  647  515, 91 39  701 23 po 
19.00.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy, podłogi. 0600 
626 268.

•	 BrUk – lIN – układanie kost-
ki brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

• Docieplenia budynków, komplekso-
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 Jak co roku, tradycyjnie 
składamy naszym Klientom 

- obecnym i przyszłym 
- świąteczne życzenia 

zdrowych, spokojnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

 Ostatni taki teren w Goleniowie położony 
w sąsiedztwie supermarketu “kaufland”
Teren posiada warunki zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie pawilonu handlowo-usługowego 
o powierzchni sprzedaży do 2000 m

2 

wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną

W tym tygodniu polecamy

we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. 
Tanio. 506 800 779.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ 
godz. 609 931 847.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, www.
superogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynaję-
cia 2*15m kwadratowych w centrum 
Nowogardu, tel. 605 522 340.

•	 Dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

• Najtańsze roboty budowlane. 
796 511 033.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Korepetycje z matematyki. 668 17 12 
12.

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Organizujemy wesela i jazda konna. 
607 73 98 66.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Naprawa i przeglądy serwisowe ko-
tłów gazowych Ariston i inne. Tel. 606 
37 97 59.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
661 485 413.

• Usługi ogólnobudowlane – ocie-
planie budynków, stawianie do-
mów, pokrycia dachowe, szpachlo-
wanie, malowanie, itp. Tel. kom. 
692 562 306.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, dłu-
goletnie  doświadczenie w handlu, 
dyspozycyjność. tel. 660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty, rabaty. 604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z pra-
wem jazdy kaT.D i kartą kierowcy, 
tel. 505 619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowni-
ków. 693 876 362.

• Przyjmę na staż – branża budowlana. 
600 400 363.

• Opiekunka z doświadczeniem 
zaopiekuje się dzieckiem. Tel. 
781 426 879.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGO-
Łęka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec na gwa-
rancji, po przeglądzie serwisu, do 
mieszkania, domu, serwis Vaillant. 
Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewa-
nie – mieszkanie, dom, sklep firmy 
Vaillant, na gwarancji, serwis Vail-
lant. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni, na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, na gwarancji, 
cena 450 zł, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą  do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głę-
boki + spacerówka), 400 zł. Tel. 
609 776 335.

• Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 
91 39 106 56.

• Yorki szczeniaki sprzedam, suczka i 
dwa pieski po tacie z rodowodem. 
Termin odbioru 2 kwietnia, 2x od-
robaczane, zaszczepione z złożoną 
książeczką. Tel. 502 419 276.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 8 ty-
godniowe. 793 018 316.

• Sprzedam ladę chłodniczą, regały i 
lady sklepowe. 788 566 432.

• Sprzedam tanio sprzęt gospodar-
stwa domowego, rzeczy użytku do-
mowego i inne. Ul. Armii Krajowej 23 
– 7,8,9 kwietnia od godz. 9.00.

• Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 
608 658 184.

• Owczarki niemieckie 8 tygodniowe 
pieski i suczki, rodzice z rodowodem, 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata sprzedam. Tel. 91 39 21 828.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Program  SENIOr
WSZYSTKIE LEKI 

NA rECEPTĘ TAŃSZE O 25%
Coraz więcej osób nie stać na wykupienie 

niezbędnych leków. Dlatego „Apteki dbam o 
zdrowie” wprowadziły program SENIOR dla osób 
powyżej 75 roku życia. Dzięki Karcie program 
SENIOR otrzymują one aż 25% dofinansowa-
nia na zakup wszystkich leków wydawanych 
wyłącznie na receptę., aż do wykorzystania 
limitu 500 zł. 
• Kartę programu SENIOR można zamówić: 

telefonicznie lub na www.programsenior.pl
• Imienna karta SENIOR dotrze na podany ad-

res pocztą w ciągu w dwóch tygodni.
• Z dofinansowania 25% można korzystać każ-

dorazowo przy realizacji recept w wybranych 
„APTEKACH dbam o zdrowie” oznaczonych 
logo ePRUF. 

INFOLINIA 
poniedziałek-piątek w godz. 8-20, sobota 8-14  

0801 300 600  lub 42 200 75 75 
(Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). 
Program SENIOR został zrealizowany dzięki pomocy 

tysięcy farmaceutów, właścicieli  i pracowników 

„Aptek – dbam o zdrowie” 
Dziękujemy im za to.

„Szkoła Podstawowa 
nr  3 recytacją stoi”

Wielokrotnie już pisaliśmy o  osią-
gnięciach naszych uczniów w dzie-
dzinie recytacji. Do całej listy tych 
osiągnięć możemy już dziś dołączyć 
kolejne. Po szkolnych eliminacjach 
w których wzięło udział ponad 30 
recytatorów, Jury do eliminacji 
miejsko gminnych wytypowało 6 
recytatorów: z klas I – III naszą szkołę 
reprezentowali Daria Solarska, Julia 
Szmyt i Jakub Kazuba, z klas IV – VI 
Ola Opala, Mieszko Gołąb i Michał 
Andrysiak. Z sześciu reprezentantów 
Julia Szmyt otrzymała wyróżnienie, 
a trzech chłopców: Mieszko, Michał 
i Kuba przeszli do eliminacji powia-
towych w Goleniowie. Tam również 
Jury nie szczędziło nam pochwał, 
Mieszko otrzymał wyróżnienie, a 
Michał i Kuba przeszli do eliminacji 
wojewódzkich. 

27 marca odbyły się na Zamku 
Książąt Pomorskich eliminacje wo-
jewódzkie. W Jury zasiadało dwoje 
aktorów szczecińskich teatrów, Pani 
Iwona Zych – Kowalska i Pan Wie-
sław Łągiewka oraz pracownik ZKP, 
jednocześnie instruktorka teatralna 
Pani Iwona Korab Kowalska (wielo-
letnia jurorka konkursów recytator-
skich). W konkursie, w ciągu dwóch 
dni, wzięło udział 66 recytatorów z 
całego województwa. Jury wyróżniło 
8 recytatorów oraz wyłoniło siedmio-
ro laureatów, z czego czworo będzie 
reprezentowało województwo w kon-

kursie ogólnopolskim. Nasi recytato-
rzy, Michał i Kuba nie mają się czego 
wstydzić. Michał Andrysiak, obecnie 
uczeń klasy VIa naszej szkoły, pod-
opieczny Pani Anny Pawlik – Burak 
i Pani Anety Drążewskiej, zdobywca 
I miejsca w Polsce w Ogólnopolskim 
Małym Konkursie Recytatorskim w 
Starachowicach (rok 2006) i finalista 
ogólnopolski tego samego konkursu 
w roku 2009, otrzymał wyróżnie-
nie. jakub Kazuba obecnie uczeń 
klasy IIIa, podopieczny Pani Anety 
Drążewskiej, zdobywca I miejsca 
w Polsce w Ogólnopolskim Małym 
Konkursie Recytatorskim w Stara-
chowicach (rok 2008) został lau-
reatem konkursu wojewódzkiego 
i jako jeden z czworga recytatorów 
województwa zachodniopomor-
skiego będzie reprezentował naszą 
szkołę, miasto i województwo w 
Ogólnopolskim Małym Konkursie 
Recytatorskim w Starachowicach 
pod koniec maja tego roku.

Dyrekcja szkoły, Pani Aneta Drą-
żewska, Pani Anna Pawlik – Burak, 
, całe grono pedagogiczne i społecz-
ność uczniowska gratulują i dziękują 
Michałowi Andrysiakowi za sze-
ścioletnie osiągnięcia w dziedzinie 
recytacji, a trzecioklasiście Jakubowi 
Kazubie życzymy powodzenia w 
zmaganiach ogólnopolskich.

ET



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2-8.04.2010 r. 17

Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 2.04

Samo Życie
Można wyrazić to wprost:
Jedni maja zawsze tłusty czwartek,
Dla drugich jest zawsze wielki post.

Wesołe Jajko 
 Na stole kartki jak mozaika,
A wszystkie życzą „Wesołego jajka”. 
Na świecie, kryzys, gwałt i rumor, 
Ludzkość zalewa się na umór,
A jajko ma mieć dobry humor... 
Tutaj afery  tam gangsterzy, tam szajka- 
A wesołość się żąda od jajka!
Puste kieszenie, plecy, gołe, 
A jajko musi być wesołe?
Dla jajka to bajka przecież
Według laika, 
Ale czy ktoś kiedy wczuł się 
W rolę jajka?
A ktoś z Was,
O moje wy ziemskie anioły,
Gdy go ugotują to taki wesoły?
Jajko na twardo!... 
Tragiczna postać
Już za młodu cierpi
Tę psychiczną ranę,
Że mu nigdy ptakiem nie pisane zostać... 
O, jajko wściekłe!
Jajko sfrustrowane !
Ja się z Tobą zgadzam,
O jajko, w poglądach, 
Bo ode mnie też się wesołości żąda... 
Żąda widz stateczny, 
Żąda podfruwajka  … 
I także na Wielkanoc! 
Całkiem jak od jajka.
Zniechęcony i samotny w tłumie 
Krążę więc ulicami – przepełnione wzgardą... 
I nikt!... Tylko jedno 
Jajko mnie rozumie... 
Na twardo.

POGODNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 
SMACZNEGO,WESOŁEGO JAJKA 

CZYTELNIKOM HUMORU 
                                               życzy: Henryk

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 9 
utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
3 – 60 sztuk pisanek,
5 – marszałkowską podobno każdy szeregowiec 

nosi w plecaku,
6 – przedmorze, kotwicowisko - tutaj statki 

oczekują na wejście do portu,
7 – wielkanocne to najczęściej mazurek,
9 – inaczej o bocianim gnieździe na czubku 

masztu,
11 – dzielnica Szczecina z fabryką kabli,
13 – uskrzydlony „świstak”,
14 – białe pieczywo (z .. kubła?)
15 – gdy w nie wejdziesz to się ubłocisz, gdy 

powąchasz będziesz odurzony,
16 – gaz szlachetny (z liter ronda),
17 – Wańkowicz zobaczył je na kraterze,
18 – oficer, który dba o właściwy układ w ła-

downi statku (odgadniesz gdy KLARA zmieni 
jedną literę).

PIONOWO:
1 – Robert w bolidzie renaulta,
2 – jamnik woli by tak go nazywać, 
3 – dekolt jak karciany dzwonek,
4 – wykonując tę czynność nie znajdziesz się 

powyżej pępka,  
8 – przyrząd, który musi mieć każda hafciarka 

(bo ma kret ?),
9 – gdy książkę szanujesz ona jest czysta,
10 – jeden z tych co w wojskowej piosence szli 

na zachód … 
11 – tam szaleją gdy  „górnicy” dobrze kopią…
12 – naczynie do przechowywania płynów, często 

drewniane, porównywane z bukłakiem, wychodzi 
już z użycia. (zmienić pierwszą literę, a będzie 
płonąć jak pochodnia, polano, szczapa).

Lesmar
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Do Szczecina  
po punkty

W świąteczną sobotę piłkarze V ligi rozegrają kolejne mecze rundy wiosen-
nej. Pomorzanin jedzie do Szczecina na mecz ze Świtem Skolwin Aby myśleć o 
umocnieniu swej pozycji spotkanie należy wygrać - zysk podwójny - zbliżymy 
się do drużyn przed nami, a jednocześnie odskoczymy od tych, które nam 
depczą po piętach (Świt i Kłos mają jedno spotkanie mniej).

Każdy kibic może pogłówkować i typować - podajemy zestaw par kolejki i 
tabelę po meczach niedzielnych.

LMM

W sobotę grają:
- GKS Mierzyn - Kłos Pełczyce 
- Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Sparta Węgorzyno 
- Kluczevia Stargard - Arkonia Szczecin 
- Świt Skolwin - Pomorzanin Nowogard 
- Zorza Dobrzany - Woda-Piast II Rzecko 
- Osadnik Myślibórz - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Stal Lipiany - Polonia Płoty 
- Sparta Gryfice - Odra Chojna

Aktualna tabela
1. Kluczevia Stargard   17  38  38 / 10 
2. Arkonia Szczecin   16  33  44 / 14 
3. Odra Chojna   17  31  38 / 20 
4. Polonia Płoty   17  31  40 / 18 
5. Osadnik Myślibórz   17  29  39 / 27 
6. Stal Lipiany    16  26  30 / 33 
7. Sparta Gryfice   16  25  25 / 21 
8. Orzeł Trzcińsko-Zdrój  17 24  28 / 27 
9. Pomorzanin Nowogard  17 20  12 / 19 
10. Świt Skolwin   16  20  18 / 20 
11. Kłos Pełczyce   16  18  16 / 29 
12. GKS Mierzyn   17  17  19 / 28 
13. Zorza Dobrzany   17  15  17 / 30 
14. Woda-Piast II Rzecko  16 13  15 / 36 
15. Sparta Węgorzyno   16 11  16 / 36 
16. Iskierka Szczecin   16 9  8 / 35

Czytelnicy piszą
komentarz do Wiosennego  
Turnieju Halowej Piłki Siatkowej

Wyjątkowym cynizmem popisali się organizatorzy Wiejskiego Klubu Sportowe-
go z jego Prezesem Andrzejem Kanią na czele organizując Wiosenny Turniej 
Halowej Piłki Siatkowej w Niedzielę Palmową 28-03-2010 r o godz. 9.00, która jest 
świętem o szczególnym znaczeniu i charakterze, związanym z obrzędami kultu reli-
gijnego, kultywowanymi również na wsiach.

Z założenia WKS skupia mieszkańców wsi, którzy w celach rekreacji, amator-
sko uprawiają sport. Czym więc miał być zorganizowany w takim dniu i o takiej 
porze turniej - konkurencją dla święta kościelnego, odrywaniem zawodników od 
uczestnictwa w obrzędach kościelnych, czy też miał służyć realizacji niespełnio-
nych marzeń sportowych Prezesa WKS? Przypomina to sytuację rodem z PRL, 
gdzie władza używała różnych sposobów, aby odsunąć wiernych od kościoła.

Nawet jeśli jest się osobą niewierzącą, ateistą, to przynajmniej należałoby oka-
zać szacunek ludziom wierzącym i praktykującym. Nie oznacza to, że w niedzie-
lę Palmową nie odbywają się zawody sportowe, ale są to imprezy o innej randze, 
prestiżu, organizowane w takich godzinach, aby nie kolidowały z obrzędami kul-
tu religijnego, a uczestnikami są wyczynowcy, a nie ludzie amatorsko uprawiający 
sport. Dodatkowo bulwersuje fakt, że na niektórych zawodnikach WKS wywiera-
ny jest nacisk, aby uczestniczyli w turniejach.

Nie zdziwmy się więc, jeśli ignoranci z WKS zorganizują następne turnieje: letni 
03-06-10 o godz. 10 (Boże Ciało), jesienny 01-11-10 godz. 11 (Wszystkich Świę-
tych), zimowy 24-12-10 godz. 14 (Wigilia Bożego Narodzenia).

Na zakończenie dodam, że nie zamierzam podejmować żadnej polemiki z 
WKS, ponieważ z faktami się nie dyskutuje, fakty się ocenia.

Zniesmaczona
(dane osobowe do wiadomości redakcji)

motocross

Trenowali  
w Obornikach

18-03-2010 sześciu zawodników 
„KM Cisy” przebywało na cztero-
dniowym zgrupowaniu przed zbli-
żającym się sezonem motocrosso-
wym. Bardzo długa i śnieżna zima 
nie pozwalała do połowy marca ko-
rzystać z naszego toru. Pod Pozna-
niem śniegi ustąpiły nieco szybciej i 
na piaszczystym obornickim obiek-
cie stworzono dobre warunki tre-
ningowe. 

Obóz szkoleniowo kondycyjny 
prowadzony był przez czołowych 
polskich szkoleniowców z brać-
mi Kędzierskimi na czele. Dzięki 
wsparciu urzędu miasta nasz klub 
mogło reprezentować pięciu moto-
cyklistów i jeden quadowiec wraz z 
opiekunami. Organizacyjnie bardzo 
dobrze przygotowane zgrupowanie, 
dużo ciężkiej pracy na torze, basenie 
i zajęcia na hali oraz sporo zajęć teo-
retycznych bardzo potrzebnych na-
szym młodym zawodnikom. W dru-
giej połowie marca przystąpiono do 

intensywnych treningów na naszym 
torze. Dzięki wsparciu finansowemu 
udało się zatrudnić profesjonalnego 
trenera. W początkowej fazie zajęcia 
odbywać się będą 2 razy w tygodniu, 
a od wakacji 3 razy. Do tego docho-
dzi też opieka trenerska na zawo-
dach, a będzie ich trochę. Zaplano-
wano 7 wyjazdów na MP i 7 na Pu-
char Polski, jest też 14 zawodów Mi-
strzostw Polski Strefy Zachodniej. 
Jedna z tych eliminacji odbędzie 
się w czerwcu w Nowogardzie. Za-
wodnicy są bardzo spragnieni jazdy, 
wszyscy w bojowych nastrojach nie 
mogą się doczekać pierwszych za-
wodów, które odbędą się 18 kwiet-
nia MP w Radomiu. 

Życzymy udanego i bez kontuzji 
sezonu oraz dobrych wyników spor-
towych na miarę swoich możliwości 
i umiejętności reprezentując na to-
rach całej Polski nasze miasto i re-
gion.

E.Kozera

Nowe boisko w Wierzbięcinie
W miniony wtorek nastąpił ostatni etap budowy bocznego boiska Olimpii.
Władze klubu budowę placu do gry rozpoczęły w minionym roku. Boisko 

powstało na ziemi użyczonej Olimpii od nowogardzkiej firmy REM (zajmuje 
się produkcją oleju). Następnie przeprowadzono prace przygotowujące pole do 
powstania boiska. Wykonali je społecznie: Roman Garguliński i nowogardzka 
firma POL-DRÓG. W miniony wtorek władze klubu dokonały wysiewu trawy. 
Zarządowi udało się także pozyskać, ze szkółki w Sokolnikach drzewa i krzewy 
ozdobne, którymi zamierza obsadzić „okolice boiska”. Sam plac do gry będzie 

miał 65 m. szerokości i 102 m. 
długości. Obok niego powstaną 
także dwa małe boiska dla dzieci. 
Zarząd klubu składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim insty-
tucjom i osobom, które pomogły 
w powstaniu boiska.

- Kiedy murawa będzie już 
gotowa wystąpimy o zweryfi-
kowanie boiska przez piłkarski 
związek. Chcemy, by drużyna 
rozegrała na nim swoje mecze 
przyszłej wiosny. Władze klubu 
planują w tym czasie przepro-
wadzić remont płyty głównej 
– mówi Roman Golema, wice-
prezes Olimpii.

man Trawę sieje Roman Golema
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Tel.  913 922 165

6 kwietnia br. g. 16.00

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Informujemy, że 

15 kwietnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Zatrudnię osobę 
do prac przydomowych

Obowiązki:
- zajmowanie się końmi,
- pielęgnacja ogrodu,
- zajmowanie się obejściem.
Wymagania:
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia.
Praca w Kościuszkach,
oferujemy samochód 

na dojazdy.
tel. 091 579 29 18

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

reklama

reklama

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Tu poleci 
obwodnica

W czwartkowe (8 kwietnia 2010 r.) południe odbyło się przekazanie terenu pod budowę ob-
wodnicy. Inwestycję wykona firma Budimex S.A. Budowa potrwa 22 miesiące i kosztować bę-
dzie ponad 161 mln zł. Obwodnica będzie drogą ekspresową o długości 9,4  km. Czytaj strona 3.

Pierwsze paliki zostały już wbite

Walec ruszył 

Wygrały 
interesy - 
przegrała 
sprawa

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki?

Czytaj s. 4

Czytaj s. 16

Czytaj s. 2

Oblicza 
wiosny
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W ubiegłym tygodniu  media po-
dały dwie pozornie nie mające z 
sobą związku  informacje - jedna 
dotyczy rozpoczęcia budowy gazo-
ciągu północnego po dnie Bałtyku, 
a druga dotyczy wejścia firmy Bu-
dimex na plac budowy obwodnicy 
północnej Nowogardu. Niby dwie 
rzeczy z innej „bajki” a jednak łącza 
je, oprócz przymiotnika północ-
ny, kontrowersje związane z prze-
biegiem tras i zasadnością budowy 
w taki właśnie sposób jak przyjęto 
do realizacji zarówno gazociąg jak 
i obwodnicę.  Gazociąg Północny, 
inwestycja niezmiernie kosztow-
na, oprotestowana przez ekologów, 
wymierzona w interes gospodarczy 
głównie Polski, realizująca wbrew 
racjonalnym przesłankom intere-
sy niemiecko - rosyjskie pomijają-
ce oficjalne głoszone hasła europej-
skiej solidarności. Obwodnica No-
wogardu realizowana tzw. trasą pół-
nocną, wbrew wszelkim argumen-
tom komunikacyjnym, gospodar-
czym, ekologicznym a nawet ekono-
micznym, nie rozwiązująca w pełni 
problemu komunikacyjnego Nowo-
gardu, burząca naturalny ład prze-
strzenny, kosztowna ekonomicznie, 
czyniąca zadość jedynie kilku pry-
watnym interesom właścicieli grun-
tów z pominięciem wymogów rze-
czywistych społecznych potrzeb i 
korzyści, wreszcie ewidentnie szko-
dliwa ekologicznie. Obie inwestycje 
łączy jeszcze fakt, że zarówno w jed-
nym jak i w drugim wypadku ist-
nieją znacznie lepsze, w rozumie-
niu kompleksowym, alternatywne 
rozwiązania. Dlaczego więc w dobie 
rzekomej demokracji w sprawach 
najistotniejszych „vox populi”  jest 
tylko  co najwyżej głosem wołają-
cego na puszczy, a decydujący głos 
ma szemrane porozumienie. Jedną 
z przyczyn jest narastająca fasado-
wość demokratycznych instytucji 
i procedur. Niby mamy wiele gwa-
rantowanych praw ale zrealizowa-
nie konkretnych uprawnień to w 
wielu przypadkach swoista droga 
przez mękę. Demokracja bowiem 
jest wypełniana procedurami przez 

aparat urzędniczy, który zadbał z 
wielką gorliwością aby się nam ode-
chciało walczyć o swoje - procedu-
ry chronią i realizują w praktyce 
interesy jednostkowe władzy i ra-
czej staja się murem, przeszkoda w 
realizacji postulatu współdecydo-
wania aniżeli narzędziem do jego 
urzeczywistniania. Bezbronny oby-
watel staje wobec urzędnika uzbro-
jonego „po zęby” w kompetencje, 
rozporządzenia, dyrektywy, porad-
nictwo prawne, wspieranego przez 
kolegów urzędników i nie odpowia-
dającego osobiście za podejmowane 
decyzje a zwłaszcza nie odpowiada-
jącego za szkody jakie z tych decyzji 
wynikają. Jedyną bronią obywateli 
staje się w tej sytuacji współdziała-
nie, działanie w dużej grupie na za-
sadzie nacisku zbiorowego. Nieste-
ty takiego działania nie da się uru-
chomić w każdej sprawie choć zna-
my wiele pozytywnych przykładów. 
Ponadto przeciwnik, kto by nim nie 
był, już dawno zrozumiał że staro-
rzymska zasada „dziel i rządź” jest 
bardzo skuteczna. Podzielono więc 
skutecznie tzw. opinię publiczną za-
równo w przypadku gazociągu jak 
i obwodnicy.  „Dzielili” oczywiście 
zainteresowani, a w przypadku No-
wogardu, bynajmniej nie interesem 
społecznym. Wykorzystywano przy 
tym niewiedzę, lenistwo,  nieodpo-
wiedzialność czy też zwykłą ludzka 
głupotę. W trakcie ostatnich przed-
świątecznych korków przed Nowo-
gardem dało się słyszeć przez tzw. 
„sibi radio” np. taki tekst:

- k..... znowu stoimy przed Nowo-
gardem,   - podziękujcie Korneluko-
wi to przez niego nie ma obwodnicy

To drugie zdanie jest klasycznym 
przypadkiem albo skrajnej głupoty 
albo manipulacji operującej świa-
domie fałszem w każdym słowie. Po 
pierwsze zasługujące na społeczną 
wdzięczność działania p Korneluka  
nie mają niestety żadnego znacze-
nia dla wyboru wariantu przebiegu 
obwodnicy, a także dla tempa reali-
zacji tej inwestycji. Po drugie Kor-
nelukowi rzeczywiście, a nie prze-
śmiewczo należy podziękować, że 
mu się jeszcze chce zabiegać o do-
bro wspólne mimo tego, że spotyka-
ją go na ogół obelgi w stylu głupca 
z sibi -radio. Po trzecie głupota wy-
grała - obwodnica jest już w prakty-
ce realizowana w wariancie najgor-
szym z możliwych. Niestety skutki 
tego odczują nasze dzieci i wnuki. 

Przypomnijmy tylko część szkód o 
których niejednokrotnie na łamach 
DN pisaliśmy.

- zniszczone „płuca „ miasta czyli 
ekosystem „Sarniego Lasu” , zbada-
ny już przez Niemców mikroklimat 
Smużyny,

- zagrożenie dla ujęć wody pitnej 
miasta, 

- w dalszym ciągu problem ruchu 
tranzytowego ze Stargardu,

- bałagan przestrzenny - obsza-
ry o funkcji wypoczynkowo rekre-
acyjnej (jezioro , Sarni Las , tereny 
za stadionem )  zostają zdegradowa-
ne uciążliwą funkcją komunikacyj-
ną, a jednocześnie naturalna funk-
cja przemysłowa terenów od Nad-
torowej poprzez tereny w końców-
ce Bohaterów Warszawy zostaje po-
zbawiona możliwości dogodnego 
skomunikowania bezpośrednio z 
obwodnicy.

- wszystko bardzo kosztowne - 3 
węzły i 6 kładek plus węzeł i kładka 
niezbędna przy obwodnicy Żabowa. 
Dla porównania wariant południo-
wy -  3 węzły i 3 kładki bez koniecz-
ności budowy obwodnicy Żabowa. 

Tak więc udało się nie tylko za-
cząć budowę o fatalnej koncepcji 
lokalizacyjnej ale jeszcze wmówić 
niektórym  kilka fałszów , ponieważ 
większość świadomie puszczanych 
informacji na temat jest nieprawdą 
i tak:

- nieprawdą jest,  że zmiana loka-
lizacji jeszcze kilka miesięcy temu 
miałaby istotny wpływ na terminy 
realizacyjne,

- nieprawdą jest, że „ gmina nic 
nie mogła” , wystarczyłaby zmiana 
uchwały Rady w sprawie opinii lo-
kalizacyjnej. Żaden radny tego nie 
podjął, a niektórzy byli bardzo za-

interesowani żeby było po staremu 
bowiem ich koledzy mieli już poli-
czone pieniądze za wykup gruntów.

- nieprawdą jest, że obwodnica 
albo będzie w wariancie północnym 
albo nie będzie wcale. Nieprawdą 
ponieważ obwodnica nie jest pre-
zentem dla Nowogardu tylko nie-
zbędnym elementem drogi ekspre-
sowej E-6. Już bliższe prawdy było-
by twierdzenie - jak nie będzie ob-
wodnicy to nie będzie drogi ekspre-
sowej E-6.   

- nieprawdą jest, że jest dobrze bo 
jest źle, ale niektórzy muszą to po-
czuć aby uwierzyć, jak czują smród 
z Poldanoru to wierzą, jak czują 
smród z REM to wierzą , jak poczu-
ją taką obwodnicę to wtedy uwie-
rzą .

Jest jeszcze kilka nieprawd ale po-
minę je tutaj bo przecież „mleko się 
już rozlało „ i szkoda czasu na pro-
stowanie każdej bzdury. Niezmien-
na niestety i stale aktualna w No-
wogardzie pozostaje refleksja - jeśli 
nie zadbamy o swoje sprawy to nam 
wypełnią przestrzeń życiową kolej-
nymi darami w stylu obwodnicy , 
czy koszmarnego marketu na dwor-
cu PKS, być może jeszcze padliniar-
nią w Glicku itp.  

Wieść gminna niesie ( sprawdza-
my to) że kolejny market tym razem 
budowlany wkrótce zagości w na-
szym mieście. Świetnie - powiedzą 
niektórzy-  będzie taniej . Tylko w 
ekonomii zdaje się cudów nie ma na 
to taniej ktoś się musi złożyć - cieka-
we czy żartowniś z sibi radio wie kto 
za to zapłaci. 

Chyba jednak nie wie, bo dla nie-
go to zbyt skomplikowane…

Marek Słomski

Walec ruszył 
Wygrały interesy - przegrała sprawa
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Obwodnica przekazana wykonawcy
Wczoraj w południe odbyło się przekazanie terenu, na którym ma powstać obwodnica Nowogardu.

Protokół przekazania podpisali 
władze szczecińskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz przedstawiciele firmy 
Budimex SA, która wykona roboty. 
To właśnie warszawskie przedsię-
biorstwo wygrało przetarg na budowę 
obwodnicy. Umowa między zarządcą 
dróg a firmą została podpisana już 
31 marca. Inwestycja ta kosztować 
będzie 161,53 mln. zł. Powstanie w 
ciągu najbliższych 22 miesięcy. 

- Na pewno skończymy inwestycję w 
przewidywanym czasie. Gdybyśmy nie 
byli do tego przygotowanie, to nikt nie 
podpisałby umowy. Niezrealizowanie 
zadania wiąże się dla nas z kosztami 
zapisanymi w umowie – mówi Krzysz-
tof Kozioł z Budimexu.

Czwartkowe przekazanie placu bu-
dowy odbyło w nowogardzkiej siedzi-
bie GDDKiA. Oprócz zarządcy dróg 
i reprezentantów wykonawcy brali 
w nim udział, także przedstawiciele 
władz naszej gminy.

- To historyczny moment dla Nowo-

gardu, który na pewno przejdzie do 
annałów. Społeczeństwo, które boryka 
się z wielkim ruchem samochodowym 
oczekiwało go od bardzo dawna. Ob-
wodnica rozwiąże wiele problemów 
naszego miasta – powiedział bur-
mistrz Kazimierz Ziemba.

Kiedy konkretnie ruszą pierwsze 
prace?

- Maszyn, przygotowujących plac 
budowy można spodziewać się za 
około dwa tygodnie – mówi Roman 
Krystkiewicz, kierownik budowy.

Budimex w szczycie prac nad ob-
wodnicą planuje zatrudnienie około 
120 osób. Pierwsze ogłoszenia o na-
borze pracowników fizycznych trafiły 
już do prasy.

- Liczba pracowników nie zawsze 
przekłada się na jakość wykonywa-
nych prac. Najważniejsze prace, to te 
z użyciem sprzętu ciężkiego – uważa 
Krzysztof Kozioł.

Czy firma planuje zatrudnienie 
podwykonawców?

- Tak. Realizujemy w ten sposób 

większość przedsięwzięć. Sami nie 
wykonamy na pewno takich robót jak 
przebudowa gazociągu, czy sieci wod-
nych – odpowiada Kozioł. – Myślę, że 
podwykonawcami będą w większości 
firmy z regionu. Toczymy z nimi 
rozmowy. Zdradzę, że jest wśród nich 
także nowogardzkie przedsiębiorstwo 
POL-DRÓG. Podpisanie umów z tymi 
firmami zależy przede wszystkim od 
warunków handlowych.

Podczas wczorajszego przekazania 
placu budowy okazało się, że istnie-
ją także okoliczności, które mogą 
przedłużyć wykonanie inwestycji. 
Po pierwsze nie zakończono jeszcze 
prac archeologicznych. – Te proce-
dury mają zakończyć się do końca 
czerwca – zapewniali zarządzający 
drogami.

Po drugie GDDKiA nie przekazało 
Lasom Państwowym dokumentacji 

geodezyjnej mówiącej o terenach lasu 
przeznaczonych do wycięcia. – Po 
prostu nie wiemy, jakie tereny mamy 
przekazać przedsiębiorcy. By określić 
termin przekazania najpierw musi-
my dostać zakres terenu – stwierdził 
przedstawiciel nadleśnictwa. 

Władze GDDKiA zapewniały 
jednak, że niedociągnięcia zostaną 
bardzo szybko usunięte.

GDDKiA nie jest jeszcze właścicie-
lem działek w pobliżu Wojcieszyna. 
Kazimierz Ziemba zapewnił wszyst-
kich, że ich przekazanie odbędzie się 
w bardzo krótkim czasie. 

Obwodnica będzie drogą ekspreso-
wą o długości 9,4 km. Będzie miała 
trzy węzły drogowe (łączące w sposób 
bezkolizyjny z krajową nr 6, drogą 
wojewódzką nr 108) oraz dziewięć 
wiaduktów.

Marcin Nieradka

Na środku przedstawiciele GDDKiA, po lewej burmistrz Kazimierz Ziemba i 
przedstawiciele firmy Budimex S.A.

kOmUNIkaT POlICJI
W dniu 24.03.2010 r. na parkingu przy ul. Osiedlowej,  znaleziono kluczki 

od samochodu wraz z pilotem i zawieszką koloru srebrnego z napisem mar-
ki samochodu. Właściciel kluczy proszony jest o zgłoszenie się do Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie celem ich odbioru.

                                                               st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

NDk zaprasza
 Na Rejonowy Przegląd Taneczny, który odbędzie się w piątek, 09.04.2010 

r. o godz. 10.00 . W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury. za-
prezentują  się zespoły z Nowogardu, Goleniowa, Maszewa i Stepnicy. 
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Niech dobry los się kłania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Niech ten Jubileusz milowym będzie kamieniem.
Czekamy następnych z wielkim w sercu wzruszeniem.

Z okazji 40 rocznicy ślubu 
kochanym rodzicom 

Janinie i Janowi 
Skoczylasom 

najserdeczniejsze życzenia 
składa córka z rodziną

Państwu 

Elżbiecie 
i Lesławowi 

Markom 
w 40 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego 
wszystkiego najlepszego 

na dalszą 40 
i jeszcze trochę 

życzą 
Tadeusz z małżonką Kozłowie

Z okazji 
60 urodzin 

kochanemu mężowi 

Jerzemu Salwie 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

pogody ducha oraz 
wiele uśmiechu 

na co dzień 
składa 

żona z dziećmi i wnuczkiem

ŻYCZeNIaŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Jak  przywrócić należne  miejsce Nowogardu 
w Regionie?

tab. Nowogard na tle miast Powiatowych:
nr. miasta liczba ludności

1 Szczecin 407.260

2 Koszalin 107.307

3 Stargard Szczeciński 70.133

4 Kołobrzeg 44.876

5 Świnoujście 40.901

6 Szczecinek 40.219

7 Police 34.198

8 Wałcz 26.064

9 Białogard 24.395

10 Goleniów 22.437

11 Gryfino 21.171

12 Nowogard 16.804

13 Gryfice 16.347

14 Choszczno 15.819

15 Świdwin 15.498

16 Sławno 13.117

18 Pyrzyce 12.734

19 Myślibórz 11.754

20 Drawsko Pomorskie 11.443

21 Łobez 10.565

22 Kamień Pomorski 9.129

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje wyraźnie 
postępujący proces degradacji pozycji gminy No-
wogard w regionie, mający swoje źródło w poważ-
nym stopniu w  nieosiągniętym przed laty statusie 
Nowogardu jako  jednostki  II szczebla administra-
cyjnego samorządu czyli powiatu. W dzisiejszym 
artykule chciałbym przybliżyć państwu propozycje 
choćby częściowej zmiany tej sytuacji i zapoczątko-
wać zarazem szerszą debatę jak przywrócić miejsce 
Nowogardu w Powiecie i Regionie. Istniejący od 12 
lat powiat goleniowski w którego skład wchodzi No-
wogard był od samego początku nietrafionym po-
mysłem, złączenie dwóch dużych w skali regionu  
miast Goleniowa(10) i Nowogardu (12) w jeden po-
wiat sprawiło że Nowogard  pozbawiony przywile-
ju miasta powiatowego zaczął tracić na   atrakcyj-
ności. Przełożyło się to między innymi na proble-
my związane z finansowaniem szpitala, gorszym 
stanem dróg powiatowych a także pozostałych istot-
nych inwestycji w mieście i gminie mogących sty-
mulować zatrudnienie i rozwój. Wobec zaistniałych 
okoliczności Nowogard stał się największym mia-
stem pod względem liczby ludności  bez powiatu 
w województwie i w tej statystyce wyprzedza  tak-
że miasta siedziby powiatów (tab. niżej). Wskazuje 
to wyraźnie że Nowogard zasługuje na status miasta 
powiatowego, niestety tę walkę przegraliśmy 12 lat 
temu. Ale nie rozpoczęliśmy równocześnie walki o 
pewien kompromis i o coś co mogłoby po części zre-
kompensować tę stratę, mianowicie mam na myśli 
uwzględnienie Nowogardu w nazwie powiatu. Ale 
jeszcze nie jest za późno, dlatego dziś stawiam po-
stulat- zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na 
powiat goleniowsko-nowogardzki !! Taka zmiana 
miała by swoje  dobre skutki  w układzie regional-
nym gdzie powiat o takiej nazwie dawałby lepsze niż 
obecnie zharmonizowanie  demograficzno-rozwo-
jowe w odniesieniu do dużych ośrodków sąsiednich 
Szczecina, Stargardu Szczecińskiego i Świnoujścia.  
Przyczyniłoby się to do stworzenia silnego subre-
gionu i wyrównanie tempa rozwoju na czym zyskał-
by także Goleniów. Dla Nowogardu ułatwiło by to 
oczywiście pozyskiwanie funduszy ze środków ze-
wnętrznych a także większe niż obecnie zaintereso-
wanie inwestorów. Ważnymi wartymi podkreślenia 
argumentami są  także historyczne - Nowogard był 

powiatem do reformy 1975, a także uwarunkowania 
geograficzno-przyrodnicze- znaczna część powiatu 
leży na równinie nowogardzkiej co wraz z obszara-
mi puszczy goleniowskiej  stanowiłoby atrakcyjną  
kompozycję i mogłoby posłużyć  promocji przyszłe-
go powiatu. Taka   zmiana jest tym bardziej możli-
wa że powiaty tego typu, z  powodzeniem w Polsce 
istnieją. Są to m.in.  powstały w 2002, właśnie w wy-
niku zmiany nazwy, powiat bieruńsko-lędziński czy 
pozostałe np. powiat  strzelecko-drezdenecki, czarn-
kowsko-trzcianecki czy ropczycko-sędziszowski. I  
tworzone były między innymi w sytuacjach gdy dwa 
miasta posiadają podobny potencjał ludnościowy, a 
także gdy   połączone zostały obszary dawnych po-
wiatów z reformy sprzed 1975 (powiat czarnkow-
sko-trzcianecki). Nazwę można zmienić bez kosz-
townego referendum wystarczy odpowiednia licz-
ba radnych powiatowych (a także nie bez znaczenia 
będą radni rady miast i gmin) wnioskujących zgod-
nie z ustawą o zmianie nazwy powiatu do Prezesa 
Rady Ministrów który następnie wydaje decyzje. 
Według mojej oceny nie jesteśmy skazani na poraż-
kę w staraniach o ten status bo skoro udało się zmie-
nić nazwę powiatu na Śląsku (powiat bieruńsko-lę-
dziński) i w paru innych miejscach naszego kraju 
ująć w nazwie powiatu dwa miasta  to czemu ma się 
nie udać u nas?.  Warto więc dać   szanse  i pomóc  
miastu, które zasługuje na coś więcej niż trzecia liga 
wśród polskich miast. Dwunasty pod względem 
wielkości wśród miast zachodniopomorskich, No-
wogard spełnia wszystkie podstawowe warunki by 
się o to ubiegać, dlatego też moje ugrupowanie Pra-
wica Rzeczypospolitej włączy przed zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi zmianę nazwy powiatu 
do swojego programu wyborczego. Będzie to jeden 
z podstawowych punktów w zbliżającej się kampa-
nii wyborczej do samorządów. Będziemy przekony-
wać o korzyściach wynikających ze zmiany nazwy 
powiatu zarówno mieszkańców Nowogardu jak i 
przekonywać pozostałe gminy wchodzące w skład  
powiatu czyli Goleniów, Maszewo, Stepnicę, Osinę i 
Przybiernów, że warto dać zielone światło do utwo-
rzenia powiatu goleniowsko-nowogardzkiego.  

Paweł Słomski 
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej 

Powiat goleniowsko-nowogardzki? 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
II Niedziela Wielkanocna (J 20,19-31)

Pokój wam... Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli...

Szukamy pokoju, walczymy o pokój, tęsknimy za pokojem ... a mimo to 
stale żyjemy w niepokoju i wojnie, stale w rozdarciu i niepewności jutra, sta-
le w wewnętrznym i zewnętrznym zamieszaniu i napięciu. Dlaczego? Czy 
przyczyną tego stanu nie jest fakt, że tak na dobrą sprawę nie spotkaliśmy 
jeszcze w naszym życiu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Księcia Po-
koju, że Go nadal nie rozpoznajemy, że jest On nam nadal obcy, daleki i 
nieznany? On jest źródłem Pokoju wewnętrznego, On jest Tym, Który po-
koju udziela obficie. Ukazując się po zmartwychwstaniu swoim uczniom, 
pozdrawia ich właśnie tymi słowami: „Pokój wam”. Nas również pozdra-
wia tymi samymi słowami: „Pokój Tobie, przestań się martwić i niepoko-
ić twoimi grzechami, przestań się lękać. Jam zwyciężył świat i zło. Jam jest 
Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Zaufaj mi i złóż swoje grzechy, troski, lęki i 
niedostatki na mnie. Ja już je poniosłem na krzyż i zwyciężyłem, a tobie 
przynoszę pokój !” A źródłem naszego wewnętrznego niepokoju są nasze 
grzechy, nasze błędy, nasze sumienie, które nas obwinia i nie daje spokoju 
... Może więc nie bez racji Kościół zaleca: „przynajmniej raz do roku spo-
wiadać się, a w czasie Wielkanocy Komunię Świętą przyjmować”? Może tu 
właśnie leży klucz do rozwiązania naszego dylematu i do uzyskania pokoju? 
Szukając Chrystusa nie bądźmy jak Tomasz (empirysta - „jeśli nie zobaczę 
nie uwierzę”). Chrystus daje się znaleźć tak łatwo; w bliźnich, potrzebują-
cych naszej pomocy, w Słowie Bożym, w Sakramentach, w Kapłanie, w co-
dziennym życiu ... Trzeba tylko chcieć Go zobaczyć, trzeba tylko odrobiny 
wiary i dobrej woli, odrobiny zaufania i pokory, aby Go dostrzec i otrzymać 
Jego dar - POKÓJ, za którym tak bardzo tęsknimy. 

A dzisiejsze niedziela Miłosierdzia Bożego niech przyniesie nam pełnię 
ufności i wiary, że Ten, Który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia czło-
wieka jest też tym samym Królem Pokoju i Miłości, Panem Wszechświata i 
Władcą pełnym Miłosierdzia. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY UWIERZY-
LI - SZCZĘŚLIWI I PEŁNI POKOJU.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:

W tygodniu wielkanocnym trwamy w nowennie przygotowującej nas 
do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na Msze św. o godz.: 7.30; 
9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 10.00. 
W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

Organizujemy wyjazd na „Marsz dla życia”, który odbędzie w Szczeci-
nie (początek na Jasnych Błoniach g.15.00) w dniu 18 kwietnia (niedziela). 
Zbiórka przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie o g.13.30. 
Koszt 15 zł.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tegorocznych „Dniach 
Młodych”, które odbędą się w Choszcznie w dniach 1-3 maja 2010 r. Koszt 
uczestnictwa 45 zł (nocleg, jedzenie, udział w punktach programu). Zapisy i 
informacje: Ks. Tomasz Tylutki – GG: 240 40 46. 

Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych fanów dwóch kółek na ofi-
cjalne otwarcie sezonu motocyklowego, które odbędzie się w kościele pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego w niedzielę 11 kwietnia. W programie o g.11.00 
– Msza św. w intencji motocyklistów z poświeceniem kasków i motocy-
kli; g. 12.00 – wspólny przejazd - parada motocykli  przez miasto (wyjazd 
spod kościoła św. Rafała Kalinowskiego przez Plac Wolności pod kościół pw. 
MB Fatimskiej na osiedlu Bema i zakończenie na torze motocrossowym – 

Otwarcie sezonu motocyklowego w Nowogardzie 
  11 kwietnia – niedziela g. 11.00
Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych 
fanów dwóch kółek, a wiec jeśli posiadasz 

choppera, cruisera, ścigacza, 
crossa, skutera, quada, 

lub jeszcze coś innego to przyjedź …
Program:
g.11.00 – Msza św. z poświeceniem kasków i motocykli w Kościele  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
g. 12.00 – wspólny przejazd - parada motocykli  przez miasto (wyjazd 
spod kościoła św. Rafała Kalinowskiego pod kościół pw. MB Fatimskiej 
na osiedlu Bema i zakończenie na torze motocrossowym – wjazd od  
ul. Zamkowej)
12.30 – Piknik motocyklowy na terenie motocrossu
•	 Nauka udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku 

motocyklowego
•	 Pokazy motocrossowe 
•	 Wspólne grillowanie, muzyka, zabawa

Zapraszają organizatorzy:
Klub Motocrossowy w Nowogardzie, Centrum Motocyklowe „TIM”, 
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

wjazd od ul. Zamkowej); g.12.30 – Piknik motocyklowy na terenie moto-
crossu, podczas którego odbędzie się nauka udzielania pierwszej pomocy 
podczas wypadku motocyklowego, pokazy motocrossowe, wspólne gril-
lowanie, muzyka, zabawa. Serdecznie zapraszamy.      

x.TT
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Serdeczne wyrazy 
współczucia

i głębokiego żalu
Panu 

Krzysztofowi 
Zwolińskiemu

z powodu 
śmierci teściowej

składają 
Burmistrz Nowogardu

oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie

Serdeczne wyrazy 
współczucia

i głębokiego żalu

Panu 
Tadeuszowi 
Fiejdaszowi

z powodu śmierci mamy
składają 

Burmistrz Nowogardu
oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Nowogardzie

kONDOleNCJe kONDOleNCJe

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Grażyny 
Denisiewicz 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
mąż z rodziną

PODZIękOWaNIa

Rozmowa z wiceprzewodniczą-
cym powiatowych władz  PO Artu-
rem Gałęskim

Czy wybory nowych władz w PO 
oznaczają koniec napięć ?

Myślę, że napięcia są nieodzowną 
częścią działalności politycznej nie 
tylko w naszym ugrupowaniu. Nie-
mniej jednak myślę, że te największe 
PO ma już za sobą. Nastąpiło grun-
towne przebudowanie personalne. 
Każde z działających w Nowogar-
dzie kół ma swojego przedstawicie-
la w zarządzie. Nowogard ma rów-
nież wiceprzewodniczącego. Należy 
pamiętać, że dziś PO w powiecie, to 
ponad 150 osób.

Jak będzie wyglądała lista PO 
do gminy i powiatu, kto będzie wa-
szym kandydatem na burmistrza?

Panie redaktorze mogę Pana za-
pewnić, że listy PO będą podwój-
nie obsadzone i będą na niej osoby 
już funkcjonujące w lokalnej poli-

tyce oraz osoby nowe. Udało nam 
się nawiązać dialog programowy ze 
znaczną grupą lokalnych przedsię-
biorców oraz lekarzy, nauczycieli i 
przedstawicieli innych profesji.

Podkreślam, że listy PO są otwar-
te również dla naszych sympatyków. 
Wszystkich tych, którzy utożsamia-
ją się z programem PO mile widzi-
my na naszych listach. Oczywiście 
obecnie trwają konsultacje w spra-
wie naszego kandydata na burmi-
strza. Wydaje się zwyciężać opinia, 
że powinna to być kobieta.

Kobieta, to byłaby ciekawa alter-
natywa .

Tak sądzimy i dlatego rozmawia-
my z kilkoma paniami, które są już 
zaangażowane w sprawy gminy i po-
wiatu.

Czy można mówić już o jakichś 
nazwiskach?

Myślę, że to zdecydowanie za 
wcześnie aby już dziś wskazywać z 
nazwiska takie osoby. Potrzebujemy 
jeszcze trochę czasu.

Czy nie boicie się konkuren-
cji ze strony nowego ugrupowania 
Wspólny Nowogard?

Nie, nie boimy się konkurencji 
i życzymy wszystkim, którzy mają 
pomysł na rozwiązywanie lokalnych 
problemów powodzenia.

Czy tylko tyle?
Tak. Życzymy powodzenia.

Czy to oznacza, że nie widzicie 

powyborczej koalicji z tym ugrupo-
waniem?

Myślę, że to mało prawdopodob-
ne. Naszym naturalnym koalicjan-
tem jest PSL zarówno w gminie, jak 
i w powiecie. Oczywiście dopusz-
czamy większą koalicję ale to kwe-
stia przyszłości zarówno w sferze 
programowej jak i nie oszukujmy się 
i personalnej. Żeby współpracować 
trzeba po prostu mieć do siebie za-
ufanie.

A co się stanie jeśli wasz kandydat 
nie uzyska większości ?

Myślę, że nie można zakładać star-
tując w wyborach przegranej. Plat-
forma Obywatelska 

będzie miała w Radzie Miej-
skiej wystarczającą reprezentację by 
wpływać na funkcjonowanie samo-
rządu.

Wrócę do mojego pytania. Kogo 
poprzecie w II turze?

Panie redaktorze pozwoli Pan, że 
uchylę się na tym etapie od odpo-
wiedzi na to pytanie.

Czy prawdą  jest, że następnym 
starostą będzie przedstawiciel PO z 
Nowogardu?

Zdecydowanie nie. Naszym kan-
dydatem jest Tomasz Stanisław-
ski obecny starosta i oceniamy jego 
pracę bardzo wysoko. Myślę, że re-
alnym jest, aby członek zarządu był 
właśnie z naszego ugrupowania z 
Nowogardu. I o to będziemy zdecy-
dowanie zabiegać.

Platforma zwiera szyki!

Czy Pan będzie startował w wy-
borach samorządowych?

Myślę, że nie gdyż praca jaką obec-
nie wykonuję bardzo mnie absorbu-
je. Na dziś nie mam takich planów. 
Podjąłem się funkcji kuratora oświa-
ty i wprowadzenia nowego nadzoru 
pedagogicznego, a to wymaga ol-
brzymiego zaangażowania.

Pojawiły się informacje, że miał-
by Pan zostać w przyszłym Sejmiku 
Wicemarszałkiem do spraw oświa-
ty. Czy może Pan to skomentować.

Słyszałem takie informacje  ale są 
one wyssane z palca. Ja takich pla-
nów nie mam.

Za dwa tygodnie odbędą się wy-
bory władz regionu PO. Wszy-
scy słyszymy o przepychankach we 
władzach szczecińskej PO. Jest Pan 
członkiem zarządu wojewódzkiego 
PO, jak Pan ocenia te fakty?

Jeśli chodzi o władze miejskie PO, 
to właściwie już wszystko jasne na-
turalnym liderem był i jest eurode-
putowany Sławomir Nitras i on zo-
stał szefem PO w Szczecinie. Mamy 
w Szczecinie zapowiedź prawybo-
rów i myślę, że już za kilka dni po-
znamy kandydata na prezydenta. Ja 
tu większego zamieszania nie widzę. 
Jeśli chodzi o wybory władz regio-
nalnych, to pamiętajmy, że samych 
delegatów będzie ponad 600 osób. 
Myślę, że i tu naturalnym liderem 
jest eurodeputowany S.Nitras.

W obecnej chwili nie macie w No-
wogardzie koalicji z PSL -  czy w 
związku z tym wasza współpraca 
jest możliwa?

Pamiętajmy, że w strukturach rzą-
dowych koalicjantem jest PSL i tu 
np. ja współpracuję jako kurator w 
sposób naturalny. W powiecie PSL 
też jest naszym koalicjantem więc 
ta współpraca po prostu jest podob-
nie jak w Sejmiku. Myślę, że najbliż-
szy czas a zwłaszcza wybory samo-
rządowe pozwolą na dobre ułożenie 
współpracy nie tylko z PSL ale i z in-
nymi podmiotami w samorządzie.

Dziękuję za rozmowę.
Lesław M. Marek

    W połowie marca odbyły się wybory władz powiatowych Platformy Obywatelskiej w powiecie goleniowskim. W wyniku głosowań ukonstytuowały się 
nowe władze partii. Na czele Zarządu Powiatu stanął Olgierd Geblewicz, wiceprzewodniczącymi zostali  Magdalena Kochan i Artur Gałęski.

Z naszego miasta we władzach zarządu znalazł się przedstawiciel Koła Nr 1 Cezary Marcinkowski.
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Jako radny i mieszkaniec nasze-
go miasta, decyzję SKO przyjąłem 
z ogromną satysfakcją. Patrzę na tę 
sprawę w aspekcie społeczno-eko-
nomicznym. Z punktu widzenia 
społecznego jest to swoiste zwycię-
stwo przedsiębiorców nad biurokra-
cją. Sukces, jaki osiągnęli przedsię-
biorcy, zawdzięczają przede wszyst-
kim samym sobie, dlatego że nie 
zgodzili się z takim traktowaniem 
i pokazali, że urzędnik nie stoi po-
nad prawem. Na aspekt finansowy 
należy spojrzeć przez pryzmat całej 
gminy, ponieważ wpływy do budże-
tu z tytułu opłat za koncesje, to ba-
gatela, prawie pół miliona złotych 
rocznie. Utrata koncesji ma odbicie 
w zmniejszonych wpływach do te-
goż budżetu, stratach finansowych 
przedsiębiorców, skutkujących utra-
tą miejsc pracy, a w tym przypadku 
również roszczeniami finansowymi 
względem gminy za bezprawne wy-
gaszenie pozwolenia.

Sprawa zbulwersowała opinię pu-
bliczną, przedsiębiorców oraz me-
dia, jednakże burmistrz pozostał 
niewzruszony. Decyzją zaskarżoną 
przez przedsiębiorców zajął się or-
gan wyższego stopnia, czyli Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze. 
Również podczas sesji Rady Miej-
skiej przytaczane przepisy, paragra-
fy czy też wyrok sądu dotyczący po-
dobnej sprawy( decyzja sądu w Gli-
wicach ) kwitowane były przez bur-
mistrza i jego doradców dość ba-
nalnie: „ Sąd w Gliwicach to stano-

wisko odosobnione (…) Jest jedno 
orzeczenie faktycznie odmienne, 
no ale w mojej ocenie ono jednak 
jest niezasadne (…) Niemniej, na-
prawdę w dobrej wierze uważam, 
że stanowisko przez burmistrza re-
prezentowane jest słuszne i zgodne 
z przepisami (…) tak mówi prawo i 
ja się pod tą opinią w 100 % podpi-
suję” - powiedziała radczyni prawna 
zatrudniona w ratuszu.

Również z-ca burmistrza pan Je-
rzy Kaczmarski, który bezpośred-
nio podpisał decyzję w imieniu bur-
mistrza Ziemby, martwił się jedynie 
ewentualną karą, jaką mógłby otrzy-
mać za pójście przedsiębiorcom na 
rękę, chociaż właśnie w ten sposób 
robią to urzędy innych gmin:  „Gdy-
by kara była nie wysoka i byłbym 
pewien, że będzie nie wysoka, być 
może tych decyzji bym nie podpi-
sał, ale nie chciałbym być człowie-
kiem karanym bo to psuje życiorys 
na resztę życia. W związku z tym 
decyzja była jaka była”.

Wyżej wymienione osoby są jed-
nak tylko pracownikami zatrudnio-
nymi w Urzędzie Miejskim przez 
burmistrza Ziembę, który zresztą 
wypowiada się w podobnym tonie i 
pytany o sytuację odpowiada m.in.:

„(…) to jest zwyczajne działanie 
polityczne. Zawsze wspieram na-
szych przedsiębiorców w ich działa-
niach…”

Wystarczyłoby jednak trochę do-
brej woli, żeby uniknąć całego za-
mieszania, którego skutki być może 

odczujemy wszyscy. Dziś już wiado-
mo, że przedsiębiorcy otrzymali po-
zytywną decyzję SKO, która utwier-
dziła mnie w przekonaniu na jak 
wielkie wsparcie mogą oni liczyć.

Według opinii Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego stro-
ny w terminie dokonały wpłaty za 
korzystanie z zezwoleń. Za wykład-
nię posłużył wyrok…Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach sygn. akt III S.A./GI 198/08, 
który stwierdził, że ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi w art. 18 ust. 8 
określa stany, w których wygasa ze-
zwolenie napojów alkoholowych, w 
tym jako jeden z przypadków wy-
mienia niedokonanie kolejnej wpła-
ty za zezwolenie w ściśle określo-
nym czasie. Oznacza to, że wyga-
śnięcie zezwolenia następuje z koń-
cem dnia, w którym upłynął termin 
do wnoszenia kolejnej raty. Ustawa 
ta nie reguluje jednakże przypad-
ków, gdy określony konkretną datą 
termin przypada na dzień wolny od 
pracy. Zdaniem sądu, skoro ustawa 
nie zawiera tego typu regulacji, nale-
ży sięgnąć do wykładni systemowej 
i w ramach tej wykładni zastosować 
sposób liczenia terminu materialne-
go z Kodeksu Cywilnego.

Kodeks Cywilny art. 115 usta-
wy – jeżeli koniec terminu do wy-
konania czynności przypada na 
dzień uznany ustawowo za wolny 
od pracy, termin upływa dnia na-
stępnego.

Oznacza to, że opłata uiszczona 
została przez przedsiębiorców w ter-
minie, podmioty nie uchylały się od 
obowiązku jej wniesienia. Nie było 
więc potrzeby wygaszenia koncesji.

Upieranie się przy swojej wersji 
interpretowanego prawa przez bur-
mistrza i radcę prawnego nie wy-
szło na dobre nikomu. Burmistrz 
Ziemba stwierdził, że jeśli interpre-
tacja przepisów przez gminę okaże 
się błędna, to oczywiście przeprosi 
przedsiębiorców, a koncesje zosta-
ną przywrócone.

Nasuwa się jedno pytanie: Kto po-
niesie odpowiedzialność za niekom-
petencję, narażenie przedsiębior-
ców na straty finansowe oraz gminę 
na śmieszność i szkody z tytułu od-
szkodowań?

Nie wierzę, że ludzie podejmują-
cy brzemienne w skutkach decyzje, 
wypowiadający się w tonie: „zabra-
liśmy koncesje, ale dobrze by było, że-
byśmy w SKO przegrali”, nie zdawa-
li sobie sprawy, że nie skończy się to 
na dobrej minie i słowie: przepra-
szam.

Jeżeli sprawa trafi do sądu i przed-
siębiorcy wywalczą odszkodowania 
za niefrasobliwość i straty poniesio-
ne z tego tytułu, to pieniądze wypła-
ci gmina. Podejście decydentów do 
ludzkich spraw nie zmieni się, do-
póki nie będą musieli zapłacić z wła-
snej kieszeni.

Radny 
Tomasz Szafran

Zwycięstwo przedsiębiorców!
Po kilku tygodniach oczekiwań wyjaśniła się sprawa koncesji, które zostały wygaszone nowogardzkim przedsiębiorcom przez burmistrza Ziembę. Sprawa 

znalazła swój finał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, do którego zwrócili się lokalni przedsiębiorcy, nie zgadzając się z błędną, ich zdaniem inter-
pretacją przepisów przez urzędników. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stanęło po stronie przedsiębiorców.

muszkieterowie otworzą się w maju
Choć otwarcie nowego supermarketu na miejscu byłego dworca PKS zapowiadano już na grudzień, to do dziś stoi on zamknięty.

Przy ul. Rzeszowskiego powstaje supermarket fran-
cuskiej sieci Intermarche. Jego budowa rozpoczęła się 
latem zeszłego roku. Miała potrwać kilka miesięcy, a 
otwarcie sklepu zapowiadano na grudzień. Budynek 
stoi zamknięty do dziś, a mieszkańcy snują domysły, 
co jest tego przyczyną. Pojawiły się już plotki o jego 
złej konstrukcji, czy braku zgody sanepidu na po-
wstanie sklepowej wędzarni.

- Nic z tych rzeczy. Przyczyna jest prozaiczna. Mamy 
po prostu problemy z przyłączem gazu do budynku. 
Najpierw powstrzymały nas formalności, a później 
oczekiwanie na zgodę i samą budowę przyłącza. Z 
tego powodu otwarcie sklepu odbędzie się w maju – 
tłumaczy Bartosz Tarnowski, przedstawiciel firmy 
Intermarche.

W sklepie francuskiej sieci zatrudnienie znajdzie 
ponad 30 osób.

- Procedura jest już rozpoczęta. O konkrety należy 
pytać w miejscowym urzędzie pracy – mówi Tarnow-
ski. 

Powierzchnia sklepu wynosić będzie 700 m. kwa-
dratowych. 

Supermarket powstaje na byłym terenie gminy. 
Kilka lat temu został on sprzedany gryfickiemu PKS. 
Firma z branży transportowej postanowiła sprzedać 
go sieci Intermarche.

Oprócz supermarketu ma powstać także niewielki 
dworzec autobusowy. W pobliżu stanie prawdopo-
dobnie stacja paliw.

Marcin Nieradka 
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W obiektywie  Jana korneluka   -Wioski naszej gminy
                  ŚWIerCZeWO

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Blanka córka Katarzyny 
Borkowskiejur. 25.03.
 ze Szczecina

Izabela córka Anny 
i Daniela Budzińskich 
ur. 1.04.z Dobrkowa

Igor syn Katarzyny 
i Daniela ur. 25.03.
ze Szczecina

Kamila córka Małgorzaty 
Grygowskiej ur. 2.04.
z Sieciechowa

Maja córka Agnieszki 
i Łukasza ur. 25.03.
z Nowogardu

Hubert syn Jolanty
i Tomasza Michalskich 
ur. 2.04. z Kulic

Amelia córka Agnieszki 
i Karola ur. 26.03.
z Nowogardu

Mateusz syn Agnieszki 
Budzyńskiej-Grzyb 
ur. 4.04. ze Szczecina

Alan syn Izabeli 
Rogalewskiej ur. 29.03.
 z Jarchlina

Filip syn Magdaleny 
Gławendy ur. 6.04.
 z Czermnicy

Hania córka Krystyny 
Domagała ur. 30.03.
z Sowna

Artur syn Katarzyny 
Wołyńskiej ur. 7.04.
 z Siedlic

Syn Bożeny Zielińskiej 
ur. 1.04. z Maszkowa
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SP 4 po modernizacji
W środę 24 marca odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji no-

wej części dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w No-
wogardzie. W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in: Kazimierz Ziem-
ba i Jerzy Kaczmarski - Burmistrzowie Nowogardu, Bartosz Wojcieszczuk 
- przedstawiciel wykonawcy robót, Jan Krawczuk – Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Chmielewski – Wicewojewoda 
Zachodniopomorski, Tomasz Stanisławski - Starosta Goleniowski, Tomasz 
Kulinicz - Zastępca Starosty, Marek Krzywania - Przewodniczący Rady 
Miejskiej, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy nowogardzkich szkół oraz mło-
dzież i ich rodzice.

Prace budowlane związane z mo-
dernizacją części budynku Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła 
II zakończono 18.12.2010 r. Całko-
witej rozbiórce uległ stary pawilon 
dydaktyczny, w którym mieściły się 
sale lekcyjne dla klas 0-III. Ze wzglę-
du na bardzo zły stan techniczny 
obiektu, najlepszym rozwiązaniem 
było jego całkowite zburzenie posta-
wienie nowego przestronnego pa-
wilonu, który spełnia już wszystkie 
normy wymagania techniczne.

Nowy pawilon ma zbliżoną do po-
przedniego powierzchnię użytkową 
(tj. 976,30 m2), jednak rozmiesz-
czenie pomieszczeń i układ komu-
nikacyjny uczynił obiekt bardziej 
przestrzennym, nie ma już ciem-
nych i wąskich korytarzy, wejście 
do budynku jest jasne i przestron-
ne. W nowym obiekcie znalazło się 
miejsce na nową szatnię, pomiesz-
czenia WC dostępne z korytarza (a 
nie w klasach), zaplecze kuchenne 
oraz stołówkę. Ponadto znajduje się 
tam gabinet pielęgniarki i pedago-

ga oraz pomieszczenia gospodarcze. 
W części dydaktycznej obiek-
tu znajdują się cztery sale lekcyj-
ne wraz z zapleczami oraz świetli-
ca, do której prowadzi niezależne 
wejście, przewidziano tam osobny 
węzeł sanitarny i została zaprojek-
towana w taki sposób aby można 
było z niej korzystać bez koniecz-
ności otwierania całej szkoły. Wo-
kół szkoły wykonano nowe doj-
ścia, urządzono mały plac zabaw. 
Budynek, podobnie jak pozostała 
cześć szkoły, jest przystosowany do 
nauki w nim dzieci niepełnospraw-
nych ruchowo.

Projekt wykonała Pracowania 
Projektowania Architektoniczno-
Budowlanego - Antoniego Kuleszy, 
wykonawcą robót był Zakład Bu-
dowlany „PORTAL” – Bartosz Woj-
cieszczuk ze Szczecina, nadzór in-
westorski nad realizacją zadania peł-
nił Eugeniusz Hnat. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 2.720.364 zł.

Opr. LMM, foto A. Sawicki

Nie JUŻ czterdzieści, 
a DOPIERO czterdzieści lat przeżyliście razem!

Z tej okazji 
Eli i Leszkowi Markom 

dziękują za miłość i opiekę, a życzą dużo zdrowia 

                           pociechy Wasze -  Rafał z Kacperkiem 
                                                         Kasia z Tomaszem
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH oraz KURS 

SPAWANIA STALI W OSŁONIE 
GAZÓW CO2 oraz SPAWANIE 

ELEKTRYCZNE
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego. Informacji udziela 
i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 
ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Spółka zatrudni KSIĘGOWĄ 
z doświadczeniem w pełnej księgowości. 

Oferty: pplo@onet.pl

reklama

DRZEWA I KRZEWY 
OZDOBNE

Olchowo 74

Tel. 507 102 211

Pamiętajcie o ogrodach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Nowogardzie 

ogłasza aukcję 
na sprzedaż: 

Przyczepy skrzyniowej P-43 
Rok produkcji 1983 
Cena wywoławcza 500,00 zł

Przyczepę można oglądać w siedzibie Obwodu Drogowego w Nowo-
gardzie ulica Dąbrowszczaków 25, 72-200 Nowogard w dni: wtorki, środy, 
czwartki w godz. 8.00 - 13.00.

Aukcja odbędzie się w siedzibie GDDKiA - Oddział w Szczecinie Re-
jon w Nowogardzie, ul. Górna 2/2 72-200 Nowogard w dniu 29.04.2010r. 
o godz. 12.30.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji na zakup przyczepy jest wniesienie 
wadium w wysokości: 50 zł.

Wadio należy wpłacić w kasie Rejonu w Nowogardzie do godz. 12.00 
dnia 29.04.2010 r.

„Niewybredna forma ruchu, ważne żeby zdrowa, 
a najzdrowsza, oczywista! Jazda rowerowa.”

Jeśli już jesteś sprawnym rowerzystą, chcesz odwiedzić 
ciekawe miejsca – przyjedź rowerem na plac Wolności 
w sobotę, 10 kwietnia o 8:59.
Jedziemy do Krępska na imprezę dla turystów 
rowerowych.

 RJZ

Czterdziesta w bieżącej 
kadencji Sesja RM

Początek obrad 21 kwietnia 2010 roku (środa) o godzinie 12 00 w sali 
obrad Rady Miejskiej w ratuszu..

Najważniejsze pozycje porządku 
obrad to zapewne:

-  Rozpatrzenie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy Nowo-
gard za 2009 rok.

- Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Nowogardu,
b) udzielenia dotacji celowej Para-

fii Rzymskokatolickiej pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej

Marii Panny w Nowogardzie prze-
znaczonej na remont i konserwację 
północnej

i wschodniej wieży kościoła,
c) udzielenia dotacji celowej Para-

fii Rzymskokatolickiej pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej

Marii Panny w Nowogardzie prze-
znaczonej na zakup i montaż dzwo-
nu w kościele filialnym

pw. Świętego Piotra i Pawła w Ol-
chowie,

Po za tym radni wysłuchają  spra-
wozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
w 2009 roku oraz rozpatrzą spra-
wozdania z realizacji programów 
walki z alkoholizmem i przeciwdzia-
łaniu narkomanii.

Informujemy: obradom mogą 
przysłuchiwać się zainteresowa-
ni mieszkańcy (oczywiście w miarę 
wolnych miejsc) jednak bez prawa 
zabierania głosu!

LMM

Polski Czerwony krzyż
XIII Rejonowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy

W dniu 30 kwietnia na placu Szarych Szeregów staną do rywalizacji drużyny 
reprezentujące poszczególne szkoły wyłonione w drodze wewnętrznych rywa-
lizacji. Taki sposób wyłaniania drużyn powoduje, że promowanie udzielania 
pierwszej pomocy obejmuje szerokie kręgi młodzieży szkolnej, a do orga-
nizacji mistrzostw włączają  się także instytucje samorządowe i państwowe.

Z przyjemnością przyjmujemy patronat medialny nad tą imprezą.
LMM
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Zlecę zaoranie 100 ha ziemi 
w okolicach Nowogardu. 

Tel. kontaktowy 609 671 030

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg 
nieograniczony

na ocieplenie budynku 
przy ul. Zielona 10  w Nowogardzie 

z pracami towarzyszącymi: 
remont balkonów, przebudowa wiatrołapów, wymiana rynien i rur 
spustowych, wymiana podbitki, wymiana parapetów, wykonanie 

izolacji pionowej ścian piwnic, wykonanie docieplenia stropów piwnic.

Wadium - 7.000,- zł. 
Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 
25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 
3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 
3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Goleniowie

ogłasza nabór kandydatów 
do służby na stanowiska:

RATOWNIK, 
RATOWNIK-KIEROWCA

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie 
72-100 Goleniów 
ul. Gen. Andersa 8
W terminie do dnia 28 maja 2010 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  
(091) 43 17 903 lub (091) 4182436 
w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku oraz na stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Goleniowie www.kppspgoleniow.binp.info.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

zaprasza 
do składania ofert na:

−	 Remont chodnika i parkingu przy ul. Poniatowskiego 13.
Specyfikacja i dodatkowe wyjaśnienia związane z przetargiem 
dostępne w biurze Spółdzielni, osoba prowadząca 
postępowanie - Pani Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.

−	 Dzierżawę hali z pomieszczeniami biurowymi  
o pow. 264 m2 przy ul. Gryfitów 1.
Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym z 
administratorami Spółdzielni.

Oferty prosimy składać w terminie do 15 kwietnia 2010 r. do 
godz. 14.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w 
Nowogardzie, tel. 913910010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia o godz. 14.30.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Witajcie w kręgu przyjaciół!
Informujemy, że planowane spotkanie koleżeńskie osób 

z rocznika 1950 odbędzie się 
w dniach 12-13 czerwca 2010 r. 

w gospodarstwie agroturystycznym 
„U Furmana” (Ostrzyca). 

Szczegółowych informacji udzielają: 
Elżbieta Korneluk, tel. 607 279 557, 

Alicja Szpiganowicz, tel. 516 144 085, 
Barbara Wiercioch, tel. 693 344 804.

Do zobaczenia w miłym gronie!

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych 

w zbiórkę nakrętek, 
a przede wszystkim uczniom szkół 

i przedszkoli. 

Zebraliśmy 900 kg. Akcja nadal trwa!
Stowarzyszenie 

dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”

"TOYOTA NOWOGARD MK Autoryzowany Dealer Toyota 

ZaTrUDNI OSOBę Na STaNOWISkO 
meCHaNIk SamOCHODOWY 

Podania proszę kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, Nowogard 

e-mail: kadry@toyotanowogard.pl"
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kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

Firma „NOWORIM” 
sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 7c 
72-200 Nowogard 

ZaTrUDNI 
osoby na stanowisku 
pracownik produkcji. 

Warunkiem zatrudnienia 
jest posiadanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

Tel. 91 39 22 394

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

BalUSTraDY 
kUTe 

Tel. 513 100 901

Zarząd Koła
 PZW Tęczak 
organizuje 

II turowe Zawody 
o Mistrzostwo Koła 

na kanale w Trzebieszewie 
dnia 11 kwietnia 2010 r. 

Wpisowe 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca 

o godz. 6.00.
           Zarząd

!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Szczecinie Rejon w Nowogardzie 

ogłasza II aukcję na sprzedaż niżej wymienionych 
środków transportowych:

1.   Furgon FSC ŻUK A-07
Rok produkcji 1997 - przebieg 176.000 km 
Cena wywoławcza 2.600,00 zł
2.   Fiat Seicento 0,9
Rok produkcji 1998 - przebieg 306.000 km 
Cena wywoławcza 800,00 zł

Środki transportowe można oglądać w siedzibie Obwodu Drogowego w Nowo-
gardzie ulica Dąbrowszczaków 25, 72-200 Nowogard w dni: wtorki, środy, czwart-
ki w godz. 8.00-13.00.

Aukcja odbędzie się w siedzibie GDDKiA - Oddział w Szczecinie Rejon w No-
wogardzie, ul. Górna 2/2 72-200 Nowogard w:

a/ dnia 29.04.2010r. o godz.10.30 - na sprzedaż furgonu Żuk
b/ dnia 29.04.2010r. o godz. 11.30 - na sprzedaż samochodu fiat Seicento
Warunkiem uczestnictwa w aukcji na zakup danego środka transportowego jest 

wniesienie wadium w wysokości:
1. Furgon Lublin - 150 zł
2. Fiat Seicento - 50 zł
Wadia należy wpłacić w kasie Rejonu w Nowogardzie do godz. 10.00 dnia 

29.04.2010 r.

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁU-
GOWY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 
14 (na przeciw byłej gorzelni), TEL. 
660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  616  309, 
606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
własnościowe, bezczynszowe 68 m kw, 
wysoki standard, cena 130 tys. do uzgod-
nienia. 607 398 428, 603 422 112.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojo-
wego do wynajęcia w domku lub w blo-
ku, w Nowogardzie lub okolicach (Karsk, 
Olchowo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na 
mniejsze. 783 570 815.

• Sprzedam 2 działki budowlane w Nowo-
gardzie o pow. 2.145 m2 i 2.557 m2. Tel. 
601-88-95-96 po 16.00.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 
zł/ m kw. 607 647 146.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowo-
gardu. 601 190 270.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 608 579 447.

• Wynajmę lokal na działalność handlową 
przy ul. 3 Maja 44 G. Tel. 517 35 76 53.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
607 289 830.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie po korzystnej ce-
nie 3 pokojowe, 58 m kw, parter. 91 39 
27 000.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro. 605 495 453.

• Do wynajęcia garaż murowany na ul. Ko-
walskiej. 798 700 072 po 15.00.

• Resko - sprzedam dom 85 m kw 160000 
zł. 888-169-572.

• Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo ume-
blowane, miejsce garażowe. 607 669 877.

• Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. 
Zamkowa. 608 658 184.

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 4 pokoje, niskie koszty 
utrzymania, na kawalerkę z dopłatą. Tel. 
502 560 931.

• Pokój do wynajęcia. 91 39 22 988, 698 84 
30 40.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, niski 
czynsz. 885 688 771.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, ul. 
700 Lecia. Tel. 880 417 707.

• Sprzedam ok. 10 ha ziemi rolnej w Strze-
lewie, cena 120 tys. oraz mieszkanie w 
Międzyzdrojach o pow. 50 m kw z działką 
i pomieszczeniem gospodarczym – 150 
m od morza, cena 270 tys. 667 476 876.

•	 Szukam pomieszczenie 50 – 100 m kw, 
także na wsi. Tel. 514 45 15 25.

•	 Do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na 
gabinety kosmetyczne vis a vis NeTTO 
700 lecia 6a. Tel. 693 368 936.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 47 m 
kw przy ul. 15 Lutego. 606 945 398.

• Wynajmę lokal handlowo – usługowy 
125 m kw w centrum Nowogardu, ul. 5 
Marca 13. Tel. 667 994 240.

• Wynajmę dom w Goleniowie. 
695 780 299.

• Sprzedam tanio kiosk na Targowisku. Tel. 
91 39 20 718.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa. 601 56 27 43.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze 
57,5 m kw w centrum, ul. T. Kościuszki. 
695 426 092.

• Sprzedam działkę budowlaną 1621 m 
kw, uzbrojoną, z pozwoleniem na budo-
wę przy ul. Okulickiego w Nowogardzie. 
Tel. 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, 
w Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	 Wynajmę garaż na placu ogrodzonym 
zamykanym, ul. 15 lutego, cena 100 
zł/ m –c. Tel. 604 679 249.

• Poszukuję garażu do wynajęcia dla busa 
Volkswagen. 723 432 323.

• Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą 80 m kw. 606 703 451.

• mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., poj. sil-
nika 1500, benzyna + gaz, 4500 zł do ne-
gocjacji. Tel. 91 39 25 391, 604 55 13 92.

• Sprzedam Volkswagen Golf 1,6, 1993 
r., wspomaganie kierownicy, ABS, cen-
tralny zamek, szyberdach, cena 5000 zł. 
603 388 340. 

• Sprzedam Nissana Almerę, rok. 
prod. 12/2001, 5 drzwi hatchback, 
przeb.124.000 km, do końca serwisowa-
ny w ASO Nissana, ostatni duży przegląd 
12/2009 r, książka serwisowa, zielony me-
talik, klimat., ABS, 4* airbag, radio-kaseta 
Nissan, welurowa tapicerka, 4 el. szyby, 
el. lusterka, podłokietniki, immobiliser, 
centralny zamek z pilotem-2 kluczyki, 
niepalone w środku, bardzo zadbany, 
jako drugie auto w rodzinie, opony letnie 
continental, bezwypadkowy. Cena 23500 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam alufelgi opony 225 x 45 x x17 
OZ. 504 643 641.

• Sprzedam Opel Astra hatchback, 1,7 D, 
1994 r., stan bardzo dobry, ubezpieczony, 
zarejestrowany, cena 3800 do uzgodnie-
nia. 667 353 993.

• Sprzedam Zetor 3011, cena 4500 zł; 
Simson S51, 1984 r., stan bdb, ubezpie-
czony, zarejestrowany, cena 2100. Tel. 
692 608 128.

• Sprzedam Toyota Starlet, rok prod. 
1989, ubezpieczenie 07.2010, przegląd 
07.2010, stan tech. dobry, cena 1300 zł. 
Tel. 662 256 643.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

• Sprzedam ciągnik C-360 – 3P oraz siew-
nik zbożowy (Poznaniak). 668 316 103.

• Sprzedam obornik. 793 90 80 98.

• Sprzedam konie ułożone w siodle i w 
bryczce. 793 90 80 98.

• Sprzedam dwa byczki, jałóweczkę + cie-
liczkę. 605 09 25 17.

•	 Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

• Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosio-
wy. 604 796 025.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską + 
warchlaki i prosiaki. Tel. 91 39 17 620 wie-
czorem.

• Sprzedam bobik i łubin. 660 420 658.

• Sprzedam jęczmień jary zaprawiany. 
602 267 382.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 418 98 24.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 501  383 
380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrakcyj-
ne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Two-
jej Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych 
z wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką 
Jantar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Ta-
nio. 506 800 779.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, www.su-
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

W tym tygodniu polecamy na sprzedaż domy pod Nowogardem

Powierzchnia 
domu 240,00 m2 
Pow. działki 900 m2 
CENA: 190 000 zł 

Powierzchnia 
domu ok. 80 m2 
Pow. działki 5000 m2 
CENA: 100 000 zł

perogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum No-
wogardu, tel. 605 522 340.

•	 Dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

• Najtańsze roboty budowlane. 
796 511 033.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Korepetycje z matematyki. 668 17 12 12.

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Organizujemy wesela i jazda konna. 607 
73 98 66.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów 
gazowych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 
59.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
661 485 413.

• Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie 
budynków, stawianie domów, pokrycia 
dachowe, szpachlowanie, malowanie, 
itp. Tel. kom. 692 562 306.

• Dachy i usługi budowlane – najtaniej. 
Tel. 796 517 107.

• Zlecę odnowienie elewacji na budynku 
jednorodzinnym w Nowogardzie. Tel. 
604 126 789.

•	 Pogotowie komputerowe. 
695 041 278.

• Prace wykończeniowe, montaż płyt kar-
tonowo – gipsowych + zabudowa, ma-
lowanie, szpachlowanie, tapetowanie 
ścian i sufitów, układanie płytek podło-
gowych i ściennych. Tel. 91 39 25  671, 
503 045 655.

• Zlecę ułożenie kostki granitowej 400 m 
kw w Resku, Tel. 604 408 999.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisemne 
na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

• Przyjmę na staż – branża budowlana. 
600 400 363.

• Opiekunka z doświadczeniem zaopie-

kuje się dzieckiem. Tel. 781 426 879.

• Zatrudnię dekarza. 608 817 214.

• Budowlaniec podejmie pracę poza gra-
nicami kraju. 503 790 471.

•  KSM Trading ul. Nadtorowa 14c, 72-200 
Nowogard, tel.91 39 27 113 zatrudni kie-
rowcę Tira z uprawieniami.

•	 Potrzebna opiekunka do mężczyzny. 
Tel. 668 797 310.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, na gwarancji, cena 450 
zł, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą  do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, firmy Va-
illant. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygo-
dniowe. 793 018 316.

• Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady 
sklepowe. 788 566 432.

• Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 
608 658 184.

• Owczarki niemieckie 8 tygodniowe pie-
ski i suczki, rodzice z rodowodem, ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata 
sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

•	 Zgubiono telefon Nokia nawigator 
w okolicy I lO. Telefon został zablo-
kowany. Dla znalazcy nagroda. Tel. 
601 408 886.

• W dniu 2 kwietnia zaginął portfel, tzn. 
być może został skradziony, w portfelu 
znajdowały się: dowód osobisty, prawo 
jazdy, karta bankomatowa, oraz kwota 
około 100 zł. Znalazcę proszę o kontakt 
pod nr tel. 603 295 538.

• Kupię płyty jumbo używane. Tel. 
607 690 741.

• Kupię szambo, zbiornik na gnojowicę 4 
– 8 tys. litrów. Tel.501 151 723.

• Sprzedam solidne i ładne regały i lady 
sklepowe. 606 703 451.

• Okazja! Wyjazdy do Holandii i Belgii z 
Gryfic, Płot, Nowogardu i Goleniowa w 
niedziele rano ok. godz. 9.00. Powro-
ty do Polski z Holandii i Belgii w piątki, 
wyjazd ok. godz. 18.00. Tel. w Polsce 
kom. 691 032 941, tel. kom. w Holandii 
+31 645 423 565.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Program  SENIOr
WSZYSTKIE LEKI 

NA rECEPTĘ TAŃSZE O 25%
Coraz więcej osób nie stać na wykupienie 

niezbędnych leków. Dlatego „Apteki dbam o 
zdrowie” wprowadziły program SENIOR dla osób 
powyżej 75 roku życia. Dzięki Karcie program 
SENIOR otrzymują one aż 25% dofinansowa-
nia na zakup wszystkich leków wydawanych 
wyłącznie na receptę., aż do wykorzystania 
limitu 500 zł. 
• Kartę programu SENIOR można zamówić: 

telefonicznie lub na www.programsenior.pl
• Imienna karta SENIOR dotrze na podany ad-

res pocztą w ciągu w dwóch tygodni.
• Z dofinansowania 25% można korzystać każ-

dorazowo przy realizacji recept w wybranych 
„APTEKACH dbam o zdrowie” oznaczonych 
logo ePRUF. 

InFOlInIA 
poniedziałek-piątek w godz. 8-20, sobota 8-14  

0801 300 600  lub 42 200 75 75 
(Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). 
Program SEnIOR został zrealizowany dzięki pomocy 

tysięcy farmaceutów, właścicieli  i pracowników 

„Aptek – dbam o zdrowie” 
Dziękujemy im za to.

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

Oblicza wiosny

Witamy bociany

Palimy trawy

Lekceważymy porządki

Nie szanujemy niczego
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 9.04

Rozwiązania krzyżówki nr 26.03 – NIEDZIE-
LA PALMOWA - nadesłali:

Jerzy Zawadzki - Orzechowo, Jakub Kochelski 
– Błotno, Stanisława Krystkiewicz – Dąbrowa, 
Edmund Skubiszewski – Wierzbięcin, Teresa 
Młynarska – Słajsino, Andżelika Nizio – Osowo, 
Sławomir Skowroński – Strzelewo oraz z Nowo-
gardu: Zygmunt Mierkiewicz, Zygmunt Pacocha, 
Urszula Skowron, Krystyna Zawidzka, Sabina 
Frąckowiak, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak, 
Agnieszka Skowrońska, Andrzej Leszczyński, Sta-
nisława Pokorska, Danuta Majeranowska, Wiesław 
Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Krzysztof 
Ustyjańczuk, 

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Stanisława Pokorska,
- Krystyna Zawidzka,
- Krzysztof Ustyjańczuk. 
Wszyscy z Nowogardu. Gratulujemy!

Rozwiązania krzyżówki nr -2.04 – WIELKA-
NOC – nadesłali:

Teresa Czarnecka – Wierzbięcin, Bogumiła 
Urtnowska – Kulice, Teresa Młynarska – Słajsi-
no, Agata Kochelska – Błotno, Andżelika Nizio 
– Osowo, Jan Furmańczyk – Dąbrowa, Kacper 
Skowroński – Strzelewo oraz z Nowogardu: Maria 
Dymek, Pelagia Feliksiak, Natalia Chruściel, Zyg-
munt Mierkiewicz, Halina Szwal, Danuta Borowik, 
Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński, Halina 
Stefańska, Teresa Januszonek.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu, 
- Barbara Bartosik z Nowogardu.
Gratulujemy!  

kaPrYSY PrOTekCJI
Gdy zmieniono kadry,
Psy zająca zjadły

WOlNe rODakÓW SOBOTY
Przepraszam bardzo, drogi sąsiedzie,
Wieczorem do mnie rodzinka zjedzie!
Jak towarzystwo będzie za głośne,
Stuknij pan w sufit...I nimś  się spostrzegł 
Zaczął już gości gościć stołową:
Sto lat ! - przepływa nad twoją głową, 
A woń bigosu spokój ci zmąca... 
Tak bywa w pierwszy piątek miesiąca .
Zwykło się mawiać piątek – przed światek 
Gdy śmiechu pełen każdy zakątek. 
I to jest dobre... Daj Polsko buzi!
Jesteśmy ludźmi a to dla ludzi... 
Jeszcze tylko „szła dzieweczka” 
Później „góral” i bradiaga „
I za chwilę skrzyp łóżeczka,
Ale na to trudna rada... 
Strącił z okna pelargonię!?
Teraz w kruchy blacik walnie:
Czasem sprawi łaźnię żonie.
Lecz bez krzyku... kulturalnie. 
Anioł!-rzekłbyś – w wieczór w piątek ,
Zameldował się formalnie... 
Wiedzą o sobie starzy sąsiedzi, 
Przy czym kto siedział i na czym siedzi,
Bo chociaż dzielą nas jeszcze tynki, 
Znamy te nasze grzeszne uczynki... 
Znów z wielkiego robi małe, 
A z długiego przytnie krótkie:
Od dziś czarne będzie białe... 
Tutaj rąbnie a tam stuknie.
Puka, tłucze, kopie, ryje:
Młotem, świdrem, pędzlem, kijem... 
Niczym jakiś kret lub kretyn, 
Skrzętny wróbel, mądry dzięcioł,
Skrobacz, szurasz i wiertęcioł …
I tak zrasza czoło potem , 
W wolna sobotę, 
W wolna sobotę! 
Ludzie! W wolną sobotę!!!

mŁODY ŻeBrak
Zwrócił złotówkę i powiada:
Pan mnie widocznie wziął za dziada!.

Opis krzyżówki
Litery  z pól ponumerowanych utworzą dwuwy-

razowe rozwiązanie
Poziomo:
5  - amator cudzych kasztanów,
6 – jedna płynie, druga pilnuje,
8 – Afrodyta go kochała, dzik go rozszarpał,
10 – boczna, pochyła nawierzchnia nasypu,
13 – u  pokerzysty kamienna,
14 – dwa kółeczka i deseczka.

Pionowo:
1 – rozkoszna latorośl, 
2 – można do niej nie dorastać,
3 – wiatr jak pisarz Władysław (Komornicy),
4 – zwrotny także z kodem,
7 – terminuje u majstra,
9 – w dramacie F. Schillera w parze z miłością,
10 – radło ją wyparło,
11 -  z prezentami do niej 23 listopada,
12 – z traktorzysty na biznesmena. Lesmar
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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remis w Skolwinie
Losy meczu Pomorzanina ze Świtem Skolwin rozstrzygnęły się w ostat-

nich minutach. 
Pomorzanin sprawiał lepsze wra-

żenie już od początku meczu. Nasz 
zespół nie wystraszył się gospodarzy 
i z każą przeprowadzoną akcją stwa-
rzał sobie świetne okazje. Do ich 
wykorzystania brakowało jedynie 
skuteczności. 

Pierwszą bramkę w 23 min. strzelił 
jednak nie, kto inny jak Krystian 
Miklas. Nasz napastnik udowodnił 
po raz kolejny, iż jest piłkarzem, bez 
którego Pomorzanin wyobrazić sobie 
bardzo ciężko. Podopieczni trenera 
Zbigniewa Gumiennego mogli pod-
wyższyć wynik jeszcze w pierwszej 
części. Zostało jednak prowadzenie 
jedną bramką. 

Druga połowa rozpoczęła się od 
ataków Świtu, który chciał podrobić 
przewagę. Gospodarze zdobyli bram-
kę w 70 min. Padła ona po rzucie 
wolnym. Gola stracił Pomorzanin, 
ale paradoksalnie zyskało widowi-
sko. Walki nie brakowało, a za jeden 

z fauli zawodnik gospodarzy został 
usunięty z boiska. Mimo osłabienia, 
to gospodarze zaczęli śmielej atako-
wać bramkę Eberta. Nasz bramkarz z 
opałów, po świetnych interwencjach 
wychodził jednak obronną ręką.

Kontratak Pomorzanina, przepro-
wadzony na dwie minuty przed koń-
cem zakończył się zdobyciem bramki 
przez Krystiana Miklasa. I kiedy 
wydawało się, że nowogardzianie 
cieszyć się będą ze zwycięstwa padł 
gol wyrównujący dla gospodarzy. 

Obiektywnie oceniając remis w 
tym spotkaniu jest wynikiem spra-
wiedliwym, lecz każda ze stron może 
odczuwać niedosyt ze względu na 
sytuacje bramkowe, których nie 
wykorzystała.

Jak trudnym terenem jest Skolwin 
możemy zobaczyć w statystykach tego 
zespołu – Świtem, w tym sezonie ani 
razu nie poległ  na własnym terenie. 
- Jeden punkt cieszy, choć zostaje 

Tabela: 
1.  Kluczevia Stargard     41 
2. Arkonia Szczecin   33 
3. Osadnik Myślibórz   32 
4. Odra Chojna    31 
5. Stal Lipiany    29 
6. Polonia Płoty    27 
7. Sparta Gryfice    24 
8. Orzeł Trzcińsko-Zdrój   24 
9. Pomorzanin Nowogard   21 
10. Świt Skolwin    21 
11. Kłos Pełczyce     21 
12. Zorza Dobrzany    18 
13. GKS Mierzyn    17 
14. Woda-Piast II Rzecko   13 
15. Iskierka Śmierdnica   12

 
Pozostałe wyniki 18-tej kolejki:  
GKS Mierzyn - Kłos Pełczyce 0 - 2  
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Sparta Węg. 2 - 0  
Kluczevia Stargard - Arkonia Szczecin 2 - 1  
Zorza Dobrzany - Woda-Piast II Rzecko 8 - 1  
Osadnik Myślibórz - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 - 0  
Stal Lipiany - Polonia Płoty 2 - 1  
Sparta Gryfice - Odra Chojna 1 – 2

Karolina Kubicka, man

niestety niedosyt, bo wykorzystuje-
my sytuację w ostatnich minutach   
spotkania podwyższając na 1-2, a 
mecz kończy się remisem. Najważ-
niejsze, że mamy tyle samo punktów, 
co Świt. Przed meczem   jak każdy, 
remis brałbym w ciemno. Skolwin to 
naprawdę ciężki teren, lecz jakbyśmy 
wykorzystali wszystkie sytuacje, które 
mieliśmy to moglibyśmy grać spokoj-
nie do samego końca. Cieszy mnie, że 
gra zawodników jest coraz lepsza, a 
skuteczność  z pewnością przyjdzie w 
następnych meczach – podsumował 
trener Zbigniew Gumienny.

Po trzech kolejkach rundy wio-
sennej Pomorzanin zajmuje w tabeli 
dziewiąte miejsce. W najbliższą sobo-
tę, na własnym boisku zmierzy się z 
trzynastym GKS-em Mierzyn. 

Świt Skolwin - Pomorzanin No-
wogard 2-2 (0-1) Pomorzanin: 
Ebert - Tomporowski, Skórniewski, 
Nieradka (Kowalczyk 46’), Fiałkow-
ski, Soska (Skowroński 87’),  Mendyk 
(Dobrowolski 50’), Bednarek, Galus 
(Gaik 80’), Kurek, Miklas.

Bramki: Miklas (2)

Sezon kolarski rozpoczęty

Paweł kolasiński  
na podium 

Pierwszy wyścig i pierwszy sukces odnieśli kolarze LUKS Chrabąszcze No-
wogard. W sobotę 27.03 do Dzierżoniowa (Dolny Śląsk) przyjechały najlepsze 
kluby kolarskie. W kategorii Junior Młodszy nasz zawodnik Paweł Kolasiński 
wywalczył II miejsce. Zwyciężył zawodnik gospodarzy Tomasz Mickiewicz 
, III miejsce zajął Litwin Rinveicius Taras, natomiast V miejsce przypadło 
naszemu drugiemu reprezentantowi Krzysztofowi Antczakowi. 

W kategorii Młodzik dobrze spisał się Remigiusz Komisarek, który ambit-
nie ukończył wyścig na wysokim VII miejscu. Następnego dnia, w niedzielę  
kolarze przenieśli się do Sobótki. 

16-kilometrową trudną trasę Juniorzy Młodsi pokonywali trzykrotnie. 
Z pośród 130 zawodników Paweł Kolasiński minął metę na VII pozycji. 
Krzysztof Antczak uczestniczył w kraksie i wyścig ukończył na dalszym 
miejscu. W kategorii Młodzik 
Remek Komisarek także miał 
pecha i po upadku ostatecznie 
zajął 22 miejsce. Po wyścigu w 
tym samym dniu nasi zawodnicy 
w składzie : Paweł Kolasiński , 
Krzysztof Antczak , Remigiusz 
Komisarek i Patryk Jakubowski 
pojechali na tygodniowe zgru-
powanie Kadry Wojewódzkiej 
do  Sosnówki i Borowic. Święta 
spędzili w domu.

Gdy Państwo czytają te in-
formacje nasi chłopcy startują 
w Mistrzostwach Polski LZS na 
torze w Pruszkowie (12 – 15.04) 
, a następnie (17 i 18.04) w I Se-
rii Pucharu Polski w Strzelcach 
Krajeńskich. Połamania kół!

Henryk Sawicki

Olimpia wraca  
do gry

Po świątecznej przerwie piłkarze A-klasowej Olimpii wracają do ligo-
wych zmagań. Wygrać w sobotę i czekać na lidera w środę – to cel zespołu 
Marcina Miklasa. 

Naszych piłkarzy czeka tym ra-
zem pojedynek z Bałtykiem Gostyń. 
Goście zajmują obecnie dziewiąte 
miejsce w tabeli. Jesienią przegrali z 
naszym zespołem 2:4. 

- To dla nas bardzo ważny mecz. 
Zwycięstwo pozwoli na spokojne 
przygotowanie się do spotkania z Regą 
Trzebiatów, które już w najbliższą 
środę. Myślimy już trochę o podjęciu 
lidera i zgotowaniu mu ciężkiej prze-

prawy – mówi trener Marcin Miklas.
Po dwóch kolejkach rundy wio-

sennej Olimpia zajmuje w tabeli 
siódme miejsce i do lidera – Rega II 
Trzebiatów traci siedem punktów. 
Przypomnijmy, że w tym sezonie 
Olimpia nie przegrała jeszcze meczu 
na własnym boisku. 

Początek meczu o godz. 14.00. 
Serdecznie zapraszamy. 

man

„Wyścig Głosu i Olimpijczyków”

Przygotujmy się do startu!
W dniu 2 maja odbędzie się w Nowogardzie kolarski „Wyścig Głosu i 

Olimpijczyków” .
Wyścig organizowany jest z myślą o tych młodych adeptach, którzy pra-

gną podnosić swoje kwalifikacje i próbować sił w kolarstwie.
Wszyscy, którzy chcą startować w Wyścigu proszeni  są o przybycie w nie-

dzielę, 11 kwietnia na tor motocrossowy. Od godziny 11.00 czekał będzie na 
was Czesław Polewiak, wielokrotny Mistrz Polski. Przybliży wam regulamin 
Wyścigu oraz przeprowadzi fachowy trening. Spotkania z panem Polewia-
kiem będą prowadzone w każdą niedzielę, aż do daty startu Wyścigu. Każdy 
chętny przyjeżdża na własnym rowerze.

Serdecznie zapraszamy do masowego udziału w zajęciach i w Wyścigu.
Stowarzyszenie „Wyścig Głosu i Olimpijczyków” 

UKS „Olimpijczyk 2009” przy SP 3
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Informujemy, że 

15 kwietnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

 fot. Jan Korneluk

Rozpoczęcie kursu 19 kwietnia g. 16.30

Katyńskie 
przeznaczenie

Od soboty 
trwa  

tygodniowa 
żałoba  

narodowa
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Samolot prezydencki TU-154, z 96 
osobami na pokładzie rozbił się w 
minioną sobotę (10 kwietnia) o godz. 
8.56. Do tragedii doszło na lotnisku 
w Smoleńsku. Miała tam wylądować 
delegacja udająca się na 70 rocznicę 
obchodów mordu polskich oficerów 
w Lesie Katyńskim. Na jej czele stał 
prezydent RP Lech Kaczyński z 
małżonką Marią. W samolocie lecieli 
także m.in. ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałek sejmu Jerzy Szmaj-
dziński, szef sztabu generalnego gen. 
Franciszek Gągor, rzecznik praw 
obywatelskich Janusz Kochanowski, 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Janusz Kurtyka, prezes Polskiego 
komitetu Olimpijskiego Piotr Nurow-
ski, bohaterka walki z komunizmem, 
legenda Solidarności Anna Walen-
tynowicz.

Władze w żałobie
Burmistrz Nowogardu Kazimierz 

Ziemba o tragedii w Smoleńsku do-
wiedział się o godz. 10. Wiadomość 
przekazał mu pracownik Urzędu 
Miejskiego: - W pierwszej chwili nie 
mogłem w to wszystko uwierzyć. Fak-
ty zaczęły docierać do świadomości 
dopiero, gdy relacje podawały media. 
Mamy do czynienia z wielką tragedią 
narodową. Tak dramatycznych chwil w 
historii Polski jeszcze nie przeżyliśmy. 

W katastrofie zginęło również 
dwóch dobrych przyjaciół naszego 
burmistrza. Posłowie Polskiego Stron-
nictwa Ludowego: Edward Wojtas i 
Wiesław Woda.

- Z oboma znałem się bardzo do-
brze. Łączyła nas nie tylko partyjna 
przynależność, ale także i zwyczajna 
przyjaźń. Będzie mi ich bardzo brako-
wało. Pozostanie po nich wielka pustka. 
Dobrze znałem też posła Platformy 
Obywatelskiej z naszego regionu Seba-
stiana Karpiniuka. Szkoda, że odszedł 
tak dobrze zapowiadający się polityk i 
świetny człowiek – mówi Ziemba.

Burmistrz Nowogardu miał także 
okazję spotkać osobiście prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Tak wspomina 
kontakt z głową państwa: - To było w 
Poznaniu na obchodach 50 lecia po-
znańskich wydarzeń październikowych 
z 1956 r. Dość długo rozmawialiśmy. 
Prezydent Kaczyński sprawiał świetne 
wrażenie. Dał się poznać jako osoba 
niezwykle ciepła i sympatyczna. Uwa-
żam, że dobrze pełnił rolę prezydenta.

Nie mniej poruszony śmiercią 
Lecha Kaczyńskiego jest zastępca 

burmistrza Jerzy Kaczmarski. Nic 
dziwnego. Należy przecież do Prawa 
i Sprawiedliwości, którego „ojcem” 
był zmarły tragicznie prezydent: - To 
najlepszy prezydent, jakiego mieliśmy, 
od czasów dwudziestolecia między-
wojennego. Nie ma pewności, że tak 
dobry nam się jeszcze przytrafi. W 
przyszłych wyborach mieliśmy z całą 
rodziną oddać na niego głosy. W 
śmierci prezydenta zawarta jest nieco-
dzienna symbolika. Pocieszeniem jest 
fakt, że w mediach, które zazwyczaj 
zajadle prezydenta krytykowały można 
usłyszeć dobre opinie. Wreszcie głos 
zabrały osoby dobrze znające Lecha 
Kaczyńskiego.

Swojej sympatii do zmarłego prezy-
denta nie ukrywa też Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krzywania: 
- To był mój prezydent. Głosowałem 
na niego w wyborach. Uważałem i 
uważam, że był najlepszy z dotych-
czasowych. Lecha Kaczyńskiego po-
dziwiałem za opozycyjną przeszłość w 
Solidarności, za wyrazistość poglądów, 
których nie zmieniał często i patrio-
tyzm.

W Niemczech wielki szacunek
Wiceprzewodniczącego nowo-

gardzkiej Rady Miejskiej Mieczysława 
Laskowskiego tragedia prezydenckie-
go samolotu zastała w Niemczech. W 
zeszłym tygodniu wyjechał do Ham-
burga, by podziwiać nowonarodzoną 
wnuczkę.

- O masakrze w Smoleńsku dowie-
działem się z mediów. Najpierw my-
ślałem, że to tylko niewielkie problemy. 
Informacja o śmierci 96 osób była już 
szokiem. W niemieckich mediach o 
tragedii mówi się bez przerwy. Infor-

macje oparte są raczej na doniesieniach 
rosyjskich. Bardzo często pokazuje się 
jednak Warszawę, reakcje i wypowiedzi 
Polaków. Na Niemcach duże wrażenie 
zrobił niedzielny przejazd konduktu 
żałobnego prezydenta przez Warszawę, 
w asyście setek tysięcy ludzi. Miejsco-
wi zadają sobie jednak pytanie. Jak, 
to możliwe, że w jednym samolocie 
znajdowało się tak dużo znaczących 
osób. O Lechu Kaczyńskim mówi się 
z bardzo dużym szacunkiem, jak o 
wielkim patriocie. Niemcy podkreślają, 
że prezydentowi Kaczyńskiemu bardzo 

zależało na zwiększeniu pozycji Polski 
w Europie. Ich stosunek do naszego 
prezydenta jest zgoła odmienny, niż ten 
prezentowany w Polsce przez lata jego 
kadencji. Można zauważyć, że wypa-
dek samolotu zrobił wrażenie także na 
zwykłych obywatelach Niemiec. 

Także Laskowski mimo swej przy-
należności do PSL-u nie ukrywa, że 
był zwolennikiem Lecha Kaczyńskie-
go, a także pomysłu na Polskę i opcji, 
którą reprezentował: - Polska polityka 
straciła bardzo dużo. To nie dobrze na 
scenie zabraknie bardzo wyrazistej w 
swych poglądach opcji patriotycznej, 
z którą sympatyzowałem. Liczę, że 
jako politycy wyciągniemy wnioski z 
tej tragedii. Że w naszych działaniach 
i wypowiedziach będzie mniej niepo-
trzebnego jadu. Także na poziomie 
samorządu. 

Stracili dobrych przyjaciół
Zachodniopomorski  kurator 

oświaty Artur Gałęski w katastro-
fie samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem stracił dobrego kolegę 

z Platformy Obywatelskiej, posła 
Sebastiana Karpiniuka: - Jeszcze w 
czwartek rozmawiałem z nim przez te-
lefon o wojewódzkiej inauguracji roku 
szkolnego 2010/11, w jego rodzinnym 
Kołobrzegu. Planowaliśmy prywatne 
spotkanie w tym tygodniu. Sebastian 
był perfekcjonistą. Wszystko, co robił 
musiało być dopięte „na ostatni guzik”. 
Oprócz pełnienia funkcji politycznych 
był po prostu dobrym kolegą. Choć w 
większości był w pośpiechu, to znajdo-
wał czas by zadzwonić i porozmawiać. 

Artur Gałęski wspomina szcze-
gólnie niedawno przeprowadzoną 
rozmowę telefoniczną: - Sebastian 
jadąc z goleniowskiego lotniska do Ko-
łobrzegu utknął w korku pod naszym 
miastem. Zadzwonił zapytaniem, czy 
znam skrót, którym można objechać 
Nowogard. Poleciłem mu drogę przez 
Kościuszki i Świerczewo. Po kilkudzie-
sięciu minutach oddzwonił i mówi: 
„Kurcze, jaka fajna okolica. Nawet 
nie wiedziałem, że macie takie ładne 
krajobrazy.” Podczas wizyt w Warsza-
wie odwiedziny w jego biurze były już 
tradycją. Zawsze musiał wszystko wie-
dzieć. Interesowały go czasem bardzo 
drobne szczegóły. Po prostu brak słów. 

Osobistego znajomego stracił także 
zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej Robert Czapla. To Jerzy 
Szmajdziński - kandydat na prezy-
denta Lewicy: - Osobiście znałem 
Jerzego Szmajdzińskiego, wielokrotnie 
rozmawialiśmy i zawsze widziałem w 
nim wielkiego człowieka, który na celu 
miał dobro państwa. Ta katastrofa to 
wielka strata dla Narodu Polskiego.

Czapla apeluje także o jedność w 
tych bolesnych dla Polski dniach: - 
Wszyscy czujemy to samo i wszyscy 
jesteśmy razem w tych dniach bez 
względu na jakiekolwiek wcześniejsze 
podziały, czy to polityczne, czy religijne, 
czy jakiekolwiek inne. Dziś takie spra-
wy muszą odejść, nie mają znaczenia, 
dziś musimy być razem. Pamiętajmy, że 
Prezydent Lech Kaczyński i pozostałe 
ofiary tragedii to byli ludzie tacy, jak 
my, którzy mają rodziny, znajomych, 
przyjaciół. Nie ma słów, by wyrazić żal, 
jaki pozostaje w sercu. Bardzo ciężko 
znaleźć jakiekolwiek słowa w tych 
chwilach. Łzy szklą oczy. Przecież oso-
by, które zginęły, jeszcze kilka dni temu 
widzieliśmy w telewizji, słuchaliśmy ich 
w radiu i czytaliśmy o nich w gazetach. 

Marcin Nieradka

Nowogard w żałobie
Katastrofa samolotu prezydenckiego Rzeczpospolitej Polskiej w Smoleńsku dotknęła także Nowogard. Poruszeni są władze 
miasta i osoby, które straciły osobistych przyjaciół.

Smoleńska katastrofa nie jest obojęt-
na mieszkańcom Nowogardu

Takie widoki znaliśmy dotychczas z 
czasu śmierci Jana Pawła II
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reklamareklama

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

reklama

Podziel się współczuciem
Żal po osobach, które zginęły  

w smoleńskiej katastrofie mogą 
składać także mieszkańcy Nowogardu. 

Z polecenia władz miasta księgę 
kondolencyjną wystawiono w Bibliotece 

miejskiej. Żal można wyrazić również  
na stronie internetowej miasta  

(www.nowogard.pl), 
gdzie istnieje wirtualny odpowiednik  

księgi kondolencyjnej. 
Władze miasta wydały także polecenie 

zwiększenia liczby flag 
na ulicach naszego miasta.

Tragedia Lotnicza w Smoleńsku, która miała miejsce 10.04.2010 r. gdzie 
zginą prezydent Lech Kaczyński i I dama RP Maria Kaczyńska, a także przed-
stawiciele rządu, duchowieństwa, kultury i osoby towarzyszące poruszyły 
również serca mieszkańców Nowogardu i wywołały smutek i żal. Oto kilka 
wypowiedzi:

Danuta Majeranowska: Przeżycie ciężkie i niepoweto-
wana strata, a także wielki wstrząs dla narodu. Informacja, 
która usłyszałam w wiadomościach wywołała u mnie szok, 
który objawił się łzami i płaczem.

Grzegorz Kuszyk: Ta tragedia wywołała ogromny żal i 
smutek. Śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz czo-
łowych osób inteligencji polskiej oznacza chwilowy chaos, 
który rodzi pytanie - co dalej z naszą Rzeczpospolitą? 

Danuta – Mieszkanka Dobrej: Gdy usłyszałam tą tragicz-
ną wiadomość wstąpiło we mnie niedowierzanie i zapadłam 
w milczenie. W obliczu tragedii najlepszym lekarstwem 
może niech będzie zgodność polityków i pojednanie wśród 
polityków wszystkich partii politycznych. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Nasza sonda

- Wyrazy współczucia dla wszyst-
kich, którzy utracili swoich bliskich 
w tragicznej katastrofie lotniczej. 
Zginął Prezydent Lech Kaczyński z 
żoną Marią, zginęło wielu znanych 
polityków Prawa i Sprawiedliwości, 
Platformy Obywatelskiej, Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Zginęli szefowie 
najważniejszych resortów obronnych 
kraju i wielu innych ludzi, którzy sta-
nowili elitę państwa polskiego.

  Sądzę, że nie ma w tych chwilach 
nikogo, kto nie odczuwałby straty, 
cierpienia i współczucia dla ofiar i ich 
bliskich. Wielu powtarza słowa, że nie jest 
możliwe, aby śmierć tak wielu znanych, 
cenionych i wartościowych ludzi była 
tylko tragicznym wypadkiem. A więc 
oprócz słów współczucia powinniśmy 
pytać, czy śmierć tak wielu wybitnych 
Polaków jest po coś? Wierzę, że tak, bo 

chyba tylko w ten sposób można sobie 
poradzić z ogromem tej tragedii. 

  Odpowiedź techniczna, co do przy-
czyn tej tragedii, na pewno przyjdzie 
w specjalnym raporcie, ale nie to jest 
istotne, dla mnie ważne jest czy potrafimy 
czytać w naszej rzeczywistości, co mówi 
do nas historia i los. Czy potrafimy sobie 
odpowiedzieć na podstawowe pytania. 
Choćby na jedno z nich, dla mnie za-
sadnicze - jak powinniśmy żyć w drodze 
ku śmierci? Refleksja nad tym pytaniem 
wypada dla nas smutno. Niestety, nie 
potrafimy radzić sobie z najprostszymi 
złymi, prywatnymi emocjami, racje na-
szego ego prawie zawsze dominują nad 
racjami wspólnego dobra. 

Każdy z tragicznie zmarłych miał swo-
je dokonania, miał nowe, na  pewno cie-
kawe i wartościowe plany na przyszłość. 
I przychodzi chwila, której nikt nigdy 
się nie spodziewa, że właśnie jest jego 

czasem - ostatecznym. Trzeba wszystko 
zostawić; żonę, męża, matkę, ojca, dzieci, 
swoich bliskich i wszystkie ważne sprawy. 
I prawie nigdy nikt nie jest gotowy na tę 
chwilę, bo nie miał czasu, bo zmagał i 
wykłócał się o skrawek ważnej dla siebie 
rzeczy. Oczywiście, że świecka rzeczywi-
stość nie jest rzeczywistością zakonną, 
gdzie mnisi witają się i żegnają słowami 
memento mori – pamiętaj o śmierci. 

Ale ważniejszym od tego pozdrowienia 
jest pytanie, które zawiera te dwa słowa - 
czy wiemy jak żyć w drodze ku śmierci? 
Myślę, że wiemy. Trzeba żyć tak, aby mieć 
poczucie, że nasze życie jest spełnione. I 
wiemy, że nie da nam tego wyższe stano-
wisko, nowy samochód, dom, czy inny 
przedmiot. Spełnienie może dać jedynie 
to, że żyliśmy z ludźmi tak, aby w każdej 
chwili móc powiedzieć jestem gotów na 
spotkanie z wiecznością. 

Wielu dziennikarzy pyta i wielu zna-
nych polityków odpowiada, że ta śmierć 
musi czegoś nas nauczyć, musi dać 
świadectwo prawdzie, musi pokazać, że 
potrafimy się zmieniać. Żyć z większym 

dystansem do siebie i swoich ambicji, że 
polityka jest tylko narzędziem do tego, 
aby tworzyć wspólne dobro. Ale czy 
będziemy tak żyć? 

Scena polityczna, szczególnie ostatnich 
lat, wskazuje, że pomieszanie języków, 
które pokutuje w nas od biblijnej Wieży 
Babel nadal staje się standardem w kon-
taktach z naszymi bliskimi. A przecież 
wszystkim (szczególnie politykom) cho-
dzi o to samo, aby żyło nam się dobrze 
i szczęśliwie. Skąd więc tyle nienawiści i 
niepotrzebnego cierpienia?  

Myślę, że tak wielką tragedię powin-
no się rozważać jedynie w kategoriach 
metafizycznych, bo szukanie czyjejś 
doraźnej winy, nie przyniesie nikomu 
niczego dobrego. Pozostaje mi wierzyć i 
wierzę, że ta tragedia da ludziom więcej 
mądrości, ludzkiego ciepła, siły i będzie 
drogowskazem w dążeniu do wspólnego 
dobra. 

Zygmunt Heland
zastępca przewodniczącego rady Powiatu

memento mori
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Wstrząśnięci niewyobrażalną katastrofą, 
w której zginęło tak wiele osób pełniących 

najwyższe funkcje w naszej Ojczyźnie, 
oddajemy hołd 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej  
Lechowi Kaczyńskiemu 

i Jego Małżonce Marii Kaczyńskiej 
oraz wszystkim Ofiarom 

tragicznego lotu do Smoleńska.
Wyrazy współczucia i najgłębszego żalu kierujemy  

do Rodzin, Przyjaciół i Najbliższych Współpracowników 
Tych, którzy zginęli w służbie polskiemu Narodowi. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania

kONdOleNcje

Zjednoczeni na modlitwie

Spontaniczne oznaki żałoby

W niedzielę o 21 w kościele pw. WNMP w Nowogardzie odpra-
wiono uroczysta celebrę za wszystkich tragicznie  zmarłych w wy-
padku samolotu prezydenckiego. W ceremonii oprócz licznie zgro-
madzonych mieszkańców miasta wzięły  udział władze miasta z Bur-
mistrzem Kazimierzem  Ziembą, jego zastępca Jerzym Kaczmar-
skim i przew. Rady Markiem Krzywanią. Obecne były także poczty 
sztandarowe nowogardzkich organizacji i szkół, proboszcz Grzegorz 
Zaklika powiedział przed zakończeniem tej szczególnej Najświętszej 
Ofiary  „...od 65 lat modlimy się stale w tym nowogardzkim kościele, 
ale jeszcze nigdy nie modliliśmy się w takiej intencji jak dzisiaj, nigdy 
nie modlilismy się za tak wielu i tak znakomitych, którzy zginęli w 
jednaj katastrofie...”.

 red. 
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Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci brata 

śp. Henryka Olbińskiego
dla Pani Jadwigi Kaliczyńskiej

składają 
Dyrekcja oraz pracownicy
Szpitala w Nowogardzie

„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, 
dla których brakuje słów” 

      Jan Paweł II
Szczere wyrazy współczucia 

Jadwidze Kaliczyńskiej 
z powodu 

śmierci Brata 
śp. Henryka Olbińskiego 

składa personel Oddziału Dziecięcego 
i Noworodkowego Szpitala w Nowogardzie

kONdOleNcje

kONdOleNcje

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wstrząsającą informację o tragicznej

katastrofie samolotu, w której zginęli
Prezydent Polski  Lech Kaczyński

z Małżonką Marią Kaczyńską
Z ciężkim sercem myślimy o wszystkich
Ofiarach tej tragedii wśród, których byli
wybitni przedstawiciele polskiej lewicy

Jerzy Szmajdziński
Wicemarszałek Sejmu RP Wiceprzewodniczący SLD

Jolanta Szymanek-Deresz
Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca SLD

Izabela Jaruga-Nowacka
Poseł na Sejm RP,Wiceprzewodnicząca Klubu Lewicy

Rodzinom i Bliskim tragicznie Zmarłych      
W imieniu Zarządu i Rady Miejsko-Gminnej SLD w Nowogardzie

oraz Klubu Radnych Lewicy Rady Miejskiej
składam wyrazy najgłębszego współczucia

Robert Czapla
Przewodniczący RMG SLD

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Zarząd PKPS  
w Nowogardzie informuje

Od 16-go kwietnia od  godz.10-do 12-tej przyjmujemy wnioski o pomoc 
żywnościową na 2010 r. 

O pomoc ubiegać się mogą osoby o stałych  dochodach:
- samotne - 715,50 miesięcznie
- w rodzinie 526,50- na jedną osobę
Ponadto osoby objęte pomocą OPS,bezrobotne,wielodzietne, matki samot-

nie wychowujące dzieci, o niskich dochodach.
 Do wniosku niezbędne jest przedłożenie : 
- dowodu osobistego,
- odcinka renty/emerytury z miesiąca marca br.
- zaświadczenia z OPS stałe lub miesięczne
- zaświadczenia o zarobkach
- zaświadczenia z Biura Pracy o zarejestrowaniu poszukiwania pracy.
Wnioski przyjmujemy wyłącznie od osób mieszkających na terenie mia-

sta, natomiast renciści i emeryci zamieszkujący wyłącznie na terenie Gminy 
Nowogard.

 Wiceprezes Zarządu PKPS w Nowogardzie
Jadwiga Cichecka

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

dYSTrYBUcja    ŻYWNOŚcI
dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Poniedziałek   19.04.2010   9:00 – 15:00
Wtorek    20.03.2010           13:30 – 19:00
Środa     21.04.2010 13:00  - 19:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

TUrNIej WIedZY  
O BeZPIecZeŃSTWIe rUcHU 
drOGOWeGO OdWOŁaNY

Ze względu na trwającą żałobę narodową powiatowe eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizo-
wane przez Policję i Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Go-
leniowskiego, które miały się odbyć w najbliższy piątek 16 kwietnia zostały 
odwołane. 

Turniej przeniesiony został na dzień 23 kwietnia 2010 roku, godz. 9.00.
Odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Gimnazjum 

nr 1 w Nowogardzie.
Podczas turnieju sprawdzana będzie wiedza zawodników z zakresu prze-

pisów ruchu drogowego na poziomie egzaminu na kartę rowerową i moto-
rowerową oraz odbędzie się sprawdzian umiejętności jazdy rowerem po uli-
cach Miasteczka Ruchu Drogowego i udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. 

Można jeszcze zapisywać się do udziału w tym turnieju.  Zgłoszenia moż-
na dokonać w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.

Z każdej szkoły przystąpić do zawodów może jedna 4 osobowa drużyna. 
Zwycięzcy otrzymają nagrody i będą reprezentowali powiat na szczeblu wo-
jewódzkim. 

Podziękowanie
W imieniu własnym jak również wszystkich diabetyków zrzeszonych w 

Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Nowogard składam serdeczne 
podziękowania Pani dr Marzenie Kargul za udzieloną bezinteresownie pomoc 
w edukacji chorych na cukrzycę jaką okazała diabetykom Koła Nowogard na 
spotkaniu w dniu 29 marca 2010 roku.

Eugeniusz Tworek
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WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA
W dniu 31.03.2010 r. weszła w ży-

cie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nej ze środków publicznych (Dz. U. 
Nr 50, poz. 301), która oprócz noweli-
zacji ustawy o świadczeniach rodzin-
nych, wprowadza przepisy przejścio-
we w zakresie zasad ustalania prawa 
do dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia się dziecka i jedno-
razowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka.

Na mocy przepisu przejściowego 
– art. 3 ww. ustawy zmieniającej, do 
końca 2011 roku został zawieszony 
warunek pozostawania matki dziec-
ka pod opieką medyczną nie później 
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać 
prawo do tych świadczeń wystarczy 
przedstawić zaświadczenie lekarskie 
lub zaświadczenie wystawione przez 
położną, potwierdzające co najmniej 
jedno badanie kobiety w okresie cią-
ży przeprowadzone przez lekarza gi-
nekologa lub położną. 

Nie przewiduje się wprowadzenia 
wzoru ww. Zaświadczenia, co ozna-
cza że wybór jego formy zależy od 
wystawiającego. 

W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 
31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. 
- osoby, które nie otrzymały dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
się dziecka i jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia się dziecka z powodu 
niespełnienia zawieszonego wymogu, 
mają prawo ponownie złożyć wniosek 
o wypłatę tych świadczeń na zasadach 
określonych w przepisach przejścio-
wych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 
miesięcy życia.

Możliwość ta dotyczy:
*matki lub ojca dziecka, którzy 

otrzymali decyzję o odmowie przy-
znania prawa do wymienionych 
świadczeń z powodu niespełnienia 
warunku pozostawania matki dziecka 
pod opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomię-
dzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 
30 marca 2010 r.;

* matki lub ojca dziecka, których 
wniosek o wypłatę tych świadczeń, 
złożony w okresie od   dnia 1 listopa-
da 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., 
został pozostawiony bez rozpatrzenia 
z powodu braku odpowiedniego za-
świadczenia lekarskiego;

* matki lub ojca dziecka urodzone-
go po 31 października 2008 r., którzy 
z uwagi na niezłożenie wniosku nie 
otrzymali ww. świadczeń do dnia wej-
ścia przepisów przejściowych. Moż-
liwość ta dotyczy jedynie dzieci uro-
dzonych po 31 października 2008 r., 
gdyż tylko na nie świadczenia z tytu-
łu urodzenia dziecka mogły nie przy-
sługiwać z powodu braku zaświadcze-
nia o pozostawaniu matki dziecka pod 
opieką medyczną nie później niż od 
10 tygodnia ciąży.

Ustalenie prawa do świadczeń 
na podstawie art. 4 ust. 1 lub ust. 2   
ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicz-
nych następuje na wniosek rodzica 
dziecka. Jeżeli w związku z poprzed-
nim wnioskiem w sprawie ustale-
nia prawa do ww. świadczeń, złożo-
nym pomiędzy 1 listopada 2009 r. a 
30 marca 2010 r., w posiadaniu orga-
nu znajdują się wszystkie niezbędne 
dokumenty do rozpatrzenia ponow-
nego wniosku o wypłatę tych świad-
czeń, organ nie powinien ponow-

ZmIaNY W BecIkOWYm

agroturystyka  
– ważne szkolenie!

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza 
mieszkańców powiatu goleniowskiego planujących rozpoczęcie prowadzenia dzia-
łalności agroturystycznej na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 17 kwietnia 
2010 br. w godzinach 10.00-14.30 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy i Miasta w 
Goleniowie (pl. Lotników 1). 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie 
zgłoszenia i przesłanie go na adres projekty.wspolpracy@szansebezdrozy.pl naj-
później do 14 kwietnia br. do godz. 15.00. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu 
zgłoszenia decyduje data wpływu. 

Pytania i informacje: tel. 91-885-87-57, projekty.wspolpracy@szansebezdrozy.pl 
Opr. LMM

kościół pw. WNmP

Spotkania Misyjne 
Misje to czas wyjątkowy w życiu każdej parafii. Bóg daje nam kolejną 

szansę na umocnienie i pogłębienie naszej wiary, na zbliżenie się do Niego 
i otwarcie na działanie Bożej łaski. Bóg puka do naszych serc. Nie pozo-
stańmy głusi na to Boże wołanie. Weźmy udział w misjach św., otwórzmy 
się na słowo Boże, niech w nas ono zadziała i nas przemieni.

Dzieci zapraszamy na spotkania misyjne w poniedziałek, wtorek i środę 
na godz. 10.30 (dzieci klas IV – VI) i godz. 11.45 (dzieci klas I – III). 

Młodzież zapraszamy w poniedziałek wtorek i środę na godz. 17.30. 
Dorosłych codziennie na godz. 9.00 i 19.00   
Apel Maryjny codziennie (z wyjątkiem piątku) o godz. 21.00. 
Każdy dzień misji św. ma swój temat i tak: 
Wtorek to czas pojednania we wspólnocie parafialnej. Służyć temu będą 

nabożeństwa pojednania. 
Środa – będziemy spoglądać w przyszłość, czyli odnowimy wiarę w ży-

cie wieczne. 
Czwartek – dokonamy wyboru Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i 

Zbawiciela.
Piątek to dzień dla małżeństw i rodzin i czas na odnowienie ślubów mał-

żeńskich. 
Sobota – dzień, w którym zawierzymy naszą wspólnotę Matce Bożej.  
Nauka stanowa dla rodziców i małżonków – w środę o godz. 20.00
Błogosławieństwo dla dzieci przedszkolnych i matek w stanie błogosła-

wionym w sobotę o godz. 11.00. 
Chorych zapraszamy w sobotę na godz. 9.00 na mszę św. z sakramentem 

namaszczenia.
Spowiedź św. w czasie misji w środę i czwartek w godz. 16.00 – 21.00. Oj-

cowie Misjonarze spowiadają codziennie od godz. 8.00 do godz. 9.00
 ( z biuletynu - red)   

nie żądać tych dokumentów (m.in. 
zaświadczenia potwierdzającego co 
najmniej jedno badanie kobiety w 
okresie ciąży przez lekarza gineko-
loga lub położną, jeżeli do wcześniej 
złożonego wniosku było dołączo-
ne zaświadczenie, z których wynika 
taka informacja). 

W okresie obowiązywania prze-
pisów przejściowych nadal znajdu-
ją zastosowanie następujące zasady – 
zgodnie  z wyjaśnieniami udzielonymi 
przez Ministerstwo Zdrowia: 

1.  Uznaje się, że przedstawienie 
przez zainteresowaną przedmiotowej 
dokumentacji medycznej, w wiary-
godnym tłumaczeniu na język polski 
– lekarzowi w kraju, upoważnia tego 
lekarza do wydania zaświadczenia 
uprawniającego do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

2.  Każdy lekarz, do którego zgło-
si się kobieta w ciąży bez względu na 
specjalizację, który na podstawie do-
stępnej dokumentacji potwierdzają-
cej pozostawanie kobiety w ciąży pod 
opieką lekarską (może to być m.in. 
karta przebiegu ciąży, dokumentacja 
medyczna znajdująca się w placówce 
opieki zdrowotnej, w której zarejestro-
wana jest kobieta, bądź dokumentacja 
medyczna przedstawiona przez cię-
żarną, która przebywała w innej części 

kraju lub za granicą) może potwier-
dzić wykonanie badań przez lekarza 
ginekologa. 

3. Opieka medyczna może być spra-
wowana zarówno przez lekarzy wy-
konujących zawód w zakładach opie-
ki zdrowotnej, w ramach grupowej 
praktyki lekarskiej, jak i indywidual-
nej praktyki lub indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej, niezależ-
nie od tego, kto finansuje wykonanie 
świadczenia zdrowotnego.  

Na podstawie art. 9 ust. 9 i art. 15b 
ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzin-
nych, wymóg udokumentowania po-
zostawania matki dziecka pod opieką 
medyczną nie dotyczy osób będących 
prawnymi lub faktycznymi opiekuna-
mi dziecka. Opiekun faktyczny dziec-
ka to w rozumieniu ww. ustawy osoba 
faktycznie opiekująca się dzieckiem, 
która wystąpiła z wnioskiem do sądu 
rodzinnego o przysposobienie dziec-
ka. Analogicznie, wymóg dotyczący 
dołączenia do wniosku odpowiednie-
go zaświadczenia wystawionego przez 
lekarza lub położną nie ma zastosowa-
nia również w odniesieniu do rodzi-
ców, którzy ostatecznie przysposobili 
dziecko. 

Kierownik Działu 
Świadczeń Rodzinnych

Iga Błażewicz
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Kronika policyjna 
5 kwiecień (poniedziałek) 
godz 16:00 – Kradzież przewodów 

instalacji elektrycznej z pomieszania go-
spodarczego znajdującego się na terenie 
posesji prywatnej w miejscowości Kolo-
nia – Dąbrowa Nowogardzka. Wartość 
strat 10 tys. 

6 kwiecień (wtorek) 
godz 03:00 – Wyrażanie wulgar-

nych słów w miejscu publicznym oraz 
odmowa podania danych osobowych 
przez Damiana I będącego w stanie nie-
trzeźwym 1,16 promila w wydychanym 
powietrzu. 

06:10 – Policjanci OP[I dokonali za-
trzymania Kazimierza D poszukiwanego 
nakazem wydanego przez Sąd Rejonowy 
celem zatrzymania. 

08:30 – Patrol OPI zatrzymał Lucynę 
M. poszukiwana na podstawie nakazu 
doprowadzenia wystawionego przez Sąd 
Okręgowy w Szczecinie. 

13:00 – Zatrzymanie Moniki K. na 
podstawie listu gończego wystawionego 
przez Sąd Rejonowy w Goleniowie. 
Kobieta po wpłaceniu grzywny została 
zwolniona.

21:20 – Kradzież telefonu komórko-
wego nieznanej marki.

21:40 – Ujawnienie kierowcy jeżdżące-
go samochodem terenowym po trawniku 
na Placu. Szarych Szeregów. Kierowca 
został ukarany mandatem karnym. 

7 kwiecień (środa) 
godz. 10:30 – Ochrona Sklepu NETTO 

ujawniła,zatrzymała i przekazała spraw-
ce kradzieży Tadeusza K. Policji, która 
odzyskała skradziony towar i ukarała 
sprawcę mandatem karnym. 

15:20 – Kolizja drogowa w której 
uczestniczył samochód m-ki BMW i....
pies. W wyniku kolizji został uszkodzony 
samochód. 

22:00 – Uszkodzenie na ul. Żeromskie-
go samochodu m-ki DAEWOO NEXSIA 
poprzez popryskanie tylnej szyby i „kla-
py” bagażnika sprejem.

8 kwiecień (czwartek)
godz. 16:45 – Kradzież portfela z 

pieniędzmi dowodem osobistym na 
terenie sklepu obuwniczego na ul. Plac 

Wolności. 
20:50 – Policjanci OPI w trakcie prze-

prowadzanej kontroli drogowej ujawnili 
nietrzeźwego rowerzystę, którym okazał 
się Sebastian W. W/w miał w wydycha-
nym powietrzy 1,72 promila. 

9 kwiecień (piątek) 
godz.19:00 – kradzież z włamaniem do 

pomieszczeń gospodarczych przez wy-
pchnięcie płyty w drzwiach wejściowych. 
Sprawca dokonał kradzieży roweru oraz 
skrzyni narzędziowej . Skradziony rower 
został odzyskany przez policjantów. 

10 kwiecień (sobota) 
godz. 08:30 – Policjanci Sekcji Ruchu 

Drogowego KPP Goleniów podczas 
kontroli drogowej w miejscowości Oso-
wo ujawnili kierowcę, który poruszał się 
samochodem m-ki Opel Astra. Kierowca 
znajdował się w stanie nietrzeźwym i 
miał w wydychanym powietrzu 1,60 
promila alkoholu. 

13:30 – Zgłoszenie kradzieży biżuterii 
złotej, która miała miejsce od Lutego 
2010 do Kwietnia 2010 w domu prywat-
nym na ul. 3 Maja 

14:20 – Powiadomienie o upadku 
jeźdźca z konia na drodze Nowogard- 
Dobra w wyniku nie zachowania ostroż-
ności w czasie ujeżdżania. Poszkodowany 
z uwagi na ból kręgosłupa został zabrany 
przez pogotowie. 

18:10 – Kolizja drogowa na ul. Zamko-
wej w której uczestniczyły dwa pojazdy 
MAZDA-RENAULT 19 Kierowca Mazdy 
został ukarany mandatem karnym.

18:15 – Kradzież portfela z dokumen-
tami i pieniędzmi w restauracji na ul. 3 
Maja. Wartość strat 1500 zł 

11 kwiecień (niedziela)
godz. 14:25 – Kierowca samochodu 

m-ki GOLF III Krzysztof A. będące w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 2,02 
promila w wydychanym powietrzu nie 
opanował pojazdu i uderzył w ogrodze-
nie kościoła a następnie zbiegł  miejsca 
zdarzenia. Patrol OPI ustalił sprawce, 
który był mieszkańcem ul. Lubuszan i 
zatrzymał go. 

Opr. Jarosław Bzowy 

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW w Nowogardzie zaprasza w dniu 25.04.2010 r. 

na zawody wędkarskie spławikowe 
o „MISTRZOSTWO KOŁA” 

w Kamieniu Pomorskim. 
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 21.04.2010 
Wyjazd z ulicy 5 Marca o godz.6:30. Startowe 10 zł 
Uwaga : Z przyczyn organizacyjnych po terminie 

zapisy nie będą przyjmowane.
Zarząd 

Piotr Nurowski,  
ciepły, kochający sport 
szef olimpijczyków 

Herosi płaczą po swoim prezesie
Olimpijski ruch i nasz cały sport 

stracił w katastrofie w Smoleńsku 
wybitną postać. Jedną z ofiar tra-
gedii był Piotr Nurowski, prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go. - Wybitny fachowiec, człowiek 
całym sercem oddany sportowcom, 
osoba pogodna, wesoła, nie do za-
stąpienia - tak o tragicznie zmarłym 
szefie PKOl, mówią jego znajomi, 
olimpijczycy, działacze i trenerzy w 
całej Polsce.

Zapomoga na leki
Świetnym znajomym Piotra Nu-

rowskiego był Rajmund Zieliński. 
Nowogardzki kolarz, olimpijczyk z 
Tokio i Meksyku prezesa PKOl znał 
już od 1960 r.: - Poznałem go na wy-
ścigu w Sandomierzu. Był 15-letnim 
wolontariuszem. Niezwykle sympa-
tyczny młody chłopiec. Pamiętam, 
że nosił mi koc i ubranie. Od tamtej 
pory utrzymywaliśmy stały kontakt. 

Ostatnie spotkanie miało miejsce 
w ubiegłym roku w Szczecinie. Na 
oficjalnej gali Zieliński odebrał złotą 
odznakę Zachodniopomorskie-
go Gryfa. Podczas przemówienia 
Nurowski przywitał w specjalny 
sposób. 

- Czułem się wyróżniony. Przy 
wszystkich powiedział, że osobiście 
zna tylko mnie. Po gali rozmawiali-
śmy. Pytał jak się czuje. Powiedzia-
łem mu, ze choruję. Później przysłał 
mi 1500 zł. zapomogi na leki. To był 
człowiek niezwykle oddany sportowi. 
Już w wieku 30 lat został przecież 
prezesem Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyk – wspomina były kolarz. 
– Leciał do Katynia by oddać hołd 
pomordowanym ofiarom, wśród 
których znajduje się siedmiu polskich 

olimpijczyków. To niepowetowana 
strata. Bardzo przeżyłem jego śmierć.

Z wizytówki już nie skorzysta
Bardzo dobrze prezesa Nurow-

skiego znał także Zbigniew Tarczy-
kowski z Osiny, którego za stolikiem 
sędziowskim widzimy podczas każ-
dego spotkania piłkarzy ręcznych 
Energetyka rozgrywanych w Gry-
finie. Tarczykowski jest prezesem 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Ręcznej i z racji pełniących 
obowiązków współpracował z nim 
wielokrotnie. - Mam w telefonie za-
pisany do niego numer telefonu, na 
biurku leży jego wizytówka. Wciąż 
nie dociera do mnie, że już z nich nie  
skorzystam. To był człowiek o bardzo 
ujmującej aparycji. Przesympatyczna 
ujmująca osoba, ale przede wszyst-
kim ogromny fachowiec. Znał się 
na sporcie i kochał go jak mało, kto 
– wspomina Tarczykowski. Podczas 
obchodów 90-lecia Polskiego Związ-
ku Piłki Ręcznej w Szczypiornie obaj 
panowie przez kilka godzin siedzieli 
obok siebie na uroczystej kolacji. - 
Prezes powiedział wówczas, że jako 
działacze szczypiorniaka mamy 
ogromne szczęście, że naszym szefem 
jest Andrzej Karśnicki, którego wy-
chwalał pod niebiosa. Dziś już wiemy, 
że Andrzej został jego następcą na 
stanowisku szefa PKOl - Tarczy-
kowski dodał ze łzami w oczach.    
Polski sport poniósł ogromną stratę.

Towarzyski i szarmancki
W parlamencie i na wielu spotka-

niach z Nurowskim współpracował 
Jan Bednarek, prezes Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Nożnej.  
- Bardzo pogodny, ale i wyważony 
działacz. Zawsze był doskonale przy-
gotowany merytorycznie. Do sporto-
wej rodziny wniósł wiele inicjatyw. 
Był bardzo towarzyski, uprzejmy, 
nawet szarmancki. Ogromna pustka 
ogarnęła nasz sport po jego odejściu 
- mówi Bednarek, poseł V kadencji. 
Prezes ZZPN ideologicznie różnił 
się od Nurowskiego, któremu wie-
lu wypominało partyjną działal-
ność. - Nawet Władysław Frasyniuk 
przyznawał, że Nurowski mimo 
komunistycznego wykształcenia w 
realiach wolnej Polski zmienił się 
diametralnie. Był bardzo otwarty na 
ludzi, a nade wszystko był wielkim 
fachowcem - podkreśla Bednarek.

Dariusz Jachno, Marcin Nieradka 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Projekt „Społeczeństwo  
Obywatelskie w Obiektywie”

W ramach projektu „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie” w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyły 
się szkolenia dla uczniów w zakresie ochrony praw człowieka i praw dziecka. Za-
jęcia przeprowadzone zostały przez uczniów czwartej klasy Technikum Handlo-
wego biorących udział w projekcie „SOwO”: Olę Borysiuk, Patryka Gajewskie-
go, Karolinę Gąsior, Michała Przybyłka z pomocą Magdaleny Iwan i Katarzyny 
Modrzejewskiej. Nad przeprowadzeniem akcji czuwała Pani Patrycja Sierżant.

Podczas krótkiego szkolenia uczniowie przekazali najistotniejsze informacje 
zdobyte na szkoleniach przeprowadzonych przez trenerów „Amnesty Interna-
tional”. Głównym celem przeprowadzenia szkoleń dla uczniów przez ich szkol-
nych kolegów było uświadomienie młodzieży o istnieniu problemu łamania 
praw człowieka oraz sposobów ich zwalczania jak i uwrażliwienie kursantów na 
cierpienie ludzi znajdujących się w ich otoczeniu.

Patryk i Ola przeprowadzają szkolenie na temat Amnesty International

Uroczysty apel w ZSP
12.04.2010 r. nauczyciele i uczniowie ZSP uczestniczyli w uroczystym 

apelu poświęconym pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku. Po wygłoszeniu 
przemówienia przez Pana Dyrektora wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć 
zmarłych minutą ciszy. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar katastrofy. 

Turniej piłki siatkowej w ZSP 
09.04.2010 w ZSP odbył się turniej piłki siatkowej, w którym wzięły udział 

służby mundurowe. Dokładniejszą relację ze spotkania wraz ze zdjęciami 
przedstawimy w następnym tygodniu. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, 
ul. Poniatowskiego 21
Z A P R A S Z A J Ą

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2010 r. godz. 900

Program Dnia Otwartego:
Informacje na temat kierunków kształcenia i warunków rekrutacji.

Zwiedzanie szkoły – oprowadzą Was nasi uczniowie. 
Zabawy i konkursy.

Poznacie bliżej nasze środowisko szkolne.
W naszej szkole będziesz czuł się dobrze!!!

Odbyte zajęcia, co prawda nie zostały przeprowadzone przez profesjonalistów, 
lecz nie przeszkodziło to w osiągnięciu zamierzonego celu. Sami uczniowie do-
skonale wiedzą w jaki sposób trafić do wyobraźni swoich szkolnych kolegów, 
jak przekazać informacje w sposób dla nich ciekawy, tak by utkwiły w pamięci 
na długi czas i pozostawiły pożądany efekt. Dlatego też poza przekazaniem su-
chych faktów niezbędnych do dalszej pracy, większość czasu poświęconego na 
warsztaty uczniowie spędzili na przeprowadzaniu krótkich i odprężających za-
baw, które w efekcie uświadamiały młodych ludzi o przeszkodach, jakie stoją 
na drodze wielu osób. Jak ciężko muszą walczyć o szczęście z chorobami, biedą 
czy też pochodzeniem, jak wiele trudu i determinacji potrzeba im, by normal-
nie żyć. Podczas tych ćwiczeń uczniowie walczyli również ze stereotypami pa-
nującymi w naszym środowisku i uczyli się tolerancji i zrozumienia dla inności. 

Mamy wielką nadzieję, że praca i zaangażowanie, które włożyliśmy w realiza-
cję tego przedsięwzięcia, przyniosła pożądane efekty. Wystarczy przecież jeden 
uśmiech, dobry gest, odrobina dobrej woli, aby rozjaśnić czyjeś życie, zapalić 
promyk nadziei. Jeżeli choć niewielka część przeszkolonych osób zrozumie sens 
życzliwości dla ludzi, o których mówiliśmy, przyniesie to nam i zapewne wielu 
innym ludziom wiele satysfakcji i radości. 

Przeprowadzenie szkoleń było częścią prowadzonej przez uczniów ZSP kam-
panii społecznej „Dajmy im szansę. Oni też potrafią” w ramach projektu „Spo-
łeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” przy wsparciu udzielonym przez Irlandię, Liechtenstein i 
Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego.

Przygotowania do zabawy integracyjnej

Uczniowie podczas edukacyjnej zabawy zwalczającej stereotypy
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• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁU-
GOWY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 
14 (na przeciw byłej gorzelni), TEL. 
660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 616 309, 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
własnościowe, bezczynszowe 68 m kw, 
wysoki standard, cena 130 tys. do uzgod-
nienia. 607 398 428, 603 422 112.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowe-
go do wynajęcia w domku lub w bloku, w 
Nowogardzie lub okolicach (Karsk, Olcho-
wo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 
zł/ m kw. 607 647 146.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogar-
du. 601 190 270.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 608 579 447.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
691 374 005 po 19.00

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie po korzystnej ce-
nie 3 pokojowe, 58 m kw, parter. 91 39 
27 000.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro. 605 495 453.

• Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 po-
koje, nowe, parter, piwnica, częścio-
wo umeblowane, miejsce garażowe. 
607 669 877.

• Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. 
Zamkowa. 608 658 184.

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 4 pokoje, niskie koszty 
utrzymania, na kawalerkę z dopłatą. Tel. 
502 560 931.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, niski 
czynsz. 885 688 771.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, ul. 
700 Lecia. Tel. 880 417 707.

•	 Szukam pomieszczenie 50 – 100 m kw, 
także na wsi. Tel. 514 45 15 25.

•	 do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na 
gabinety kosmetyczne vis a vis NeTTO 
700 lecia 6a. Tel. 693 368 936.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 47 m 
kw przy ul. 15 Lutego. 606 945 398.

• Wynajmę lokal handlowo – usługowy 125 
m kw w centrum Nowogardu, ul. 5 Marca 
13. Tel. 667 994 240.

• Wynajmę dom w Goleniowie. 
695 780 299.

• Sprzedam tanio kiosk na Targowisku. Tel. 
91 39 20 718.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa. 601 56 27 43.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze 
57,5 m kw w centrum, ul. T. Kościuszki. 
695 426 092.

• Sprzedam działkę budowlaną 896 m kw, 
uzbrojoną, z pozwoleniem na budowę 
przy ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, 
w Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	 Wynajmę garaż na placu ogrodzonym 
zamykanym, ul. 15 lutego, cena 100 zł/ 
m –c. Tel. 604 679 249.

• Poszukuję garażu do wynajęcia dla busa 
Volkswagen. 723 432 323.

• Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą 80 m kw. 606 703 451.

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	 Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice Nowogar-
du. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe po remoncie. 601  441  763 po 
12.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe zamienię na 
kawalerkę z dopłatą lub sprzedam. 
509 530 073.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe dla 
młodego małżeństwa przy ul. Wojska Pol-
skiego. 667 994 240.

• Sprzedam budynek wolnostojący, na wsi, 
po sklepie, możliwość przekształcenia 
na dom oraz regały i ladę chłodniczą. 
788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe. 603 55 55 32.

mOTOrYZacja

• Sprzedam opony letnie Continental 

185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Daewoo Lanos, 1998 r., poj. 
silnika 1500, benzyna + gaz, 4500 zł do 
negocjacji. Tel. 91 39 25 391, 604 55 13 92.

• Sprzedam Nissana Almerę, rok. 
prod. 12/2001, 5 drzwi hatchback, 
przeb.124.000 km, do końca serwisowa-
ny w ASO Nissana, ostatni duży przegląd 
12/2009 r, książka serwisowa, zielony me-
talik, klimat., ABS, 4* airbag, radio-kaseta 
Nissan, welurowa tapicerka, 4 el. szyby, 
el. lusterka, podłokietniki, immobiliser, 
centralny zamek z pilotem-2 kluczyki, 
niepalone w środku, bardzo zadbany, 
jako drugie auto w rodzinie, opony letnie 
continental, bezwypadkowy. Cena 23500 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam alufelgi opony 225 x 45 x x17 
OZ. 504 643 641.

• Sprzedam motor Romet 125 cm3, cena 
2800. Tel. 605 882 110.

• Sprzedam skutera Codi, stan bardzo 
dobry, 2007 r., przebieg 3 tys. km. 
519 789 915.

• Sprzedam Nissan Patrol, terenowy, 1992 
r., 2,8 TD. Tel. 608 697 092.

rOlNIcTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

• Sprzedam obornik. 793 90 80 98.

• Sprzedam konie ułożone w siodle i w 
bryczce. 793 90 80 98.

• Sprzedam dwa byczki, jałóweczkę + cie-
liczkę. 605 09 25 17.

•	 Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

• Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosio-
wy. 604 796 025.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską + 
warchlaki i prosiaki. Tel. 91 39 17 620 wie-
czorem.

• Sprzedam bobik i łubin. 660 420 658.

• Sprzedam jęczmień jary zaprawiany. 
602 267 382.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 418 98 24.

• Sprzedam tucznika. 664 697 479.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• dYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 czyszczenie uszu za pomocą świeco-

wania. aurikuloterapia. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny acOrd – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrakcyj-
ne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Two-
jej Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych 
z wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jan-
tar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Docieplenia budynków, komplekso-
we remonty mieszkań, łazienki. Tel. 
605 168 658.

•	 Usługi elektryczne chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 dUr-dacH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 dacHY. 785 562 104.

•	 cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Ta-
nio. 506 800 779.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.

•	 HYdraUlIcY. 600  400  363, www.su-
perogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.
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ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

kUPIĘ dreWNO Na PaleTY
Tel. 500 149 905

www.dzienniknowogardzki.pl

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

d r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zlecę zaoranie 100 ha ziemi 
w okolicach Nowogardu. 

Tel. kontaktowy 609 671 030

•	 dachy. Usługi budowlane. 727 303 097.

• Najtańsze roboty budowlane. 
796 511 033.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Organizujemy wesela i jazda konna. 607 
73 98 66.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów 
gazowych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 59.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
661 485 413.

• Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie 
budynków, stawianie domów, pokrycia 
dachowe, szpachlowanie, malowanie, itp. 
Tel. kom. 692 562 306.

• Dachy i usługi budowlane – najtaniej. Tel. 
796 517 107.

• Zlecę odnowienie elewacji na budynku 
jednorodzinnym w Nowogardzie. Tel. 
604 126 789.

•	 Pogotowie komputerowe. 
695 041 278.

• Prace wykończeniowe, montaż płyt kar-
tonowo – gipsowych + zabudowa, malo-
wanie, szpachlowanie, tapetowanie ścian 
i sufitów, układanie płytek podłogowych i 
ściennych. Tel. 91 39 25 671, 503 045 655.

• Zlecę ułożenie kostki granitowej 400 m 
kw w Resku, Tel. 604 408 999.

• DJ-e poprowadzą wesele, zabawy plene-
rowe oraz inne imprezy okolicznościowe. 
509 930 098.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachle. 
513 202 205.

• Wykańczanie i remontowanie wnętrz i 
inne. Dokładnie i czysto, zaufaj, zadzwoń! 
722 094 286 lub 91 39 25 330.

• Zlecę popiłowanie i porąbanie drewna 
bukowego do kominka w ilości 40 mp. 
Tel. 601 58 40 55.

•	 Nauka gry na gitarze. 78 88 02 501.

• Transport sprinter + przyczepo – laweta, 
1,50 za kilometr. Tel. 514 740 538.

• Transport żwiru (małe ilości), na raz 
wiozę 2,5 tony, cena 80 zł od kursu. Tel. 
514 740 538.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.d i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

• Przyjmę na staż – branża budowlana. 
600 400 363.

• Zatrudnię dekarza. 608 817 214.

•   KSM Trading ul. Nadtorowa 14c, 72-200 
Nowogard, tel. 91 39 27 113 zatrudni kie-
rowcę Tira z uprawnieniami.

•	 Potrzebna opiekunka do mężczyzny. 
Tel. 668 797 310.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. c, wiek 37-
48 lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Zatrudnię dekarza. 513 805 550.

INNe

•	 SPrZedam PIaSek, ŻWIr, cZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z dOWOZem dO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa dŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po 
przeglądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygo-
dniowe. 793 018 316.

• Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady 
sklepowe. 788 566 432.

• Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 
608 658 184.

• Owczarki niemieckie 8 tygodniowe pie-
ski i suczki, rodzice z rodowodem, ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata 
sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

• Kupię płyty jumbo używane. Tel. 
607 690 741.

• Kupię szambo, zbiornik na gnojowicę 4 – 
8 tys. litrów. Tel.501 151 723.

• Sprzedam solidne i ładne regały i lady 
sklepowe. 606 703 451.

• Okazja! Wyjazdy do Holandii i Belgii z 
Gryfic, Płot, Nowogardu i Goleniowa w 
niedziele rano ok. godz. 9.00. Powro-
ty do Polski z Holandii i Belgii w piątki, 
wyjazd ok. godz. 18.00. Tel. w Polsce 
kom. 691  032  941, tel. kom. w Holandii 
+31 645 423 565.

• Sprzedam kontener ogrodowo – budow-
lany – niedrogo. 720 261 812.

• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, 
500 zł. 513 805 550.

•	 SPrZedam YOrkI SZcZeNIakI. Tel. 
513 157 299.
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
Pck - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

czernicka sekretarz redakcji, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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II Wiosenny Turniej 
Siatkarski WkS

W dniu 28 marca br. rozegrano II Wiosenny Turniej Siatkarski organizo-
wany przez Wiejskie Zespoły Sportowe. 

W turnieju startowało 7 zespołów, a zdecydowanie najlepszymi byli za-
wodnicy MAX Żabowo, co nie dziwi bowiem są to zwycięzcy niedawno 
zakończonej II edycji Ligi Siatkarskiej WKS.

Miłym zaskoczeniem była dobra postawa zespołu ASY z Nowogardu z 
dwiema paniami w składzie.

Końcowa klasyfikacja: 1 - MAX Żabowo, 2 - Asy Nowogard, 3 – Jantar 
Kościuszki, 4 – Probud Wyszomierz, 5 – WKS Czermnica, 6 – WKS Wierz-
bięcin, 7 – Wena Kikorze.

Najlepszym zawodnikiem okazała się Paulina DYC. Gratulujemy!
Turniej przebiegający w miłej, świątecznej atmosferze sędziował Tomasz 

GAJDA.
Inf. Andrzej Kania

Turniej Piłki  
Siatkowej Służb 
mundurowych

w Glewicach oraz drużyna szkoły, 
w której odbywały się rozgrywki.  
Po zaciętej walce najlepszy okazał 
się zespół „Policji Goleniów”, który 
zajął I miejsce i odebrał Puchar z rąk 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowe mł.insp. Krzysztofa 
Targońskiego.

Drugie miejsce i Puchar Starosty 
Goleniowskiego Tomasza Stani-
sławskiego wywalczyła drużyna 
„LUX Siatkarz Nowogard” repre-
zentująca szkołę goszczącą uczestni-
ków. Na trzeciej pozycji zakończyli 
rozgrywki zawodnicy „ZK Nowo-

gard” i otrzymali Puchar Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby. 
Miejsce IV i Puchar Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowogardzie 
kom. Leszka Nowaka zdobyła „Straż 
Graniczna Lotnisko Goleniów”. 
Następni w klasyfikacji uplasowali  się 
gracze „Policji Kamień Pomorski” i 
otrzymali Puchar Dyrektora Szkoły 
Stefana Sitkowskiego oraz „JW Gle-
wice”, którzy odjechali z Pucharem 
Prezesa Klubu „LUX Siatkarz”.

Wyróżniono również indywidual-
nie zawodników w kategoriach:

• Najlepszy zawodnik Turnieju - 
Paweł Wojdyło  „Lux Siatkarz”,

• Najlepszy atakujący Turnieju – 
Karol Czarnacki  „ZK Nowogard”,

• Najlepszy rozgrywający Turnieju 
– Maciej Dykas  „Policja Goleniów”,

• Najlepszy zawodnik klubu „Lux 
Siatkarz” – Adam Milewski.

Turniej był bardzo zacięty i obfi-
tował w wiele zagrywek na wysokim 
poziomie. Był to drugie tego typu 
spotkanie, uczestnicy już umówili się 
na kolejne rozgrywki.

Karolina Kubicka 

Policjanci z powiatu goleniowskiego 
zorganizowali w piątek Turniej Piłki 
Siatkowej Służb Mundurowych o Puchar 
Komendanta Powiatowego Policji w 
Goleniowie. Turniej odbył się w piątek 9 
kwietnia na hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

Zagrali policjanci z Goleniowa, 
Nowogardu i Kamienia Pomor-
skiego, funkcjonariusze z Zakładu 
Karnego w Nowogardzie, funk-
cjonariusze Straży Granicznej z 
Portu Lotniczego w Goleniowe, 
żołnierze z Jednostki Wojskowej 

kolarze u Burmistrza
Sezon kolarski tradycyjnie zaczął 

się na szosach Dolnego Śląska – 
podczas wyścigu w Dzierżoniowie i 
Sobótce nasi zawodnicy odnieśli już 
pierwsze sukcesy, a Paweł Kolasiński 
stanął na podium.

Przed kolejnymi startami z zawod-
nikami spotkał się burmistrz Kazi-
mierz Ziemba żywo zainteresowany 
przygotowaniami i planami na nad-
chodzący sezon. Życząc zawodnikom 
i opiekunom sukcesów wręczył im hi-
storyczne wydawnictwo „Przeszłość 
rodzi przyszłość”.

Sportowcy zaprezentowali nowe 
stroje promujące Nowogard. Miło 

nam zakomunikować , że i nasze logo 
znalazło się na rękawach  koszulek 
jako sponsora medialnego. 

Burmistrz także otrzymał koszulkę 
… szytą na miarę.

W spotkaniu uczestniczyli juniorzy 
młodsi Paweł Kolasiński i Marek 
Antczak oraz młodzik z sukcesami 
Remigiusz Komisarek. Kolarzy i 
plany przedstawiali – prezes LUKS 
Chrabąszcze Henryk Sawicki, mecha-
nik złota rączka Dariusz Kurkowski 
oraz dobry duch i przewodnik Zbi-
gniew Szkołuda.

LMM
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

19 kwietnia br. g. 16.30

Informujemy, że 

15 kwietnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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reklamareklama

Czytaj s. 2, 3, 4

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Trwamy
w żałobie

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11

NOWO OTWarTY 
Salon Fryzjerski „aGa STYl” 

zaprasza
- nowości w strzyżeniu i w koloryzacji 
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Nasze kondolencje
W Bibliotece Miejskiej wyłożona jest Księga Kondolencyjna, w której 

mieszkańcy Nowogardu mogą wyrazić współczucie po katastrofie prezy-
denckiego samolotu w Smoleńsku. 

Księga wyłożona jest w czytelni na 
parterze. Mieszkańcy naszego mia-
sta mogą się do niej wpisywać od 
poniedziałku. Wyrazy współczucia 
rozpoczyna tekst burmistrza miasta. 

- Polski naród stracił wspaniałego 
człowieka, wielkiego Patriotę – Pre-
zydenta – napisał Kazimierz Ziem-
ba. - Niech dobry Bóg ukoi wasz ból – 
zwrócił się do rodzin zmarłych.

Najbardziej wzruszający wpis na-
leży jednak do Jerzego Kaczmarskie-
go: - Czy to przypadek, że samolot, 
którym podróżowałeś przypomina 
kształtem krzyż? Czy to przypadek, 
że upadłeś wraz z jego ciężarem na 
ziemi katyńskiej w 70 lat po wielkiej 
zbrodni na Polskim narodzie? – pyta 
prezydenta zastępca burmistrza. 
Odpowiedzi na te zapytania jednak 
już nie będzie. 

Do środy w Księdze Kondolencyj-
nej widnieje wpis tylko jednego rad-
nego: - Z głębokim żelem i ogrom-
nym smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci tak wielu wspaniałych 
Polaków, nie możemy pogodzić się z 
myślą o tej tragedii – napisał Sławo-
mir Kucal, wraz z córką Hanią.

W internetowej wersji księgi 
(strona www.nowogard.pl) wyrazy 
współczucia przekazał także Robert 
Czapla: - Z ogromnym żalem i smut-
kiem przyjęliśmy wstrząsającą infor-
mację o tragicznej katastrofie samo-
lotu, w której zginęli Prezydent Pol-
ski Lech Kaczyński z Małżonką Ma-
rią Kaczyńską.

Swoje wpisy złożył też prezes no-
wogardzkiego koła Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego: - Sami 
ginąć na tej umęczonej ziemi stali się 
ofiarami naszej jakże tragicznej hi-
storii – stwierdził Tadeusz Łukasze-
wicz. 

Najpiękniejsza jest chyba jednak 
sentencja Moniki Werner-Tomasz-
kiewicz: - Pojechali, aby złożyć hołd 
ofiarom, a złożyli największą ofia-
rę w hołdzie – napisała mieszkanka 
Nowogardu.

Księga Kondolencyjna w będzie 
wyłożona w bibliotece do dnia po-
grzebu pary prezydenckiej. 

marcin Nieradka 

Wspomnienia ryszarda Piątkiewicza

...znałem osobiście  
Lecha Kaczyńskiego 

 Poznałem Lecha Kaczyńskiego 
wówczas jak był z-cą Przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ „SOLI-
DARNOŚĆ” w Gdańsku. Natomiast 
bliżej poznaliśmy się jak przejął obo-
wiązki Przewodniczącego po Lechu 
Wałęsie, który został wybrany na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polski. Z 
Leszkiem spotkałem się się kilkakrot-
nie w Gdańsku z racji pełnienia prze-
ze mnie funkcji Przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Melioracji Wodnych 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ” , a później 
Sekretarza Krajowego Sekretariatu 
Rolnictwa NSZZ” SOLIDARNOŚĆ”. 
Ponadto spotkałem się na zjeździe 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pomo-
rza Zachodniego w Szczecinie, gdzie 
wspólnie uczestniczyliśmy w niewiel-
kim gronie uczestników zjazdu, gdzie 
prym wiódł Leszek. Pamiętam jego 
ciepłe słowa, które dawały nam po-
czucie osobistej odpowiedzialności za 
bliskich,  za całą brać Solidarności, za 
kraj, za problemy, których tak wiele 
jest do rozwiązania, za trudności lu-
dzi w zakładach pracy i troski wszyst-
kich Polaków i ich rodzin w codzien-
nym życiu.

Zapamiętam Leszka Kaczyńskiego 
jako wielkiego patriotę człowieka nie-
zwykle serdecznego i rodzinnego, któ-
ry rzadko myślał o sobie, a nawet zbyt 
rzadko! Przede wszystkim myślał o in-
nych szczególnie o ludziach zapomnia-
nych przez historię, o takich ludziach, 
którzy wszystkie swoje siły, a również 
często swoje mienie i życie oddawali 
Ojczyźnie. Pragnął tych ludzi szukać i 
w swoisty sposób wynagradzić jak po-
trafił najlepiej. Czego  widzieliśmy licz-
ne przykłady odznaczeń i uhonoro-
wań, których dokonywał jako Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polski.

Dlatego teraz  kiedy stała się ta 
straszna tragedia narodowa obok 
miejsca Katynia do którego zmie-
rzał jako pielgrzym i Prezydent Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polski do 
miejsca, które było golgotą inteligen-
cji polskiej, właśnie to miejsce stało 
się miejscem jego śmierci z ukocha-
ną małżonką Marią, oraz towarzyszą-
cymi mu większości bliskimi osoba-
mi, osobistościami kościoła, wojska 
i parlamentu. Zmierzał na obchody 
70 rocznicy potwornej stalinowskiej 
zbrodni, dokonanej z premedytacją 
na jeńcach wojennych, kwiecie inteli-
gencji narodu polskiego. 

Dlatego musiałem zabrać głos w tak 
wyjątkowo ważnej dla mnie sprawie, 
jaką jest śmierć mojego Przyjaciela z 
Małżonką i towarzyszącą mu delega-
cją, Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
ski, profesora Lecha Kaczyńskiego. 

Cześć jego pamięci, 
niech spoczywa w pokoju

Ryszard Piątkiewicz
Były Przewodniczący Podregionu 

ZSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
w Nowogardzie 
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W trakcie odbywających się warsz-
tatów młodzi ludzie mogli dowie-
dzieć się o swojej prawdziwej tożsa-
mości i wartości w Bogu, ale również 
nauczyć się w praktyczny sposób 
dzielić ze swymi znajomymi tym, 
jak przeżywają Jezusa. Poranne i wie-
czorne wykłady poprowadził pastor 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie Prezbiter Okręgu Ce-
zary Komisarz wraz z zaproszonym 
na zjazd Ewangelistą Henrykiem 
Dedo – Dyrektorem Funadacji „Głos 
Ewangeli” realizatorem inspirujących 
audycji i reportaży radiowych, doty-
czących zagadnień egzystencjalnych. 
Nagrania Henryka były wielokrotnie 
nominowane i nagradzane w naj-
ważniejszych polskich i europejskich 
konkursach radiowych, jak również 
przez Prezydenta RP.  Jako reportaży-
sta należy do Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich (www.gospel.pl).

W trakcie porannego sobotniego 
spotkania dotarła do nas wiadomość 
o tragedii, która dotknęła nasz Kraj i 
śmierci Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz 
osób towarzyszących . W tej szcze-
gólnej chwili cała obecna młodzież 
oddała się modlitwie za Polskę i 
rodziny ofiar. W prostych słowach 
wyrażane było zaufanie Bogu, prośby 
pocieszenia oraz wlania nadziei do 
naszych serc i  wszystkich, których 
dotknęła ta tragedia. 

Planowany na niedzielę koncert 
w Nowogardzkim Domu Kultury 
został odwołany. Uczestnicy ReZ-u 
postanowili jednak nie pozostać 
bierni i po południu wyszli na miasto 
niosąc słowo nadziei przez rozda-
wanie Ewangelii Jana i zapraszanie 

młodzieży na  spotkanie w Chrze-
ścijańskim Centrum Pomocy przy 
ul. 700-lecia 14. O godzinie 15:00 
sala wypełniła się młodymi ludźmi. 
Na początek zaprezentowana została 
inscenizacja, której uczestnicy ReZ-u 
uczyli się na warsztacie pantomi-
my. W kilkuminutowej pantominie  
dzielili się życiowymi dramatami 
i Bożą miłością zmieniającą ludzi. 
Zaraz po tym pojawił się Mc_Mak 
– raper grupy „Nie Bo Rap” i peda-
gog ulicy na warszawskiej Pradze. 
Wtedy z głośników popłynął dźwięk 
słów „wypłyń na głębię!” - tekstu 
Ewangelii Łukasza, czytanego przez 
polskiego papieża Karola Wojtyłę z 
pełnym otuchy przesłaniem wiary 
i nadziei. W pełnych pasji i prawdy 
słowach mogliśmy usłyszeć o bez-
kompromisowym życiu. Mc_Mak 
wyrecytował przy dźwiękach bitów 
mocne przesłanie o destrukcyjnym 
wpływie używek i niepotrzebnym 
stawianiu  swego życia na krawędzi 
dla chwilowej satysfakcji, za którą 
jest tylko przepaść i pustka samot-
ności. W tym wszystkim przebijały 
pełne pozytywu słowa o prawdziwej 
relacji z Bogiem – kochanym Tatą, 
o byciu sobą i życiu  „bez ściemy” w 
realnym zwycięstwie krzyża Jezusa. 
„Zwycięstwo jest po naszej stronie” i 
„Abba Ojcze” wołali wraz z raperem 
uczestnicy spotkania. Pomiędzy ka-
wałkami mogliśmy posłuchać jego 
historii, jak Bóg wyrwał go ze spirali 
zła, zepsucia i nałogu. Dzieląc się 
tym  z głębokim poruszeniem mó-
wił o kruchości życia, śmierci wielu 
swoich znajomych i świadomości, że 
gdyby nie Bóg, on mógłby skończyć 
tak jak oni. W swych słowach rzucił 

Regionalny Zjazd Młodzieży „POMERANIA 2010”
W dniach 9-11 kwietnia odbył się w Nowogardzie III Regionalny Zjazd Młodzieży „POMERANIA 2010”. Regionalny Zjazd Młodzieży (www.rez.

livenet.pl) jest spotkaniem młodych ludzi przez nią współtworzonym i ma na celu budowanie relacji między wierzącymi w  regionie Pomorza. 
Z inicjatywy pracowników młodzieży Kamila Janty-Lipińskiego i Pawła Pyry odbyły się w ostatnich dwóch latach  w Świnoujściu poprzednie edycje 

ReZ-u. Tegorocznym tematem zjazdu był fragment słów Jezusa: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc 
wydawali i aby owoc wasz był trwały” (Ewangelia Jana 15:16).

młodym ludziom wyzwanie pójścia 
za Chrystusem i sięgania po Boże 
Słowo, które pokazuje, jak najlepiej 
przeżyć życie. Mówił wprost o prze-
mijającym materializmie i wiecznej 
relacji z Bogiem, opartej na prawdzi-
wej miłości. Życie może być ciekawe 
i pełne nadziei , jeżeli przeżywa się 
je z Jezusem na co dzień. Uczestnicy 
spotkania byli dotknięci szczerością i 
aktualnością tego, co usłyszeli. Wielu 

z nich zostało po zakończeniu, chcąc 
porozmawiać z artystą i uczestnikami 
ReZ-u.

 Ponieważ ReZ jest również 
zaangażowany w inicjowanie różnych 
wspólnych akcji i wspieranie lokal-
nych działań młodzieży w ciągu całe-
go roku, organizatorzy mają nadzieję 
jeszcze zawitać w Nowogardzie.

Paweł Pyra koordynator ReZ
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Zarząd PKPS  
w Nowogardzie informuje

Od 16-go kwietnia od  godz.10-do 12-tej przyjmujemy wnioski o pomoc 
żywnościową na 2010 r. 

O pomoc ubiegać się mogą osoby o stałych  dochodach:
- samotne - 715,50 miesięcznie
- w rodzinie 526,50- na jedną osobę
Ponadto osoby objęte pomocą OPS,bezrobotne,wielodzietne, matki samot-

nie wychowujące dzieci, o niskich dochodach.
 Do wniosku niezbędne jest przedłożenie : 
- dowodu osobistego,
- odcinka renty/emerytury z miesiąca marca br.
- zaświadczenia z OPS stałe lub miesięczne
- zaświadczenia o zarobkach
- zaświadczenia z Biura Pracy o zarejestrowaniu poszukiwania pracy.
Wnioski przyjmujemy wyłącznie od osób mieszkających na terenie mia-

sta, natomiast renciści i emeryci zamieszkujący wyłącznie na terenie Gminy 
Nowogard.

 Wiceprezes Zarządu PKPS w Nowogardzie
Jadwiga Cichecka

WYJAŚNIENIA MINISTER-
STWA

W dniu 31.03.2010 r. weszła w 
życie ustawa z dnia 5 marca 2010 
r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanej ze środków pu-
blicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), 
która oprócz nowelizacji ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, wpro-
wadza przepisy przejściowe w za-
kresie zasad ustalania prawa do 
dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia się dziecka i jed-
norazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka.

Na mocy przepisu przejścio-
wego – art. 3 ww. ustawy zmie-
niającej, do końca 2011 roku 
został zawieszony warunek po-
zostawania matki dziecka pod 
opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Do 31 grudnia 2011 r., aby uzy-
skać prawo do tych świadczeń 
wystarczy przedstawić zaświad-
czenie lekarskie lub zaświadcze-
nie wystawione przez położną, 
potwierdzające co najmniej jed-
no badanie kobiety w okresie 
ciąży przeprowadzone przez le-
karza ginekologa lub położną. 

Nie przewiduje się wprowa-
dzenia wzoru ww. Zaświadcze-
nia, co oznacza że wybór jego 
formy zależy od wystawiającego. 

W okresie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ww. ustawy zmie-
niającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 
30 września 2010 r. - osoby, które 
nie otrzymały dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia się 

dziecka i jednorazowej zapomo-
gi z tytułu urodzenia się dziecka z 
powodu niespełnienia zawieszone-
go wymogu, mają prawo ponow-
nie złożyć wniosek o wypłatę tych 
świadczeń na zasadach określo-
nych w przepisach przejściowych, 
nawet jeśli dziecko ukończyło 12 
miesięcy życia.

Możliwość ta dotyczy:
*matki lub ojca dziecka, któ-

rzy otrzymali decyzję o odmowie 
przyznania prawa do wymienio-
nych świadczeń z powodu nie-
spełnienia warunku pozostawa-
nia matki dziecka pod opieką me-
dyczną nie później niż od 10 ty-
godnia ciąży, wydaną pomiędzy 
dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 
30 marca 2010 r.;

* matki lub ojca dziecka, których 
wniosek o wypłatę tych świad-
czeń, złożony w okresie od  dnia 1 
listopada 2009 r. do dnia 30 marca 
2010 r., został pozostawiony bez 
rozpatrzenia z powodu braku od-
powiedniego zaświadczenia lekar-
skiego;

* matki lub ojca dziecka uro-
dzonego po 31 października 2008 
r., którzy z uwagi na niezłożenie 
wniosku nie otrzymali ww. świad-
czeń do dnia wejścia przepisów 
przejściowych. Możliwość ta do-
tyczy jedynie dzieci urodzonych 
po 31 października 2008 r., gdyż 
tylko na nie świadczenia z tytu-
łu urodzenia dziecka mogły nie 
przysługiwać z powodu braku za-
świadczenia o pozostawaniu mat-
ki dziecka pod opieką medycz-
ną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży.

ZmIaNY W BeCIkOWYm

kościół pw. WNmP

Spotkania Misyjne 
Misje to czas wyjątkowy w życiu każdej parafii. Bóg daje nam kolejną szansę 

na umocnienie i pogłębienie naszej wiary, na zbliżenie się do Niego i otwarcie 
na działanie Bożej łaski. Bóg puka do naszych serc. Nie pozostańmy głusi na to 
Boże wołanie. Weźmy udział w misjach św., otwórzmy się na słowo Boże, niech 
w nas ono zadziała i nas przemieni.

Piątek to dzień dla małżeństw i rodzin i czas na odnowienie ślubów małżeń-
skich. 

Sobota – dzień, w którym zawierzymy naszą wspólnotę Matce Bożej.  
Błogosławieństwo dla dzieci przedszkolnych i matek w stanie błogosławio-

nym w sobotę o godz. 11.00. 
Chorych zapraszamy w sobotę na godz. 9.00 na mszę św. z sakramentem na-

maszczenia.
W związku z pogrzebem Pary Prezydenckiej msza św. zakończenia misji od-

będzie się o godz. 17.00.
 ( z biuletynu - red)   

Ustalenie prawa do świadczeń 
na podstawie art. 4 ust. 1 lub ust. 
2   ustawy o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych następu-
je na wniosek rodzica dziecka. 
Jeżeli w związku z poprzednim 
wnioskiem w sprawie ustalenia 
prawa do ww. świadczeń, złożo-
nym pomiędzy 1 listopada 2009 
r. a 30 marca 2010 r., w posiada-
niu organu znajdują się wszyst-
kie niezbędne dokumenty do 
rozpatrzenia ponownego wnio-
sku o wypłatę tych świadczeń, 
organ nie powinien ponownie 
żądać tych dokumentów (m.in. 
zaświadczenia potwierdzającego 
co najmniej jedno badanie ko-
biety w okresie ciąży przez leka-
rza ginekologa lub położną, jeże-
li do wcześniej złożonego wnio-
sku było dołączone zaświadcze-
nie, z których wynika taka infor-
macja). 

W okresie obowiązywania prze-
pisów przejściowych nadal znaj-
dują zastosowanie następujące za-
sady – zgodnie  z wyjaśnieniami 
udzielonymi przez Ministerstwo 
Zdrowia: 

1. Uznaje się, że przedstawienie 
przez zainteresowaną przedmio-
towej dokumentacji medycznej, 
w wiarygodnym tłumaczeniu na 
język polski – lekarzowi w kraju, 
upoważnia tego lekarza do wyda-
nia zaświadczenia uprawniające-
go do dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka oraz jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia dziecka.

2. Każdy lekarz, do którego zgło-
si się kobieta w ciąży bez względu 
na specjalizację, który na podsta-

wie dostępnej dokumentacji po-
twierdzającej pozostawanie ko-
biety w ciąży pod opieką lekarską 
(może to być m.in. karta przebie-
gu ciąży, dokumentacja medyczna 
znajdująca się w placówce opieki 
zdrowotnej, w której zarejestro-
wana jest kobieta, bądź dokumen-
tacja medyczna przedstawiona 
przez ciężarną, która przebywała 
w innej części kraju lub za grani-
cą) może potwierdzić wykonanie 
badań przez lekarza ginekologa. 

3.  Opieka medyczna może być 
sprawowana zarówno przez leka-
rzy wykonujących zawód w zakła-
dach opieki zdrowotnej, w ramach 
grupowej praktyki lekarskiej, jak i 
indywidualnej praktyki lub indy-
widualnej specjalistycznej prakty-
ki lekarskiej, niezależnie od tego, 
kto finansuje wykonanie świad-
czenia zdrowotnego.  

Na podstawie art. 9 ust. 9 i art. 
15b ust. 7 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, wymóg udokumento-
wania pozostawania matki dziec-
ka pod opieką medyczną nie doty-
czy osób będących prawnymi lub 
faktycznymi opiekunami dziec-
ka. Opiekun faktyczny dziecka to 
w rozumieniu ww. ustawy osoba 
faktycznie opiekująca się dziec-
kiem, która wystąpiła z wnio-
skiem do sądu rodzinnego o przy-
sposobienie dziecka. Analogicz-
nie, wymóg dotyczący dołączenia 
do wniosku odpowiedniego za-
świadczenia wystawionego przez 
lekarza lub położną nie ma zasto-
sowania również w odniesieniu do 
rodziców, którzy ostatecznie przy-
sposobili dziecko. 

Kierownik Działu 
Świadczeń Rodzinnych

Iga Błażewicz
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
III Niedziela Wielkanocna (J 21,1-19)

Czy miłujesz mnie…?
Po Zmartwychwstaniu Chrystus wielokrotnie ukazywał się Apostołom i 

uczniom, i to w różnych miejscach i sytuacjach, przekonując ich w ten sposób, że 
On istotnie zmartwychwstał. Ale jedno spotkanie miało szczególny charakter…

Szymonie, Janie, Stanisławie, Andrzeju, …Barbaro, Magdaleno, Katarzy-
no, Urszulo (tu wstaw twoje imię) ... czy miłujesz mnie ?

Pytanie, to zadane Szymonowi nad brzegiem jeziora Tyberiadzkiego powta-
rza się przez wieki. Jest też ustawicznie i osobiście zadawane każdemu z nas i w 
każdych okolicznościach życia. I jeśli odpowiemy na nie, tak jak Szymon Piotr: 
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję”, to usłyszymy te same słowa: 
„Pójdź za mną”. A co to znaczy? Jeśli szczerze odpowiesz Chrystusowi: „Panie, 
Ty wiesz, że Cię miłuję” sam zobaczysz co to znaczy. Nawet jeśli czasami trzeba 
się będzie sprzeciwić i pójść pod prąd, nawet jeśli czasami będziesz musiał po-
wiedzieć stanowczo: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” nie obawiaj się 
powtarzać: „Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję”, bo On miłuje Cię na pewno !

Pan stale nas wzywa po imieniu i stale proponuje nam swoją przyjaźń, swo-
ją miłość i swoje towarzystwo w życiu codziennym. On nas też zapewnia, ze nas 
nie opuści aż do końca. W obliczu trudnych sytuacji naszego życia sprawdza się 
najbardziej nasza wiara, na ile potrafimy zaufać Bogu. Oby ta miłość i zaufanie 
prowadziła nas w codziennym życiu.

Ks. Tomasz Tylutki

Młodzież z ZSO przepisuje 
encyklikę JP2…

Z okazji zbli-
żającego się te-
g o r o c z n e g o 
„Marszu dla ży-
cia” (25.04.2010) 
uczniowie na-
szej szkoły i pa-
rafii wzięli udział 
w kilku akcjach 
poprzedzających 
to wydarzenie. 
Jedną z nich było 
przepisywanie na 
płótnie fragmen-
tów encykliki pa-
pieskiej JP2: „Re-
demptor Hominis – odkupiciel człowieka”. Zostanie ona później zszyta w 
200 m ciąg materiału i będzie niesiona przez młodzież podczas niedzielnego 
marszu 25 kwietnia. Ostatecznie tekst na płótnie pojedzie w październiku 
do Rzymu, gdzie zostanie przedstawiony Papieżowi Benedyktowi XVI. Ko-
lejnymi elementami tej akcji był konkurs papieski ze znajomości encykliki, 
gdzie do etapu diecezjalnego przeszło 4 osoby z naszej szkoły. Uczniowie 
zrobili także flagę – żagiel naszej szkoły i parafii, która zostanie zaprezento-
wana podczas marszu. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i 
życzymy kolejnych pomysłów i zaangażowania w piękne dzieła. x.TT

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

 Trwamy w żałobie narodowej, zapraszamy więc do wspólnej modlitwy na 
Niedzielnych Mszach św. o godz.: 7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; 
Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

Organizujemy wyjazd na „Marsz dla życia”, który odbędzie w Szczecinie (po-
czątek na Jasnych Błoniach g.15.00) w dniu 25 kwietnia (niedziela). Zbiórka 
przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie o g.13.30. Koszt 15 zł.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tegorocznych „Dniach Mło-
dych”, które odbędą się w Choszcznie w dniach 1-3 maja 2010 r. Koszt uczest-
nictwa 50 zł (nocleg, jedzenie, ubezpieczenie, udział w punktach programu). 
Zapisy i informacje: Ks. Tomasz Tylutki – GG: 240 40 46. Wiecej informacji na 
stronie: www.ichtis.info    

Parafia pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie:
Zapraszamy na kaolejną Mszę św. żałobną w naszym mieście w intencji 

Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich zmarłych tragicznie w 
katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem, która odbędzie się w kościele pw. 
MB Fatimskiej w dniu 16 kwietnia (piątek) o g.17.00.   x.TT

25
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Serdeczne 
podziękowania 

znajomym i przyjaciołom 
za udział 

w ostatniej drodze 

śp. Zbigniewa 
Klukowskiego 

składa 
Rodzina

Szczere wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci Ojca 

Małgorzacie 
Frątczak 

i bliskim 

składają 
koleżanki i koledzy 

z SOSW w Nowogardzie

Szczere wyrazy 
współczucia 

dla Marii 
Brzeskiej 

z powodu śmierci męża 

składa 
dyrektor  z pracownikami  
Specjalistycznej Poradni 

Terapeutycznej

Księdzu Proboszczowi 
Krzysztofowi Socha 

z Parafii Strzelewo oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Władysława Brzeskiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
żona z rodziną

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński, 

Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej
Maria Kaczyńska 

oraz członkowie delegacji 
udający się na obchody 

70-lecia Zbrodni Katyńskiej.
Nie możemy pogodzić się z wielką stratą, jaką Naród Polski poniósł po 

raz kolejny na Ziemi Katyńskiej.
Wstrząśnięci, przepełnieni żalem w obliczu tego tragicznego wydarzenia 

łączymy się w smutku oraz składamy wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinom i Bliskim Ofiar.

Pamiętamy w modlitwie
Zarząd Powiatowy w Goleniowie Prawa i Sprawiedliwości 

z-ca przew. Jerzy Majewski Radny Rady Miejskiej w Nowogardzie

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

kONDOleNCJe kONDOleNCJe

kONDOleNCJe

W tych trudnych dniach po tragicznej śmierci 
Prezesa Stowarzyszenia „Pokolenia” 

Jerzego 
Szmajdzińskiego

wyrazy ubolewania, żalu ale i otuchy  
dla Najbliższej Rodziny Zmarłego 

i wszystkich członków naszego Stowarzyszenia 
składa 

Stanisław Szałagan 
Koło Pokolenia nr 1 w Nowogardzie

Rozpoczęcie sezonu  
motocyklowego w naszym mieście...

W niedzielę 11 kwietnia 2010 r. od-
było się uroczyste rozpoczęcie sezo-
nu motocyklowego w Nowogardzie. 
Pierwszym punktem programu była 
uroczysta Msza św., podczas któ-
rej ks. Tomasz Tylutki poświecił ka-
ski i motocykle oraz modlił się o bło-
gosławieństwo dla kierowców w no-
wym sezonie.  Przybyła bardzo duża 
grupa fanów czterech kółek, min. na 
crossach, ścigaczach, chopperach, 
quadach, skuterach. Po zakończeniu 
Mszy św. odbył się przejazd – parada 
motocykli przez miasto, ze względu 
na dzień żałoby, miał on inny charak-
ter niż planowano. Motocykliści prze-
jechali ulicami w skupieniu i ciszy, nie używając klaksonów, i mieli zawieszo-

ne flagi narodowe z czarnym kirem 
na znak żałoby. Przejazd zakończył 
się na motocrossie, gdzie mogliśmy 
wziąć udział w pokazie-szkoleniu: jak 
udzielić pierwszej pomocy podczas 
wypadku motocyklowego oraz zoba-
czyć pokazową jazdę naszych moto-
crossowców. Ze względu na żałobny 
charakter tego dnia, piknik nie odbył 

się w hucznej formie, było więcej sku-
pienia, modlitwy, nostalgii. Serdecz-
nie dziękujemy organizatorom: klub 
motocrossowy, centrum motocyklo-
we „TIM” oraz parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie. Niech 
ten nowy sezon, będzie bogaty w suk-
cesy na motocrossie oraz bezpieczny i 
szczęśliwy dla kierowców.   

x.TT
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Z okazji Złotych Godów 

dla Kazimiery 
i Zbigniewa 
Jabłońskich 

najserdeczniejsze życzenia 
spokoju, pomyślności 

i zdrowia na dalsze 
lata wspólnego życia 

składają 
dzieci, 

wnuki i prawnuki

ŻYCZeNIa

Życie w blokowisku
Codziennie przechodzimy obok bloków mieszkalnych. Przechodzimy, bo bloki to największa substancja mieszkaniowa. Obcujemy z nimi na co dzień 

i nawet się nie zastanawiamy jakie one są – nie zwracamy uwagi na ich stan, porządek, widok otoczenia. A już prawie wcale nie zastanawiamy się nad 
wzajemnymi relacjami lokatorów. Najczęściej kupujemy mieszkanie i jesteśmy szczęśliwi jak nikt… Po pewnym czasie przychodzi refleksja – oj nie wszy-
scy myślą i odczuwają tak jak my…

Pewien pan zaprosił mnie na małą wycieczkę i pogawędkę. Najpierw po-
kazał mi schody, które sam budował ponad 20 lat temu. Miało być dogodne 
wejście dla niepełnosprawnych i młodych mam (wtedy wszyscy byli tu mło-
dzi) z wózkami. Miało, bo nie doczekało się realizacji. Kraty zniknęły, pod-
łoże nie zostało utwardzone i zarosło trawą…

Dach wystawiony na śnieg, deszcz i wiatr także wymaga remontu. Remon-
tu to wielkie słowo – szczerych chęci i troski zarządu o dobro wspólne, do-
brego fachowca, kilkaset złotych (remontowe płacimy!), kilka godzin pracy. 
Tak mało – kawałek rynny by woda nie lała się po ścianach i na balkon…

Mamy także piwnice. Tutaj wchodzimy nie tylko po kartofle i rowery, tu-
taj wchodzimy w wychowanie i mentalność lokatorów. Przestronne przejścia 
między poszczególnymi boksami są doskonałym … miejscem spacerowym 
dla psów. Pieski zadowolone – nie marzną , nie mokną, pobiegają i zrobią co 
trzeba. Sprzątać nie musimy – mamy od tego sprzątaczki, a gdy one „strajku-
ją” (całkiem słusznie, bo mają rację!) to można iść do Zarządu i nakrzyczeć, 
że nic nie robi w tym względzie.

Zarząd się ugiął i zarządził sprzątanie – pomogło na kilka godzin. Widać 
na zdjęciu, że psy natychmiast udały się na ulubiony wybieg… 

Ważne jest też to co mamy pod oknem – trzeba czasem nacieszyć wzrok 
i łyknąć świeżego powietrza. Trzeba, ale nie można  - widok zmusza do za-
mknięcia okien i nie wpuszczania upragnionej wiosny…

A może to wszystko zarośnie?
LMM

agroturystyka
 – Zmiana terminu!

Przypominamy tekst jaki ukazał się we wtorkowym „DN”. Podkreślamy, 
że uległ zmianie termin szkolenia. Termin aktualny to 24 kwietnia!

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza 
mieszkańców powiatu goleniowskiego planujących rozpoczęcie prowadzenia 
działalności agroturystycznej na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 24 
kwietnia 2010 br. w godzinach 10.00-14.30 (podawaliśmy datę 17.04).w sali 
konferencyjnej Urzędy Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1). 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnie-
nie zgłoszenia i przesłanie go na adres projekty.wspolpracy@szansebezdrozy.
pl. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. 

Pytania i informacje: tel. 91-885-87-57, projekty.wspolpracy@szansebez-
drozy.pl 

Opr. LMM

Znaleziono
Klucze znalezione w rejonie CPN 

(przy dawnym POM) do odebrania 
w redakcji.
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W obiektywie  Jana korneluka   -10.04.2010 r. o godz. 8.56        
                                              zgasło 96 słońc 

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Mateusz syn Wioletty 
Duczyńskiej
 ur. 8.04.2010 
z Nowogardu

Alan syn Magdaleny 
Wawrzyńskiej 
ur. 11.04.2010 
z Maszkowa

Antoť syn Moniki 
Paszek ur. 8.04.2010 
z Radowa Małego

Gracjan syn Ewy Leszto 
ur. 12.04.2010 
z Konarzewa

Tomasz syn Lucyny 
Stopyra ur. 10.04.2010 
z Łosośnicy

Hania córka Katarzyny 
i Krzysztofa Skrobisz 
ur. 13.04.2010 
z Nowogardu

Marta córka Jolanty 
Graj ur. 12.04.2010 
z Nowogardu

Córka Mileny Pelc 
ur. 14.04.2010 
z Nowogardu

www.dzienniknowogardzki.pl
OFERTY PRACY PUP

Nowogard 08.04.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik ochrony 
2. Dekarz
3. sprzedawca
4. Pracownik produkcji (orzeczenie o niepełnosprawności) 
5. Przedstawiciel handlowy
6. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
7. Sprzątaczka
8. Kierowca – operator samochodu specjalnego SAK8
9.  Barman /ka
10. Hydraulik
11. Stolarz
12. Pomocnik dekarza
13.  Sprzątaczka (orzeczenie o niepełnosprawności)
14.  Robotnik drogowy 
15.  Mechanik samochodowy 
16.  Pracownik obsługi klienta
17. Manager jakości Logiki 
18. Lekarz

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Asystent sędziego (Goleniów )
2. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski)
3. Kierownik zespołu (pow. Goleniowski)
4. dyrektor agencji 
5. Konsulting jęz.niemieckiego (Szczecin)
6. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, Ratowników WOPR, kosmetyczki 
(Jarosławiec)
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Zakład karny w Nowogardzie 

Rozśpiewane mury zakładu karnego 
w Nowogardzie 

Jeżeli jest zbrodnia musi być kara, której nawet odbywanie w Zakładzie Karnym może być okraszone odrobina normalnego życia i zadumy nad kulturą 
czy sztuką, która jak wiemy łagodzi obyczaje i wpływa korzystnie na morale wszystkich osób. Ten rodzaj działalności wprowadził   z bardzo pozytywnym 
skutkiem zespół pracowników  i wychowawców Zakładu Karnego w Nowogardzie, gdzie animatorem jest wychowawca por. Krzysztof Żylak. Jego praca 
ma charakter związany z edukacją i resocjalizacją osób skazanych. To dzięki niemu i informacjom prasowym Rzecznika Prasowego Zakładu  kpt. mgr  
Artura Bojanowicza przyjeżdżają tutaj za mury zespoły muzyczne. Te najbardziej znane jak np. LOMBARD, CZERWONE GITARY i ostatnio występujący 
SKLEP Z PTASIMI PIÓRAMI. Organizowane koncerty maja swój stały porządek w kalendarzu imprez. Każda z nich ma precyzyjną   oprawę i indywi-
dualny charakter. Wszyscy zapraszani artyści występują charytatywnie a jedyną gratyfikacją jest satysfakcja z występu w bardzo nietypowym miejscu, a 
także chęć sprawdzenia się w kontakcie z nietypową publicznością. Chęć grania wynika z nietypowego miejsca, które dla osób skazanych tworzy izolację 
ze światem zewnętrznym. Na szczególną uwagę zasługuje pion administracyjny pracowników ZK, których determinacja działania i sposób planowania 
koncertów ma określony porządek objawiający się spójnym programem aktywizacji osób skazanych w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych. 
Realizacja programu idzie w parze z wydawaną gazetą o wdzięcznym tytule „ZAMCZYSKO” i kółka teatralnego, które prowadzi profesjonalny artysta. 
Dużym ułatwieniem działalności kulturalnej w Zakładzie jest dobra współpraca z Nowogardzkim Domem Kultury, który wspiera działalność Zakładu 
Karnego  poprzez udostępnianie sprzętu nagłaśniającego i pomocy w pozyskiwaniu artystów. 

Dzień 08.04.2010  przyniósł kolej-
ny koncert za murami. Tym razem 
zaprezentował się zespół ze Szczecina  
o bardzo oryginalnej nazwie „SKLEP 
Z PTASIMI PIÓRAMI”.Oryginalne 
utwory inspirowane tekstami poety 
Osipa Mandelsztama w oprawie 
muzycznej Ryszarda Leoszewskiego 
lidera zespołu stworzyły spokojne tło 
dla surowych murów Zakładu 

Początek powstania zespołu to lata 
70 kiedy to zespół zagrał pierwszy 
koncert w klubie „ATUT”. Później 
były już następne i wyjazdy i nagrody 
na festiwalach. piosenki studenckiej, 
gdzie w roku 1981 został doceniony i 
wyróżniony przez przewodniczącego 
jury festiwalu Wojciecha Młynarskie-
go. Zespół szybko stał się wizytówką 
kulturalną Szczecina. Jest dobrze 
odbierany  i zapraszany na rożne 
uroczystości i koncerty co skutkuje 
zdobywaniem wciąż nowych fanów 
szczególnie wśród młodych osób. 
Klimat i radośnie brzmiąca muzyka  
tworzy przyjemną aurę i powoduje 

entuzjazm wśród publiczności. Do-
wodem tego były gromkie brawa i 
owacja na stojąco skazanych. Lider 
Zespołu Ryszard Leoszewski swoim 
śpiewem stworzył swoistą „krainę ła-
godności” nawet w tak specyficznym 
miejscu. Utwory: GDZIE MAM SIĘ 
PODZIAĆ,

JAK CZARNY ANIOŁ, ŻYCIE 
SPADŁO NIEMYM BŁYSKIEM 
mocno zapadły w pamięci uczestni-
kom koncertu, którzy bardzo licznie 
wypełnili sale. Na moje pytania od-
powiadali bardzo rzeczowo. Zacho-
wując kulturę języka mogę jedynie 
zainicjować pierwsze litery w oparciu 
o skazanego - pana Marka  „grają 
- zaj.....e.  i są OK!!”. Widząc miny 
tych mężczyzn można było spostrzec 
zadowolenie, które spotęgowało 
zostało występem jedynej kobiety w 
zespole, grającej na wiolonczeli. Finał 
był bardzo podniosły dla wszystkich. 
Zostały wręczone  upominki dla 
zespołu i wykonano wspólne zdjęcie. 

Jarosław Bzowy

Komentarz. .                                                                          
Każda tego typu inicjatywa wolnego 

człowieka wobec drugiego, a szczegól-
nie skazanego jest swoistym działa-
niem na jego korzyść w życiu nawet 
za kratami. Formy, które proponują 
pracownicy ZK  w Nowogardzie  mogą  
tylko budzić szacunek i być wyzwa-
niem dla innych zakładów, a może i 
ludzi wolnych, którzy czasami poprzez 

swoją wolność nie widzą paradok-
salnie co z nią zrobić?. Alternatywa 
mogłaby być jakakolwiek pożyteczna  
forma mobilizacji  na rzecz własnych 
potrzeb lubi innych . Puentując można 
by powiedzieć:”BYĆ WOLNYM … TO 
NIC, ALE ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ 
TO NIEBO...   J.G Fichte                                                             

Jarosław Bzowy
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Osiedle radosław

Droga, która  
ma dwa końce?

Temat remontów dróg  zawsze 
budził emocje i rodził komentarze, 
które dotyczyły na ogół jakości 
wykonanych prac. Budowa drogi 
bądź remont starej istotnie poprawia 
notowania władz wśród wyborców i 
społeczeństwa. Trzeba przyznać ,że  
infrastruktura drogowa Nowogardu 
w ostatnich latach ulega poprawie. 
Wyremontowane chodniki i odmalo-
wane bloki tworzą bardzo estetyczny 
obraz, który stwarza dobre wrażenie i 
istotnie wpływa także na funkcjonal-
ność .  Jednak w tej idylli budowlanej  
zdarzają się również pospolite buble. 
Wiadomo, ze inwestycje budowlane 
i drogowe są bardzo kosztowne , i 
trzeba się liczyć z każdym groszem 
i liczyć dobrze każdy grosz. Naj-
nowszym  przykładem istotnych 
niedoróbek jest osiedlowa droga w 
na terenie administrowanym przez 
spółdzielnię  „ RADOSŁAW”. Można 

się o tym przekonać na własne oczy 
oglądając zamieszczone zdjęcia. Kon-
trast jezdni pełnej dziur i nowo po-
łożonej kostki tworzą pejzaż dwóch 
światów, które zwyczajnie nie pasują 
do siebie!!. Konieczność podjęcia 
tematu zasugerowali w przypadkowej 
rozmowie najbardziej zainteresowani 
czyli mieszkańcy osiedla. Z tego, 
że  zrobiono już bardzo wiele - są 
nowe lampy, chodniki, bezpieczny 
plac zabaw a nawet małe boisko i 
najważniejsze droga jedno- kierun-
kowa, która ma znaki ograniczające 
prędkość, co bardzo ułatwia płynność 
ruchu. Dlatego dziwi  fakt pozosta-
wienia niewielkiego odcinka  niedo-
kończonej drogi co istotnie obniża 
wartość wykonanych prac i w istocie 
jest swoistym marnotrawstwem po-
niesionego wysiłku. W Rozmowie z 
Panią Bożena Wiatr – Prezesem Spół-
dzielni „Radosław” dowiedziałem się, 

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJa    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Poniedziałek   19.04.2010   9:00 – 15:00
Wtorek    20.03.2010           13:30 – 19:00
Środa     21.04.2010 13:00  - 19:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW w Nowogardzie zaprasza w dniu 25.04.2010 r. 

na zawody wędkarskie spławikowe 
o „MISTRZOSTWO KOŁA” 

w Kamieniu Pomorskim. 
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 21.04.2010 
Wyjazd z ulicy 5 Marca o godz.6:30. Startowe 10 zł 
Uwaga : Z przyczyn organizacyjnych po terminie 

zapisy nie będą przyjmowane.
Zarząd 

Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie dziękuje za 
okazaną pomoc przy organizacji zbiórki darów dla 
rodzin nisko uposażonych, potrzebujących pomocy. 
Dziękujemy księdzu Dziekanowi kanonikowi Grzego-
rzowi Zaklice, Burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie, 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Krzywani, Pani Teresie 
Ziółkowskiej - inspektorowi Wydziału WEZKiS Urzędu Miejskiego, 
właścicielom i pracownikom sklepów Biedronka i Netto, PSS Społem, 
państwu Kwiatkowskim, Jankowskim, Kinaszom, Nowakom. Szczególne 
podziękowania dla  Panów - Mariana Kwiatkowskiego oraz Romana 
Kolanek z Ochrony sklepów Biedronka oraz wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy zostawiając artykuły żywnościowe w koszach CARITAS 
pomogli w napełnieniu paczek świątecznych. Wszystkim składamy 
serdeczne Bóg zapłać!!!! 

Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas  Rafał Paśko  

że były już , w tej sprawie,  prowadzo-
ne  rozmowy i wysyłane pisma do 
pana Burmistrza Kazimierza Ziemby 
oraz Vice Burmistrza pana Jerzego 
Karczmarskiego.. Ostatnie pismo wy-
słano 17.10 2008 L.Dz. 38/08. Z infor-
macji Pani Prezes wynika, że budżet 
na dokończenie remontu drogi był 
przewidziany przez Urząd, ale osta-
tecznie nie doszło do realizacji tego 
wydatku. W rozmowie telefonicznej  
Kierownik Wydziału GKMiOŚ Ta-
deuszem Fieidasz  powiedział:.. „że 
na obecną chwilę budżet inwestycyjny 
nie przewiduje dokończenia remontu 
drogi na Oś. „RADOSŁAW”, ale to 
nie znaczy, że droga zostanie przez 

Urząd zapomniana… Może druga 
połowa roku przyniesie jakieś ko-
rzystne zmiany dla tej inwestycji…”. 
Być może okres przedwyborczy, 
który aktualnie wkraczamy skłoni 
włodarzy miasta do zauważenia 
problemu. Odcinek drogi pomiędzy 
nr 36-39 został dokończony właśnie 
w okresie wyborczym, co sugeruje, ze 
i tym razem może będzie podobnie. 
Mieszkańcy osiedla, którzy są bar-
dzo ciekawi dalszego postępowania 
zapowiadają, że będą przypominać o 
realizacji dokończenia modernizacji 
drogi, która jak na razie ma niestety 
dwa końce….. 

Jarosław Bzowy
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kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

Witajcie w kręgu przyjaciół!
Informujemy, że planowane spotkanie koleżeńskie osób 

z rocznika 1950 odbędzie się 
w dniach 12-13 czerwca 2010 r. 

w gospodarstwie agroturystycznym 
„U Furmana” (Ostrzyca). 

Szczegółowych informacji udzielają: 
Elżbieta Korneluk, tel. 607 279 557, 

Alicja Szpiganowicz, tel. 516 144 085, 
Barbara Wiercioch, tel. 693 344 804.

Do zobaczenia w miłym gronie!

Mieszkańcy 
Wyszomierza 

dziękują bardzo osobie, która 
zrobiła porządek 

w sklepie 
spożywczo-przemysłowym 

w Wyszomierzu 
u Pani Wandy Emche. 

Dziękujemy za ceny 
na wędlinach i innych towarach 

oraz nabijania na kasę. 
Jeżeli zauważymy 

zmiany obiecujemy, 
że dalej będą kontrole.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a • 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy na wykonanie 

docieplenia ścian budynków 
w Nowogardzie przy ul. 15 lutego 11 (565 m2),

12 (675m2),13(455m2),15a (565m2).

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.

Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 06-05-2010r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 07-05-2010r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:

prowadzenie dodatkowych negocjacji odwołanie przetargu bez poda-
nia przyczyn swobodnego wyboru oferenta

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 91 39 25 261.

Zajęcia pozalekcyjne w SOSW w Nowogardzie

WENI 2 SPG  
w trakcie realizacji

Dla przypomnienia: WENI 2 SPG, 
to projekt powiatu goleniowskiego re-
alizowany w ramach Priorytetu IX PO 
KL, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Objęci są nim 
uczniowie z dwóch placówek: Zespołu 
Szkół Specjalnych w Goleniowie i Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego w Nowogardzie.

Od 1 października 2009 roku trwają 
w naszym ośrodku zajęcia opracowa-
ne przez nauczycieli i wychowawców. 
Chcemy pokazać efekty naszej pracy, 
bo już są widoczne. Zamierzamy cy-
klicznie prezentować kolejne działania 
realizowane w ramach projektu.

Terapia naukowej zabawy dla dzie-
ci z trudnościami w uczeniu się, czy-
li „Integracja sensoryczna”, to zajęcia 
prowadzone przez p. Joannę Wardziń-
ską. Uczestnikami terapii jest czte-
rech uczniów z różnymi sprzężenia-
mi. Uczniowie zostali zakwalifikowa-
ni do udziału w terapii na podstawie 
orzeczenia z poradni oraz na podsta-
wie wywiadów z pedagogiem, psycho-
logiem, nauczycielami i wychowawca-
mi internatu.

Cele terapii metodą Integracji Sen-
sorycznej:
• poprawa jakości odbierania, przesy-

łania i organizowania bodźców 
• dostarczenie kontrolowanej ilości 

bodźców sensorycznych, w szcze-
gólności przedsionkowych, pro-
prioceptywnych i dotykowych 

• wspomaganie ogólnego rozwoju 
dziecka 

• kompensowanie zaburzeń rozwojo-
wych dzieci 

• rehabilitacja dzieci z upośledzeniem 
umysłowym 

• wzmacnianie poczucia własnej war-
tości poprzez pozytywne motywo-
wanie 

• poprawa rozwoju ruchowego, ucze-
nia się i zachowania 

• poprawa koordynacji ruchowej, pla-
nowanie ruchu 

• poprawa percepcji słuchowej, wzro-
kowej 

• usprawnianie mowy czynnej, czy-
tanie 

• usprawnianie grafomotoryczne 
• usprawnianie czynności matema-

tycznych 

Uczestnicy terapii metodą integra-
cji sensorycznej mają okazję popra-
wiać jakość odbierania, przesyłania i 
organizowania bodźców. Uczą się od-
bierania kontrolowanej liczby bodź-
ców sensorycznych, a w szczególno-
ści przedsionkowych, proprioceptyw-
nych i dotykowych. Wzmacniają  po-
czucie własnej wartości poprzez pozy-
tywne motywowanie. Usprawniane są 
skomplikowane procesy, typu: koor-
dynacja ruchowa, planowanie ruchu, 
percepcja słuchowa czy wzrokowa, 
mowa, czytanie, pisanie czy liczenie.

W ramach terapii uczniowie wyko-
nują ćwiczenia na specjalistycznym 
sprzęcie do integracji sensorycznej. 
Są to: piłki rehabilitacyjne, deskorol-
ki, topki, równoważnie, sprzęt pod-
wieszany - wałek, hamak, huśtaw-
ka tarczowa, platforma terapeutycz-
na, szczotki, obciążniki. Uczestniczą  
w zajęciach usprawniających czyta-
nie, pisanie, liczenie, a także koordy-
nację wzrokowo - ruchową, percepcję 
słuchowo - wzrokową, mowę czynną 
sprawność grafomotoryczną.

Inf.własna
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kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

"TOYOTA NOWOGARD MK Autoryzowany Dealer Toyota 

ZaTrUDNI OSOBĘ Na STaNOWISkO 
meCHaNIk SamOCHODOWY 

Podania proszę kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, Nowogard 

e-mail: kadry@toyotanowogard.pl"

Przyjmę kucharza lub 
pomoc kuchenną, 

Nowogard. 
Tel. 601 78 10 00 
w godz. 8.00 – 15.00

STAROSTA GOLENIOWSKI
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, budynku byłego hotelu „Cisy” 
na tablicy ogłoszeń została podana informacja o przeznaczeniu :
•	 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki 

nr 118/2 o pow. 2165 m² położonej w obrębie 1 miasta Nowogard 
przy ul. T. Kościuszki  
z przeznaczeniem na zabudowę budynkiem mieszkalnym jednoro-
dzinnym z garażem,

•	 do oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości ozna-
czonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 24 o pow. 0,9920 
ha położonej w obrębie 4 miasta Nowogard z przeznaczeniem na 
cel rolny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub 
tel. (0-91) 418-05-12 wew. 238

kOmINkI-SOŁOWIeJ 
NOWOGarD Ul. BOHaTerÓW WarSZaWY 103 a/1

PROMOCJA!
-na wkłady Firmy JOTUL
-wkład kominkowy + obudowa od 2800 zł
-wkład kominkowy z płaszczem wodnym 13 kW
OFERUJEMY:
- wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym/UZ,UO/ firm 
polskich oraz wszystkich europejskich
-piecyki i piece grzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
- wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane 
indywidualnie
- wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej wraz z 
montażem
- materiały montażowe do kominków i zabudów,przeglądy i remonty 
kominków, wymiana szyb i uszczelek SPRZEDAŻ RATALNA
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm: JOTUL , LECHMA, 
MCZ, PAMA.

Oferta specjalna przy zakupie pieców - transport + podłączenie 
do przewodu kominowego na terenie województwa bezpłatnie 

kONTakT: www.kominkisolowiej.pl
tel. 91 392 50 00 kom. 507 967 205   

Sklep z kominkami - otwarty pn-pt 9.00-17.00 sob. 9.00-13.00

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH oraz KURS 

SPAWANIA STALI W OSŁONIE 
GAZÓW CO2 oraz SPAWANIE 

ELEKTRYCZNE
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego. Informacji udziela 
i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 
ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• WYNAJMĘ LOKAL HANDLOWO - USŁUGO-
WY 100 m2 z parkingiem ul. Bema 14 (na 
przeciw byłej gorzelni), TEL. 660 797 830.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 130 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowe-
go do wynajęcia w domku lub w bloku, w 
Nowogardzie lub okolicach (Karsk, Olcho-
wo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

• 3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

• Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 
zł/ m kw. 607 647 146.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogar-
du. 601 190 270.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 608 579 447.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
691 374 005 po 19.00

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie po korzystnej cenie 
3 pokojowe, 58 m kw, parter. 91 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I piętro. 
605 495 453.

• Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo umeblo-
wane, miejsce garażowe. 607 669 877.

• Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. Zam-
kowa. 608 658 184.

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 4 pokoje, niskie koszty 
utrzymania, na kawalerkę z dopłatą. Tel. 
502 560 931.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, niski 
czynsz. 885 688 771.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

•	 Szukam pomieszczenie 50 – 100 m kw, 
także na wsi. Tel. 514 45 15 25.

•	 Do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na 
gabinety kosmetyczne vis a vis NeTTO 
700 lecia 6a. Tel. 693 368 936.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 47 m kw 
przy ul. 15 Lutego. 606 945 398.

• Wynajmę lokal handlowo – usługowy 125 
m kw w centrum Nowogardu, ul. 5 Marca 
13. Tel. 667 994 240.

• Sprzedam tanio kiosk na Targowisku. Tel. 
91 39 20 718.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa. 601 56 27 43.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze 
57,5 m kw w centrum, ul. T. Kościuszki. 
695 426 092.

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, w 
Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	 Wynajmę garaż na placu ogrodzonym 
zamykanym, ul. 15 lutego, cena 100 zł/ 
m –c. Tel. 604 679 249.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą 
80 m kw. 606 703 451.

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	 Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice Nowogardu. 
796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe po remoncie. 601 441 763 po 12.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe zamienię na kawa-
lerkę z dopłatą lub sprzedam. 509 530 073.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe dla 
młodego małżeństwa przy ul. Wojska Pol-
skiego. 667 994 240.

• Sprzedam budynek wolnostojący, na 
wsi, po sklepie, możliwość przekształce-
nia na dom oraz regały i ladę chłodniczą. 
788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe. 603 55 55 32.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
71,79 m kw lub zamienię na 2 pokoje. Tel. 
609 170 510.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 62,30 m 
kw, I piętro, Bankowa. Tel. 607 289 830.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

• Sprzedam dom wolnostojący – podpiw-
niczony 185 m kw, ul. Kosynierów. Tel. 
516 184 888.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze, 3 pokojowe, 66 m kw, IV piętro, ul. 
15 Lutego. 502 600 146.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olcho-
wie, 500 m od drogi krajowej A-6 w stronę 
Wyszomierza. 694 440 204.

• Sprzedam 3 pokoje, I piętro, 58 m kw w 
cenie szafy typu Comandor, cena 179 tys. 
606 685 239.

• Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Żerom-
skiego 19, IV piętro. Cena: 98 tys. Tel. 796-
203-780.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

• Kupię teren rolny lub zabudowany 5-15 ha, 
zachodniopomorskie, odległość od sąsia-
dów min. 300 m, teren równy, klasa ziemi 
6-3B. Tel. 609 355 581.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Nissana Almerę, rok. prod. 
12/2001, 5 drzwi hatchback, przeb.124.000 
km, do końca serwisowany w ASO Nissana, 
ostatni duży przegląd 12/2009 r, książka 
serwisowa, zielony metalik, klimat., ABS, 4* 
airbag, radio-kaseta Nissan, welurowa tapi-
cerka, 4 el. szyby, el. lusterka, podłokietniki, 
immobiliser, centralny zamek z pilotem-2 
kluczyki, niepalone w środku, bardzo za-
dbany, jako drugie auto w rodzinie, opony 
letnie continental, bezwypadkowy. Cena 
23500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam motor Romet 125 cm3, cena 
2800. Tel. 605 882 110.

• Sprzedam skutera Codi, stan bardzo dobry, 
2007 r., przebieg 3 tys. km. 519 789 915.

• Sprzedam Nissan Patrol, terenowy, 1992 r., 
2,8 TD. Tel. 608 697 092.

• Sprzedam Audi B4, 1,9 TDI, 1992 r. 
604 950 879.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 1994 r. 
grudzień, benzyna + gaz. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 516 184 888.

• Sprzedam części do Peugeota 309, po 
godz. 15.00 tel. 724 468 577.

• Sprzedam Toyota Starlet, rok prod. 
1989, ubezpieczenie 07.2010, przegląd 
07.2010, stan tech. dobry, cena 1300 zł. Tel. 
662 256 643.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

•	 Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

• Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy. 
604 796 025.

• Sprzedam bobik i łubin. 660 420 658.

• Sprzedam jęczmień jary zaprawiany. 
602 267 382.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 418 98 24.

• Sprzedam tucznika. 664 697 479.

• Sprzedam tanio 2 pługi dwuskibowe, lejek 
do nawozów. 661 751 296

• Sprzedam sadzeniaki kiełkowane aksamit-
ka. Tel. 887 315 312.

• Sprzedam zboże owies i pszenżyto. 
511 932 684.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z 
wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VI-
ZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

• Docieplenia budynków, kompleksowe re-
monty mieszkań, łazienki. Tel. 605 168 658.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

W tym tygodniu polecamy obiekt na sprzedaż

Miejscowość: Nowogard 
Rodzaj obiektu: PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY 

Pow. całkowita: 1068,00 m2   Pow. działki: 3943,00 m2 
Cena: 850 000,00 zł

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

• Korepetycje język angielski 20 zł/ godz. 
609 931 847.

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.super-
ogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

•	 Dachy. Usługi budowlane. 727 303 097.

• Najtańsze roboty budowlane. 
796 511 033.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Organizujemy wesela i jazda konna. 607 
73 98 66.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów 
gazowych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 59.

• Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie 
budynków, stawianie domów, pokrycia 
dachowe, szpachlowanie, malowanie, itp. 
Tel. kom. 692 562 306.

• Dachy i usługi budowlane – najtaniej. Tel. 
796 517 107.

• Zlecę odnowienie elewacji na budynku 
jednorodzinnym w Nowogardzie. Tel. 
604 126 789.

•	 Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

• Zlecę ułożenie kostki granitowej 400 m 
kw w Resku, Tel. 604 408 999.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachle. 
513 202 205.

• Wykańczanie i remontowanie wnętrz i 
inne. Dokładnie i czysto, zaufaj, zadzwoń! 
722 094 286 lub 91 39 25 330.

•	 Nauka gry na gitarze. 78 88 02 501.

• Transport sprinter + przyczepo – laweta, 
1,50 za kilometr. Tel. 514 740 538.

• Transport żwiru (małe ilości), na raz 
wiozę 2,5 tony, cena 80 zł od kursu. Tel. 
514 740 538.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

• Remonty mieszkań, hydraulika, glazura, 
terakota. 667 435 942.

• POŻYCZKI, wyślij SMS o treści ISR.KREDYT 
na numer 72480 odpowiemy, koszt sms 
2,44.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-

niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

• Firma Oriflame poszukuje pracowników. 
693 876 362.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-48 
lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Zatrudnię dekarza. 513 805 550.

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę lub stażystkę, tel. 605 
522 340.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po 
przeglądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygo-
dniowe. 793 018 316.

• Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady 
sklepowe. 788 566 432.

• Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 
608 658 184.

• Owczarki niemieckie 8 tygodniowe pie-
ski i suczki, rodzice z rodowodem, ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata 
sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

• Kupię płyty jumbo używane. Tel. 
607 690 741.

• Kupię szambo, zbiornik na gnojowicę 4 – 8 
tys. litrów. Tel.501 151 723.

• Sprzedam solidne i ładne regały i lady 
sklepowe. 606 703 451.

• Sprzedam kontener ogrodowo – budow-
lany – niedrogo. 720 261 812.

• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, 
500 zł. 513 805 550.

•	 SPrZeDam YOrkI SZCZeNIakI. Tel. 
513 157 299.

•	 Zgubiono pęk kluczy, w tym 1 od sa-

mochodu renault w okolicach Poradni 
Praxis. Uczciwego znalazcę proszę o 
zwrot za wynagrodzeniem. kontakt tel. 
505 622 406.

• Sprzedam Traktorek Spider 92RDT do ko-
szenia trawy, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. Tel. 91 39 21 719, 660 143 115.

• Sprzedam wózek firmy TACO JAMPER X – 

turkus, gondola + spacerówka + fotelik do 
samochodu. Tel. 665 742 209.

• Sprzedam segment pokojowy, mało uży-
wany. 603 55 55 32.

• Oddam: segment z szafą, szafę dwu-
drzwiową, komplet wypoczynkowy – 
pufy, fotele, tapczan. 608 658 184.

reklama
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
 www.domjudy.pl/dziennik

www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

Rozpoczęcie kursu 19 kwietnia g. 16.30

reklama

Woda dla  
mieszkańców Gardnej

W samo południe 14 kwietnia przekazano oficjalnie do eksploatacji 
przyłącze wodociągowe w  m.Gardna. W obecności władz miasta i radnych, 
przedstawicieli firmy PUWiS, sołtysa Olchowa i mieszkańców popłynęła 
zdrowa i smaczna woda. Zapewne wielu mieszkańców miasta nie miało 
nawet wiedzy o tym, że kilka domostw tak blisko Nowogardu wodę nosiło 
w wiadrach ze studni znacznie oddalonych. Od środy mają przy domach 
studzienki wodomierzowe z przyłączami do mieszkań.

PUWIS z własnych środków finan-
sowych kosztem 321  512,31 zł.wy-
budował magistralę wodociągową 
Nowogard – Olchowo. Położono rury 
o długości 3316 metrów długości 
i przekroju 160 mm. Przyłącze do 
miejscowości Gardna ma długość 
392 metry, przekrój rury 90 mm i 
zakończone jest siedmioma stud-
niami wodomierzowymi i dwoma 
hydrantami.

Dla formalności podam, że prace 
rozpoczęto 1 lipca 2009 roku, zakoń-
czono 20 października 2009 roku, a 
zgodę na użytkowanie uzyskano 27 
stycznia 2010 roku.

Dotychczasowa stacja poboru 
wody w Olchowie została wyłączona, 
ale będzie  konserwowana i w każdej 

chwili gotowa do użycia. W razie sy-
tuacji awaryjnej może zaopatrywać w 
wodę nawet część miasta Nowogard.

Degustując wodę burmistrz Ka-
zimierz Ziemba dziękował firmie 
PUWiS za realizację inwestycji pod-
kreślając jednocześnie jej wielkie 
znaczenie dla infrastruktury. Tereny 
od Nowogardu do Olchowa to tereny 
pod indywidualną zabudowę miesz-
kaniową. Gdy dodamy do tego fakt 
realizowania kanalizacji sanitarnej 
Nowogard – Olchowo to będziemy 
mieli pełny obraz atrakcyjności dzia-
łek  - uzbrojony teren, bliskość jeziora 
i odciążenie ruchu drogowego dzięki 
obwodnicy.

Tekst i foto LMM
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 16.04

Rozwiązania krzyżówki nr 9.04 – DIETA CUD 
– nadesłali:

Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa, Malwina 
Bryndza z Dargosławia, Teresa Czarnecka z Wierz-
bięcina, Stanisława Krystkiewicz z Dąbrowy, Iwona 
Kochelska z Błotna oraz z Nowogardu: Andrzej 
Leszczyński, Stanisława Pokorska, Zygmunt Pa-
cocha, Sylwia Feliksiak, Natalia Chruściel, Teresa 
Januszonek, Adam Stefański, Halina Szwal, Bar-

bara Bartosik, Danuta Borowik, Halina Stefańska, 
Krzysztof Kępa.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Teresa Januszonek z Nowogardu,
- Sylwia Feliksiak z Nowogardu,
- Stanisława Krystkiewicz z Dąbrowy.

Gratulujemy! 

krakÓW – NOWe DZIeJe...
Kop w dziejach tego miasta, 
A sięgniesz po wiedzy skarb,
Ogrom chwały co wyrasta
Z tylu lat historii kart.
Dar nad dary trop bez końca,
Zabytkowa każda z dróg.
O nim pean złożyć można,
U królewskich kładąc stóp.
Duchem wojen echem jeszcze,
Gdzieś na wierzy skrzypnie kur,
Miasto twierdza nieulękła 
Którą  czas ocalił z burz.

FaTUm
Ona go pyta: Świta?- Nie.
Bo jeszcze księżyc fajkę ćmi.
Po niebie obłok dymu mknie, 
Skowronek brzasku słodko śpi.... 
Zgodna opinia – On i ona, 
Czytaj: Romeo oraz Julia, 
To przecież para wymarzona.. 
A los się obszedł   z nimi jaj furiat !
Dzień za dniem gasł, po nocy noc,
Zła ich dosięgła losu moc... 
Tragiczny splot okoliczności?
I nagle zamilkł ptak młodości! 
Niech ryczy z bólu ranny łoś, 
Żałobę nocy  świecie noś... 

PrOŚBa O SeN 
Nocko, co wiernie stajesz u niebios, 
Okaz nam w darze łaskawość losu, 
W zasięgu trzymasz ciszy uległość 
Wyłaniasz gwiezdne drogi kosmosu.
Dostatek w tobie światła i mroku, 
By się promienic tajemniczością, 
Więc na dobranoc  z nocnych obłoków
Dosięgaj z marzeń snu łagodnością. 

DZIaDek 
Płakał dziadek mój, kolejarz, 
Pełen złości oraz grozy, 
Że już dzisiaj nie są w modzie, 
Stacje, peron oraz parowozy.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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kolejne sukcesy  
nowogardzkich 
strzelców!

W dniu 27 marca 2010 roku  z 
udziałem blisko 60 zawodników z 
klubów i szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych   zorganizo-
wano w Myśliborzu Otwarte Mi-
strzostwa Szkół Województwa Za-
chodniopomorskiego w Strzela-
niu z Broni Pneumatycznej. Pie-
czę nad imprezą sprawowała Liga 
Obrony Kraju. Wśród zawodników 
nie zabrakło drużyn m.in.: z Koszali-
na, Gryfina, Białogardu, Goleniowa, 
Gryfic, Szczecina, Stargardu Szcze-
cińskiego, Dębna, Myśliborza, Bar-
linka, Wałcza i Pyrzyc.

Nasz region reprezentowali za-
wodnicy z Klubu Tarcza LOK Gole-
niów i Sekcji Strzeleckiej LOK z No-
wogardu, razem wywalczając pierw-
sze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i czwarte miejsce w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych

 Indywidualnie z Sekcji Strzeleckiej LOK z Nowogardu:
 Gimnazja – chłopcy – młodzicy – pistolet pneumatyczny - ppn-20 
Miłosz Olejnik – trzecie miejsce 
Ponadgimnazjalne – dziewczęta – juniorki – karabin pneumatyczny - kpn-

20 
Marta Podstawka – pierwsze miejsce
Ponadgimnazjalne – dziewczęta – juniorki – pistolet pneumatyczny – ppn-

20
Agata Grygowska – pierwsze miejsce

inf. i foto Stanisław Pietrzycki

IX Igrzyska Sportowo-rekreacyje
Samorządów  
Powiatowych

W dniu 27 marca na obiektach sportowych w Kamieniu Pomorskim stanęło 
10 zespołów Zrzeszenia LZS reprezentujących poszczególne powiaty.

Nowogardzcy sportowcy i samorządowcy mieli zaszczyt reprezentować 
Powiat Goleniowski.

Najlepsze wyniki nasi zawodnicy osiągnęli w następujących konkurencjach:
- Sylwia Jeziorska – II miejsce w ergometrze,
- Tomasz Kulinicz – II miejsce w wieloboju VIP – ów,
- Paulina Kasprzak, Robert Kamiński i Wojciech Rafiński – II miejsce w 

wieloboju sprawnościowym,
- Tomasz Kulinicz i Roman Zając – III miejsca w strzelectwie,
- Paweł Taberski – III miejsce w turnieju szachowym. 
Po podliczeniu punktów zdobytych w 12 konkurencjach okazało się, że 

nasza ekipa licząca 32 zawodników zajęła VI miejsce.
Pierwsze miejsce zajęła ekipa Stargardu Szczecińskiego, II miejsce zespół 

Pyrzyc, a III Białogardu.
Inf. Jan Tandecki  

Przerwa w rozgrywkach
Z powodu żałoby narodowej stanęły rozgrywki piłkarskie. 
W minioną sobotę swoich meczów nie rozegrały nasze Pomorzanin i Olim-

pia. Decyzja o odwołaniu spotkań zapadła na wieść o smoleńskiej katastrofie. 
Pomorzanin swój mecz z GKS-em Mierzyn rozegra 12 maja. Natomiast 
Olimpia podejmie Bałtyk Gostyń 26 czerwca. W związku z uroczystościami 
żałobnymi dla uczczenia ofiar i uroczystościami pogrzebowymi pary prezy-
denckiej odwołane zostały także wszystkie mecze z 17 i 18 kwietnia. Terminy 
zostaną podane.

man 

Rozpoczęcie sezonu 
Foto E. Korneluka do artykułu na stronie 7.
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19 kwietnia br. g. 16.30
SkÓrOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
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czytaj s. 3

reklama reklama reklama

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

AUTO – MYJNIA
ZAPRASZA

25 kwietnia od. 8.00
Tylko w tę niedzielę 

myjemy auta za 10 zł!
ul. Armii Krajowej (w podkowie)

NOWO OTWarTY 
Salon Fryzjerski „aGa STYl” 

zaprasza
- nowości w strzyżeniu i w koloryzacji 

farbami bez amoniaku
- konkurencyjne ceny

ul. 700 Lecia 20c (obok Biedronki)
Tel. 697 612 367, 91 39 22 250

Najpierw 
wykopaliska

  Stanowisko archeologiczne między Warnkowem a Karskiem

karSk

Poznaj 
dzieje 
ratusza

Droga 
przez POm

list 
otwarty do 
burmistrza
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Kronika policyjna 

Nowogard 08.04.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Pracownik ochrony 
2. Dekarz
3. sprzedawca
4. Pracownik produkcji ( orzeczenie 

o niepełnosprawności ) 
5. Przedstawiciel handlowy
6. Kierownik grupy remontowo-bu-

dowlanej
7. Specjalista ds. rozliczeń i koszto-

rysowania
8. Sprzątaczka
9. Kierowca – operator samochodu 

specjalnego SAK8
10.  Barman /ka
11. Hydraulik
12. Stolarz
13. Pomocnik dekarza

14.  Sprzątaczka ( orzeczenie o nie-
pełnosprawności )

15.  Robotnik drogowy 
16.  Mechanik samochodowy 
17.  Pracownik obsługi klienta
18. Manager jakości Logiki 
19. Lekarz w Zakład Karny Nowogard

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Asystent sędziego ( Goleniów )
2. Agnet ubezpieczeniowy (pow. 

Goleniowski )
3. Kierownik zespołu ( pow. Gole-

niowski )
4. dyrektor agencji 
5. Konsulting jęz.niemieckiego ( 

Szczecin )
6. Fizjoterapeutów , Pielęgniarki, 

Ratowników WOPR, kosmetyczki 
( Jarosławiec )

OFERTY PRACY PUP

12 kwietnia (poniedziałek)
godz 11:30 – Kontrola drogowa na 

ul. Warszawskiej Krzysztofa B, któ-
ry kierował samochodem m-ki Ford 
Escort posiadając aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych 
wydany przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowe

15:00 – Usiłowanie włamania do 
budynku transformatora elektrow-
ni wiatrowej , gdzie sprawca zerwał 
kłódki antywłamaniowe oraz uszko-
dził drzwi wejściowe. 

20:00 kradzież telefonu komórko-
wego w rejonie sklepu NETTO  

13 kwietnia (wtorek) 
godz.15:10 – zgłoszono oszustwa 

internetowego przy zakupie gry kom-
puterowej  na portalu Allegro polega-
jącego na nieotrzymaniu gry kompu-
terowej  po uprzednim wpłaceniu pie-
niędzy w kwocie  1030 zł 

16:30 Policjant OPI zatrzymał An-
drzeja T na polecenie Sądu Rejono-
wego w Goleniowe celem doprowa-
dzenia do Zakładu Karnego w No-
wogardzie 

14 kwietnia (środa)   
godz. 13:40 kradzież przewodów 

elektrycznych zasilających turbinę 
wiatrową z budynku transformatora 

16:00 – Zgłoszenie oszustwa przy 
zakupie kołpaków samochodowych 
na portalu Allegro. Wartość strat 59 zł  

20:40 ujawnienie pomiędzy miej-
scowościami Karsk – Dąbrowa oso-
by wypalającej smieci. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym 

15 kwietnia ( czwartek)
godz.10:30 Policjanci OPI zatrzy-

mali Ryszarda J na podstawie nakazu 
zatrzymania wystawionego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowe  i doprowadzi 
go do Zakładu Karnego 

17:45 – Ochrona sklepu BIEDRON-
KA zatrzymała i powiadomiła Poli-
cjantów o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży Adama R, który został „namie-
rzony” przez monitoring 

16 kwietnia (piątek) 
godz. 07:45 – Kradzież samochodu 

m-ki VW Passat dokonanej na parkin-
gu niestrzeżonym osiedlowym znaj-
dującym się na ul. J. Poniatowskiego 

12:40 zgłoszenie oszustwa dokona-
nego przez INTERNET przy zakupie 
kosmetyków na kwotę 25 zł 99 gr. 

12:45 – zgłoszenie kolejnego oszu-
stwa internetowego przy zakupie ko-
smetyków na kwotę 26 zł  49 gr. 

12:55 Pogryzie 4 – letniego dziec-

ka przez psa, które zostało odwiezione 
przez pogotowie ratunkowe do szpi-
tala  celem udzielenia pomocy me-
dycznej. Właściciel psa został ukara-
ny mandatem karnym w wysokości 
250 zł 

13:25 Ochrona sklepu NETTO za-
trzymała i powiadomiła policję o za-
trzymaniu Stanisława D., który doko-
nał kradzieży artykułów spożywczych 
o wartości 70 zł. Sprawca został uka-
rany mandatem karnym w wysokości 
500 zł 

15:10 Policjanci OPI zatrzymali i 
doprowadzili do Zakładu Karnego w 
Nowogardzie  Pawła B. poszukiwane-
go listem gończym przez Sąd Rejono-
wy w Szczecinie 

17:30 – Zgłoszenie oszustwa doko-
nanego przez n/n osobę, która posłu-
żyła się danymi osobistymi mieszkań-
ca miejscowości Długołęka przy za-
warciu umowy kredytowej w jednym 
z Banków

22:10 kolizja drogowa na ul. Boh. 
Warszawy w której uczestniczyły 2 
pojazdy OPEL OMEGA- WV GOLF. 
Kierowca Opla zbiegł z miejsca zda-
rzenia. 

17 kwietnia ( sobota)
godz.12:40 – Zgłoszenie o palącym 

się samochodzie na ul. Fabrycznej, 
gdzie najprawdopodobniej doszło do 
uszkodzenia przewodów elektrycz-
nych. 

15:50 – powiadomienie o kradzieży 
sklepowej w Drogerii kosmetycznej, 
gdzie n/n sprawcy ukradli kosmetyki 
o wartości 400 zł 

16:30 – Ochrona LIDL zatrzymała 
sprawcę kradzież a następnie powia-
domiła policję którym okazała się Ste-
fan O dokonał on kradzieży 1 paczki 
papierosów. Po przesłuchaniu został 
on ukarany mandatem karnym 

18:04 kwietnia (niedziela)  
-  godz.14:30  Kradzież elektrona-

rzędzi i roweru turystycznego z po-
mieszczenia gospodarczego w miej-
scowości Kikorze 

- 15:24 - Zdarzenie drogowe na dro-
dze Świerczewo- Strzelewo gdzie po-
jazd m-ki Renault Megane uderzył w 
drzewo a następnie dachował 

- 17:20 -   Dyżurna punktu obser-
wacyjno-dyspozycyjnego Nadleśnic-
twa Nowogard zgłosiła i powiadamia-
ła o pożarze ok 0,5 h lasu znajdującego 
się na drodze WierzbięcinBłądkowo   

- 21:20 – Zgłoszenie kradzieży i 
zniszczenie mienia z domu w miejsco-
wości Redło. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita 
Andrzej Dzięga zaprasza...

....do udziału w Modlitwie za Ofiary Katastrofy Katyńskiej, 
która odbędzie się 20 kwietnia br. w Bazylice Katedralnej o 

godz. 20.00 

Prosimy równocześnie o przekazanie tego zaproszenia 
osobom zainteresowanym poprzez pocztę elektroniczną.

Przekazał ks. Piotr Skiba

Akcja „SZCZUPAK”
Goleniowscy policjanci w trakcie akcji przeciwko kłusownikom ryb 

ujawnili cztery osoby, które nie będąc do tego uprawnionymi posiadały 
urządzenie oraz sieci rybackie. Za popełnione wykroczenie odpowiedzą 
one przed sądem. 

W piątek 16 kwietnia po-
licjanci z zespołu dzielnico-
wych i z zespołu ds. walki z 
przestępczością gospodarczą 
Komendy w Goleniowie prze-
prowadzili działania o kryp-
tonimie „Szczupak”. Miały 
one na celu wykrycie osób do-
konujących nielegalnego po-
łowu ryb. W akcji brali udział 
również Strażnicy Społecznej 
Straży Rybackiej w Golenio-
wie oraz członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i 
Głowienicy.

W trakcie działań ujawniono cztery osoby, które nie będąc do tego upraw-
nionymi posiadały urządzenia oraz sieci rybackie. Łącznie zabezpieczono 
17 sieci typu wonton i drygawica oraz urządzenie typu żak. Mężczyźni za 
wykroczenie z ustawy o rybactwie śródlądowym odpowiedzą przed sądem. 
Grozi im kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. 

Ponadto policjanci kontrolując tereny przy zbiornikach wodnych nałożyli 
mandaty karne na osobę dokonującą nielegalnego amatorskiego połowu ryb 
oraz osobę pozyskującą niewymiarową rybę. Zatrzymano również mężczy-
znę, który jak się okazało podczas legitymowania nad rzeką poszukiwany 
był przez prokuraturę w celu ustalenia miejsca pobytu. 

Liliana Bawelska
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reklamareklama

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

Franciszek Karolewski 
zaprasza…

 
W środę 21.04.2010 r. o godzinie 17.00 w Restauracji „Caffe  Piwnica” przy 

Placu Wolności 1 odbędzie kolejny pokaz multimedialny dotyczący historii 
miasta Nowogard. Tym razem zapoznamy się z dziejami RATUSZA. Pozo-
stało dwie środy do końca rocznicowych obchodów 700-lecia lokacji miasta 
i dlatego chcę pokazać stare fotografie i zapoznać z burzliwymi dziejami na-
szego ukochanego Nowogardu. Właściciele restauracji Państwo Szcześnia-
kowie pragną tym samym przyczynić się do powrotu tego lokalu w życiu 
kulturalnym miasta. Kolejne spotkania w tak miłej atmosferze, zabytkowym 
i przytulnym miejscu pewnie podniosą nie tylko rangę ale i zainaugurują 
stałe spotkania z kulturą. Zapraszam szczególnie naszych rajców miejskich, 
nauczycieli historii i wszystkich tych, którym dzieje Nowogardu i mieszkań-
ców są bliskie sercu. Informuję, że ilość miejsc jest ograniczona.

Spotkania odbywają się pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej i 
Dziennika Nowogardzkiego.

Franciszek Karolewski

radny krzysztof kosiński pisze…
Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

LIST OTWARTY
Szanowny Panie Burmistrzu!
Proszę o odpowiedź dlaczego nie chce Pan wyłączyć lokalu użytkowego 

przy ul. Warszawskiej 7 ze sprzedaży bez przetargu tak jak uczynił to Pan z 
lokalem Apteki na placu Wolności? Dlaczego lekceważy Pan moją interpelację 
w tej sprawie złożoną podczas Sesji Rady Miejskiej?

Wycena lokalu przeprowadzona przez Pana biegłego jest niezwykle niska. 
Dlaczego biegły nie opierał się na cenach rynkowych?

Lokal w centrum miasta można sprzedać za cenę dwukrotnie wyższą.
Z jakiego powodu robi Pan kilkusettysięczny prezent jednej z najbogat-

szych osób w mieście?
Z poważaniem radny Krzysztof Kosiński

Najpierw
wykopaliska

Już w minionym tygodniu rozpoczęły się prace związane z budową 
obwodnicy Nowogardu.

Pierwsze spychacze można zoba-
czyć przed Wojcieszynem. Trwa tam 
przygotowywanie terenu pod budowę 
węzła drogowego. Wczoraj na miejscu 
budowy można było spotkać zastępcę 
goleniowskiego starosty Tomasza Kuli-
nicza oraz przedstawicieli wykonawcy 
inwestycji - firmy Budimex.

- Jako starostwo, wspólnie z przed-
siębiorcą prowadzimy inwentaryzacje 
dotychczasowych dróg powiatowych. 
Wykonujemy fotografie i dokumentację 
opisującą ich stan przed rozpoczęciem 
budowy. W przypadku zniszczenia i 
uszkodzenia dróg odpowiadał będzie 
przedsiębiorca – mówi Kulinicz.

W ciągu kilku najbliższych dni in-
wentaryzacji dróg gminnych dokonać 
ma także gmina Nowogard.

W rejonie Karska trwają prace 
ekspedycji archeologicznej. Obecnie 
dokonuje się dwóch odkrywek.

- Moim zadaniem jest zerwanie darni. 
Później teren wyrównają pracownicy 
zatrudnieni przy ekspedycji. Na końcu 
do dzieła przystąpią archeolodzy – re-
lacjonuje operator koparki pracującej 
przed Karskiem.

Firma pracująca przy wykopaliskach 

będzie pracować przy pięciu stanowi-
skach. W mieście pojawiły się ogło-
szenia o zatrudnieniu pracowników 
do pomocy.

- Chcemy zatrudnić około 20 osób. 
W pracach weźmie udział także sześciu 
archeologów. Mamy nadzieję, że ze 
wszystkim uwiniemy się do maja. Arche-
ologiczne wcięcia znajdować się będą w 
pobliżu Olchowa i Karska – informuje 
Michał Sołtysiak, archeolog.

Na jakiej podstawie dokonuje się 
wyboru miejsc, w których powstają 
stanowiska?

- Są to miejsca, w których podczas 
orki, lub innych prac polowych docho-
dziło już do jakichś odkryć. W rejonie 
naszej pracy można spodziewać się 
odkryć ceramicznych, czy przyrządów 
z brązu. Złota, czy trupów nie można 
raczej oczekiwać, choć wszystko się może 
zdarzyć. Archeologia jest jak totolotek – 
twierdzi Sołtysiak. 

Budowa obwodnicy Nowogardu 
kosztować będzie 161,53 mln. zł. Na 
jej postawienie wykonawca ma 22 mie-
siące. Będzie ona dwujezdniową drogą 
ekspresową o długości 9,4 km. 

Marcin Nieradka

Wicestarosta Tomasz Kulinicz prowadzi inwentaryzację dróg powiatowych
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Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi, których kochacie,

Silni poczuciem bezpieczeństwa 
i szczęścia - nierozłączni!

Z okazji 
25 rocznicy ślubu 

Renacie 
i Wojciechowi 

Breyer 
moc najserdeczniejszych 

życzeń 
składa Damian z Emilią

Kochanym rodzicom 

Mirosławie 
i Rajmundowi 

Zielińskim 
w 50 rocznicę ślubu 

dużo zdrowia, wzajemnej 
życzliwości, pogody ducha 

i dalszych wielu lat 
udanego życia 

życzy córka z mężem 
i dziećmi

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Gmina planuje budowę drogi odciążającej ruch samochodowy z południa. Pomysł budzi kontrowersje właścicieli gruntów. 

Droga, która podzieli? 
Gminna droga ma rozładowywać 

ruch samochodowy ze Stargardu i 
Dobrej. Trasa rozpocznie się przed 
wchodzącą do Nowogardu ulicą 
Poniatowskiego. Droga przebiegać 
ma za kościołem p.w. Św. Rafała 
Kalinowskiego i Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących. W pewnym 
momencie ma skręcić w zabudowa-
nia byłego Państwowego Ośrodka 
Maszyn. I tu prawdopodobnie za-
cznie się problem. Poinformowani 
o takim przebiegu drogi właściciele 
tamtejszych terenów nie zgadzają się 
na jej przebieg.

- To nielogiczne. Gdy przebiegnie 
tędy droga znacznie ograniczy się teren 
potrzebny zakładowi. Nie wiem jak 
będzie przebiegać rozładunek tirów z 
towarami i inne operacje. Dużo zain-
westowałem i włożyłem w ten teren. 
Nie zgadzam się na taki przebieg drogi 
– mówi jeden z przedsiębiorców. 

Takiego przebieg drogi przewiduje 
przygotowywany przez gminę plan 

zagospodarowania przestrzennego. 
W pierwotnym wariancie droga 
ciągnąć miała się jeszcze dalej - do 
wysokości piekarni Pędziszczak i 
dopiero przy popularnym „koplu” 
łączyć się z ul. Boh. Warszawy. Plany 
uległy jednak zmianom. Ciekawe, 
dlaczego?

- Jest to sprawa do dyskusji. Po wy-
łożeniu planu właściciele będą mogli 
zabrać na ten temat zdanie – mówi 
Marek Antczak, pracownik Wydziału 
Architektury Urzędu Miejskiego. 

Droga po wyjściu z POM-u ma 
przeciąć ulicę Bohaterów Warszawy i 
połączyć się z dotychczasową drogą w 
kierunku Rejonu Dróg Publicznych. 
W przyszłości trasa przebiegać ma 
koło nowego cmentarza przy ul. 
Górnej, a nawet łączyć się z drogą 
krajową nr. 6. O wyłożeniu planu 
zagospodarowania przestrzennego 
będziemy informować.

Marcin Nieradka
Planowana droga przebiegać ma przez środek POM-u

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJa    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek    20.03.2010           13:30 – 19:00
Środa     21.04.2010 13:00  - 19:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz
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Projekt unijny w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie.

Uczniowie klas IV- V Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie objęci 
zostali pomocą ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, które prze-
znaczone są na realizację zajęć po-
zalekcyjnych oraz zajęć świetlico-
wych wspomagających efektywne 
uczenie. Działaniami objętych zo-
stanie w ciągu dwóch lat 72 uczniów 
wymagających wsparcia z przed-
miotów kluczowych, tj. matematyka 
i przyroda oraz wymagających po-
mocy w nauce z różnych przyczyn. 
Celem projektu jest podniesienie 
wyniku sprawdzianu w klasach VI 
i poprawienie ocen przez uczniów 
uczestniczących w zajęciach. Pro-
jekt PO KL , Priorytet IX, Działnie 
9.5 Oddolna inicjatywa edukacyjna 
na rzecz obszarów wiejskich, pt. „ 
Wspólna inicjatywa i wiedzy przy-
bywa” został przygotowany przez 
firmę Jovela, której właścicielki ko-
ordynują projekt i zapewniają ob-
sługę finansowo-administracyjną. 
Natomiast wykwalifikowana kadra 
nauczycieli ze szkoły podstawowej 
nr 3 prowadzi zajęcia: z matematy-
ki dla dwóch grup po 12 osób,  po 
2 godziny raz w tygodniu, z przy-
rody po 1 godzinie w tygodniu, za-
jęcia świetlicowe 2 godziny w ty-
godniu dla  12 osób. Zajęcia pro-
wadzone są w okresie od lutego do 
maja 2010 oraz według tego same-
go schematu będą się odbywały w 
przyszłym roku szkolnym. Nagro-
dą dla uczniów za solidną naukę jest 

dwukrotne wyjście do kina na seans 
filmowy. Dużą pomocą są pozyska-
ne podręczniki, ćwiczenia, gry dy-
daktyczne, encyklopedie, słowni-
ki, zbiory zadań, gry sprawnościo-
we: badminton, ringo. Projekt został 
promowany w środowisku lokalnym 
podczas konferencji inauguracyjnej, 
która odbyła się w szkole podsta-
wowej nr 3 w dniu 5 marca 2010 r., 
na którą przybyli zaproszeni goście: 
przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go, dyrektorzy szkół podstawowych 
zainteresowani nauczyciele oraz ro-
dzice uczniów biorących udział w 
projekcie. Na konferencji obecni 
zapoznani zostali z możliwościami 
wykorzystywania środków  Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, z  rezultata-
mi jakie można osiągnąć poprzez 
działania w ramach projektu, z har-
monogramem i szczegółowym bu-
dżetem. Efektem powyższego spo-
tkania była wspólna inicjatywa  dy-
rektorów szkół podstawowych gmi-
ny Nowogard przygotowania wnio-
sku aplikacyjnego z Priorytetu IX, 
Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejsza-
nie różnic w jakości usług edukacyj-
nych. 

Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Inf. własna

Wycieczka uczniów II lO

Holandia, Belgia, Niemcy..
W dniach 6-10 kwietnia odbyła 

się szkolna wycieczka do Holandii, 
Belgii i Niemiec. 

Kiedy we wtorek wieczorem wy-
ruszyliśmy autokarem spod naszej 
szkoły, wszyscy byli przejęci i z nie-
cierpliwością wyglądali atrakcji, 
których już wkrótce mieliśmy do-
świadczyć.

Pierwszym punktem na naszym 
szlaku był Amsterdam. Na pewno 
już wszyscy wcześniej słyszeliśmy o 
tym, że w Holandii prym wiodą ro-
wery, ale pewnie niewielu z nas było 
świadomych tego, ile słuszności kry-
je w sobie to stwierdzenie. Niejed-
nokrotnie musieliśmy wykazać się 
cierpliwością na przejściach dla pie-
szych, gdyż jadące rowery utrudnia-
ły nam przejście na drugą stronę uli-
cy. Część Amsterdamu zwiedziliśmy 
w dość nietypowy sposób – popły-
nęliśmy łodzią przez  kanały, które 
otaczają i przecinają całe miasto. Po-
mimo tego, że to raczej Wenecja ko-
jarzy nam się z kanałami i łodziami 
sunącymi po ich wodach, to prawda 
jest taka, iż  w Amsterdamie jest ich 
o kilkaset więcej. W stolicy Holandii 
odwiedziliśmy również najstarszą w 
tym mieście szlifiernię diamentów. 
To miejsce zrobiło na nas ogromne 
wrażenie, zwłaszcza na płci żeńskiej, 
która z niechęcią je opuściła. Mie-
liśmy również okazję zobaczyć tar-
gi kwiatów na wodzie, gdzie można 
było spotkać rzadkie odmiany ro-
ślin, zwłaszcza tulipanów. Ostatnim 
przystankiem tego dnia był hotel, 
gdzie każde z nas mogło odpocząć 
kilka godzin.

Następnego dnia ujrzeliśmy za-
chmurzone niebo Brukseli nad Ato-
mium, modelem kryształu żelaza, 
powiększonego 165 miliardów razy, 
zbudowanym ze stali i aluminium. Z 
jego najwyższego punktu mogliśmy 
ujrzeć nieco zamglona, lecz pięk-
ną panoramę miasta. Kolejnym eta-
pem naszej czwartkowej wędrówki 
był Parlament Europejski. Przemie-
rzyliśmy wiele zakątków Brukseli, 
gdzie spotkało nas kilka miłych nie-
spodzianek, m.in. degustacja czeko-
lady. Z Brukseli przywieźliśmy wie-
le pamiątek, tak aby po powrocie do 
domu przypominały nam o tym, co 
zobaczyliśmy.

W piątek  wydarzyło się coś, na co 
wszyscy od dawna niecierpliwie cze-
kali – odwiedziliśmy Phantasialand, 
park rozrywki pod Kolonią. Każdy 
w tym miejscu mógł się wyszaleć i 
doznać emocji, których szkoła nie 
może nam zaoferować. Chociaż spę-
dziliśmy tam kilka godzin, z niechę-
cią stamtąd wyjechaliśmy.

Ostatnim punktem w programie 
naszej wycieczki było odwiedze-
nie w Kolonii katedry, która swo-
im ogromem wzbudziła w nas wie-
le uznania.

Niezapomniane wrażenia zosta-
ną w naszej pamięci dzięki organi-
zatorom tej wycieczki, którym nale-
żą się podziękowania za umożliwie-
nie nam obejrzenia tylu wspaniałych 
miejsc. 

Paulina Paszkowska

ZaPrOSZeNIe Na DZIeŃ OTWarTY  
W SP Nr 1 W NOWOGarDZIe

  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie – ul. Woj. Polskiego 6, zapra-
sza rodziców i dzieci 5 i 6-letnie w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 17.00 
do odwiedzenia szkoły. 

Planujemy ciekawe zajęcia z dziećmi i dla dzieci. Rodzice będą mieli oka-
zję poznać pracę nauczycieli, poradzić się w sprawie przyszłych Pierwszo-
klasistów. Każdy będzie mógł zwiedzić szkołę - zobaczyć wszystkie pracow-
nie. Będzie okazja, aby porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami o kierun-
kach kształcenia i stylu nauki. Można zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyj-
nych, dowiedzieć się jak szkoła dba o wszechstronny rozwój zainteresowań 
i talentów swoich wychowanków. W programie także między innymi: hap-
pening zdrowia, pokaz pierwszej pomocy, zajęcia komputerowe, angiel-
ski  na wesoło, porady psychologiczno-pedagogiczne, mały koncert mu-
zyczny itp.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ, ŻE WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ 
SZKOŁY!
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W obiektywie  Jana korneluka   - Spotkanie w Civitas Christiana

Serdeczne 
podziękowania 

Panom 
Andrzejowi Wasiakowi 
i Janowi Mularczykowi 

za pomoc w naprawie 
kolejowego ujęcia wody 

składa SZOZ Praxis

PODZIękOWaNIa

Z życia  Katolickiego Stowarzyszenia Civitas  
Christiana Oddział Nowogard

W dniu 15.04.2010 r. w siedzibie 
Katolickiego Stowarzyszenia Civi-
tas Christiana w Nowogardzie od-
było się spotkanie członków i sym-
patyków z dyrektorem Jackiem Stró-
żyńskim na które zaproszono również 
redaktora naczelnego „Dziennika No-
wogardzkiego” pana Marka Słomskie-
go. W trakcie spotkania podzielono się 
święconym jajkiem, składając sobie na-
wzajem życzenia świąteczne..

Pan Jacek Stróźyński omówił także 
szczególną sytuację w kraju po ogło-
szeniu żałoby narodowej, związanej 
z katastrofą w Smoleńsku, w której 
zginęły najwyższe władze państwo-
we. W trakcie spotkania minutą ci-
szy oddano cześć zmarłym. Pośród 
wspominania tragicznie zmarłych i 

ich wkładu w budowanie teraźniejszej 
historii Polski najwięcej uwagi po-
święcono osobie Pana Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego oraz jego małżonce 
Marii. Zebrani na spotkaniu zadawali 
wiele pytań związanych z okoliczno-
ściami wypadku oraz z dalszymi lo-
sami Polski. Pan Dyrektor w miarę 
możliwości starał się odpowiedzieć 
na wszystkie pytania.

Poruszono także kwestię przełożone-
go w związku z żałobą Marszu Dla Życia,

Następnie zabrała głos Przewod-
nicząca Rady Pani Barbara Gontar-
ska omawiając program pielgrzym-
ki do Częstochowy, która wiąże się z 
jubileuszową trzydziestą Ogólnopol-
ską Pielgrzymką na Jasną Górę Ci-
vitas Christiana. Nowogardzki od-

dział naszego stowarzyszenia organi-
zuje tę pielgrzymkę w dniach 26.05 
- 29.05.2010. Trasa pielgrzymki wie-
dzie z Nowogardu przez Wrocław, 
Wambierzyce, Górę Ś w. Anny, Kra-
ków, zmierzając do celu czyli Sanktu-
arium Jasnogórskiego.

Planując trasę pielgrzymki nikt z 
nas nie przypuszczał że dojdzie nowy 
nieoczekiwany punkt w wędrówce po 
Krakowie, w postaci oddania hołdu 
tragicznie zmarłemu Prezydentowi i j 
ego małżonce.

Spotkanie minęło w miłej, rodzin-
nej atmosferze, do której przyczyniła 
się przyjacielska postawa Pana Dyrek-
tora Jacka Stróżyńskiego za co serdecz-
nie dziękujemy.

Andrzej Leszczyński
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Dzień otwarty w ZSP
W środę 14 kwietnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Nowogardzie był otwarty dla uczniów trzecich klas gimnazjum, 
którzy już niedługo staną przed ważnym wyborem szkoły ponadgimnazjal-
nej. Już około godziny dziewiątej pojawiały się grupy uczniów z nowogardz-
kich gimnazjów, ale także z  gimnazjum z Osiny, Dobrej i Reska. Wyznacze-
ni wcześniej uczniowie ZSP mieli za zadanie zaprezentowanie gimnazjali-
stom budynku. Już po wejściu nasi goście mogli obejrzeć prezentację mul-
timedialną na temat szkoły. Następnie zwiedzający udawali się w podróż po 
zakątkach szkoły. Odwiedzili salę gimnastyczną, na której odbywały się me-
cze pokazowe, sale informatyczne, bibliotekę, czytelnię, poszczególne sale 
przedmiotowe i warsztaty. Gimnazjalistów czekały także konkursy zorgani-
zowane przez uczniów i nauczycieli z technikum żywienia, miłym akcen-
tem był również słodki poczęstunek. Prezentacja multimedialna,  omówie-
nie kierunków kształcenia – technik handlowiec i technik ekonomista 

oraz pokaz działalności miniprzedsiębiorstwa to program przygotowany 
dla gimnazjalistów przez uczniów i nauczycieli z technikum ekonomiczne-
go i handlowego. 

Dzień otwarty w ZSP został zorganizowany tak, żeby uczniowie trzecich 
klas gimnazjum mogli poznać naszą szkołę,  poczuć się w niej dobrze i wy-
brać ją jako szkołę ponadgimnazjalną. Zapraszamy!!!

Turniej służb 
mundurowych w ZSP

W piątek 9. kwietnia w ZSP odbył się turniej służb mundurowych w pił-
kę siatkową. Funkcjonariusze Straży Granicznej, Zakładu Karnego, Policji i 
Służby Wojskowej rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny. Po emocjonują-
cych meczach, drużyny uplasowały się następująco:

I miejsce - Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
II miejsce – Luks Siatkarz Nowogard
III miejsce – Zakład Karny w Nowogardzie
IV miejsce – Straż Graniczna Goleniów – Szczecin 
V miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
VI miejsce – Jednostka Wojskowa w Glewicach
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Paweł Wojdyło (Luks 

Siatkarz), najlepszym atakującym okazał się Karol Czarnacki (ZK w No-
wogardzie), najlepszy rozgrywający to Maciej Dykas (Policja Goleniów), 
najlepszym zawodnikiem klubu Luks Siatkarz został zaś Adam Milewski.  
Zawodnicy zespołu Luks Siatkarz prowadzeni przez Marcina Wolnego i 
Grzegorza Tandeckiego:

1. Rafał Kuriata
2. Norbert Kuriata
3. Paweł Wojdyło
4. Adam Milewski
5. Jakub Afeltowicz
6. Wojciech Skoneczny
7. Piotr Grzelak 
8. Jakub Jeżykowski
Organizatorzy chcą podziękować Panu Wiesławowi Buczyńskiemu i Panu 

Jerzemu Kusiakowi za obsługę sędziowską. 
Świetna organizacja turnieju spowodowała, że impreza została zakwalifi-

kowana do kalendarza imprez służb mundurowych. Turniej zorganizowała 
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie przy współpracy z Luks Siatkarz 
Nowogard przy ZSP w Nowogardzie. 

Zdobywcy II miejsca zespół Luks Siatkarz

Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Kulinicz, Komendant Powia-
towy Policji w Goleniowie Krzysztof Targoński, Komendant Powiatowy Policji 
w Kamieniu Pomorskim Mariusz Klara i Dyrektor ZSP w Nowogardzie Stefan 
Sitkowski. 

Paweł Łabik i Weronika Kępińska uczestnicy II edycji Konkursu Wiedzy o Ra-
chunkowości

II edycja konkursu Wiedzy 
o rachunkowości

Dnia 26 marca 2010 roku uczniowie klas maturalnych sprawdzili swoją 
wiedzę z rachunkowości uczestnicząc w II edycji Konkursu Wiedzy o Ra-
chunkowości. Konkurs zorganizował Wydział Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica reprezentowało dwoje uczniów z klasy IV Techni-
kum Ekonomicznego: Paweł Łabik, który zajął III miejsce oraz Weronika 
Kępińska, miejsce IV.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test z zakresu rachunkowości, zadania 
polegające na przeprowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych, oblicze-
niu kosztu jednostkowego produktu oraz zadania opisowe. Uczniów do kon-
kursu przygotowała Pani Ewa Balov.
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OGŁO SZE NIA drOb NE
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•  Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

•  KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	  Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 291 791.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

•  Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 130 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

•  Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•  Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowe-
go do wynajęcia w domku lub w bloku, w 
Nowogardzie lub okolicach (Karsk, Olcho-
wo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

•  3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniej-
sze. 783 570 815.

•  Sprzedam działkę rolną 14 arów, Kulice, 4 
zł/ m kw. 607 647 146.

•  Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogar-
du. 601 190 270.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 608 579 447.

•  Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
691 374 005 po 19.00

•  Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

•  Sprzedam mieszkanie po korzystnej cenie 
3 pokojowe, 58 m kw, parter. 91 39 27 000.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I piętro. 
605 495 453.

•  Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo umeblo-
wane, miejsce garażowe. 607 669 877.

•  Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. Zam-
kowa. 608 658 184.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, niski 
czynsz. 885 688 771.

•  TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

•  Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

•	  Do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na 
gabinety kosmetyczne vis a vis NeTTO 
700 lecia 6a. Tel. 693 368 936.

•  Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 47 m kw 
przy ul. 15 Lutego. 606 945 398.

•  Sprzedam tanio kiosk na Targowisku. Tel. 
91 39 20 718.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa. 601 56 27 43.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze 
57,5 m kw w centrum, ul. T. Kościuszki. 
695 426 092.

•  Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

•  Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, 
w Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	  Wynajmę garaż na placu ogrodzonym 
zamykanym, ul. 15 lutego, cena 100 zł/ 
m –c. Tel. 604 679 249.

•  Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą 80 m kw. 606 703 451.

•	  Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	  Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice Nowogardu. 
796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe po remoncie. 601 441 763 po 12.00.

•  Mieszkanie 3 pokojowe zamienię na kawa-
lerkę z dopłatą lub sprzedam. 509 530 073.

•  Sprzedam budynek wolnostojący, na 
wsi, po sklepie, możliwość przekształce-
nia na dom oraz regały i ladę chłodniczą. 
788 566 432.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe. 603 55 55 32.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
71,79 m kw lub zamienię na 2 pokoje. Tel. 
609 170 510.

•  Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 62,30 m 
kw, I piętro, Bankowa. Tel. 607 289 830.

•  Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

•  Sprzedam dom wolnostojący – podpiw-
niczony 185 m kw, ul. Kosynierów. Tel. 
516 184 888.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze, 3 pokojowe, 66 m kw, IV piętro, ul. 
15 Lutego. 502 600 146.

•  Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

•  Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olcho-
wie, 500 m od drogi krajowej A-6 w stronę 
Wyszomierza. 694 440 204.

•  Sprzedam 3 pokoje, I piętro, 58 m kw w 
cenie szafy typu Comandor, cena 179 tys. 
606 685 239.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Żerom-
skiego 19, IV piętro. Cena: 98 tys. Tel. 796-
203-780.

•  Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

•  Odstąpię działkę rekreacyjną za Armaturą. 
601 090 072.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 66,29 
lub zamienię na mniejsze. Wiadomość pod 
nr 511 182 390.

•  Zamienię dwupokojowe 47 m kw bezczyn-
szowe, co gazowe, po remoncie na więk-
sze. 662 608 833.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissana Almerę, rok. prod. 
12/2001, 5 drzwi hatchback, przeb.124.000 
km, do końca serwisowany w ASO Nissana, 
ostatni duży przegląd 12/2009 r, książka 
serwisowa, zielony metalik, klimat., ABS, 4* 
airbag, radio-kaseta Nissan, welurowa tapi-
cerka, 4 el. szyby, el. lusterka, podłokietniki, 
immobiliser, centralny zamek z pilotem-2 
kluczyki, niepalone w środku, bardzo za-
dbany, jako drugie auto w rodzinie, opony 
letnie continental, bezwypadkowy. Cena 
23500 zł, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam motor Romet 125 cm3, cena 
2800. Tel. 605 882 110.

•  Sprzedam skutera Codi, stan bardzo dobry, 
2007 r., przebieg 3 tys. km. 519 789 915.

•  Sprzedam Audi B4, 1,9 TDI, 1992 r. 
604 950 879.

•  Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 1994 r. 
grudzień, benzyna + gaz. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 516 184 888.

•  Sprzedam części do Peugeota 309, po 
godz. 15.00 tel. 724 468 577.

•  Sprzedam Toyota Starlet, rok prod. 
1989, ubezpieczenie 07.2010, przegląd 
07.2010, stan tech. dobry, cena 1300 zł. Tel. 
662 256 643.

•	  Sprzedam renault laguna 1996 poj. 
2,0 l benzyna + lPG, elektryczne szyby i 
lusterka, hak, centr. zamek, wspomaga-
nie. Cena 5900 zł, tel. 721 264 357.

•	  Sprzedam Nissan Primera 1995, poj. 1,6 
benzyna + lPG, elek. szyby i lusterka, 
szyberdach, hak, centralny zamek, aBS, 
poduszki pow., cena 4900 zł., tel. 691 
211 744.

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

rOlNICTWO

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

•	  Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

•  Sprzedam tucznika. 664 697 479.

•  Sprzedam tanio 2 pługi dwuskibowe, lejek 
do nawozów. 661 751 296

•  Sprzedam sadzeniaki kiełkowane aksamit-
ka. Tel. 887 315 312.

•  Sprzedam zboże owies i pszenżyto. 
511 932 684.

•  Sprzedam tuczniki, śrutownik, imadło że-
lazne duże. 91 39 22 990.

•  Sprzedam słomę. 781 441 089.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

•  Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

•  Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

•  Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z 
wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VI-
ZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	  Usługi – docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•  Docieplenia budynków, kompleksowe re-
monty mieszkań, łazienki. Tel. 605 168 658.

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	  Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.
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kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

kUPIę DreWNO Na PaleTY
Tel. 500 149 905

www.dzienniknowogardzki.pl

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Powia-
towego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz budynku byłego 
hotelu „Cisy” w Nowogardzie na tablicy ogłoszeń została podana 
informacja o przeznaczeniu, do oddania w najem wolnych lokali 
użytkowych nr 504 o pow. 18,59 m² oraz nr 507 o pow. 11,92 m², 
położonych na V piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w No-
wogardzie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej na czas oznaczony tj. 5 lat, w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 203 II piętro) lub tel. (0-91) 418-05-12 wew. 238.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a • 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy na wykonanie 

docieplenia ścian budynków 
w Nowogardzie przy ul. 15 lutego 11 (565 m2),

12 (675m2),13(455m2),15a (565m2).

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.

Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 06-05-2010r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 07-05-2010r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:

prowadzenie dodatkowych negocjacji odwołanie przetargu bez poda-
nia przyczyn swobodnego wyboru oferenta

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 91 39 25 261.

•	  Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

•  Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

•	  HYDraUlICY. 600 400 363, www.super-
ogrzewanie.nd.pl

•  Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

•  Najtańsze roboty budowlane. 796 511 033.

•	  remonty, montaże. 781 016 125.

•  Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

•  Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

•  Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów 
gazowych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 59.

•  Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie 
budynków, stawianie domów, pokrycia da-
chowe, szpachlowanie, malowanie, itp. Tel. 
kom. 692 562 306.

•  Dachy i usługi budowlane – najtaniej. Tel. 
796 517 107.

•  Zlecę odnowienie elewacji na budyn-
ku jednorodzinnym w Nowogardzie. Tel. 
604 126 789.

•	  Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

•  Zlecę ułożenie kostki granitowej 400 m kw 
w Resku, Tel. 604 408 999.

•  Malowanie, panele, regipsy, szpachle. 
513 202 205.

•  Transport sprinter + przyczepo – laweta, 
1,50 za kilometr. Tel. 514 740 538.

•  Transport żwiru (małe ilości), na raz 
wiozę 2,5 tony, cena 80 zł od kursu. Tel. 
514 740 538.

•  Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

•  Remonty mieszkań, hydraulika, glazura, 
terakota. 667 435 942.

•  Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.

•  Masaże lecznicze, świecowanie uszu przy 
chorych zatokach, bólach głowy, niedosły-
szalności. 603 55 55 32.

•  Firma Tap Bud wykonuje usługi z zakresu 
budownictwa. 662 678 895.

PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

•  Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

•  Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 
660 392 851.

•  Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-

ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

•	  metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	  Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-48 
lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

•  Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę lub stażystkę, tel. 605 
522 340.

•  Poszukujemy na stanowisko barman-kel-
ner, tel. 608 05 33 71.

•  Podejmę pracę jako kierowca C+E, kraj, za-
granica. 723 005 684.

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka. 
Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	  Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	  Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	  Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	  Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•  Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygo-
dniowe. 793 018 316.

•  Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady 
sklepowe. 788 566 432.

•  Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 608 658 184.

•  Kupię szambo, zbiornik na gnojowicę 4 – 8 
tys. litrów. Tel.501 151 723.

•  Sprzedam solidne i ładne regały i lady skle-
powe. 606 703 451.

•  Sprzedam kontener ogrodowo – budowla-
ny – niedrogo. 720 261 812.

•	  SPrZeDam YOrkI SZCZeNIakI. Tel. 
513 157 299.

•	  Zgubiono pęk kluczy, w tym 1 od sa-
mochodu renault w okolicach Poradni 
Praxis. Uczciwego znalazcę proszę o 
zwrot za wynagrodzeniem. kontakt tel. 
505 622 406.

•  Sprzedam Traktorek Spider 92RDT do ko-
szenia trawy, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. Tel. 91 39 21 719, 660 143 115.

•  Sprzedam wózek firmy TACO JAMPER X – 
turkus, gondola + spacerówka + fotelik do 
samochodu. Tel. 665 742 209.

•  Sprzedam segment pokojowy, mało uży-
wany. 603 55 55 32.

•  Sprzedam tanio duże kwiaty: trójpienna 
juka (2,80m), hibiskus (2,5m) czerwony 
kwitnący. 662 081 987.

•  Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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„Wyścig Głosu i Olimpijczyków”

Przygotujmy się 
do startu!

W dniu 2 maja odbędzie się w Nowogardzie kolarski „Wyścig Głosu i 
Olimpijczyków” .

Wyścig organizowany jest z myślą o tych 
młodych adeptach, którzy pragną pod-
nosić swoje kwalifikacje i próbować sił w 
kolarstwie. Informujemy, ze przygotowa-
nia przebiegają bez zakłóceń, zgłaszają się 
kolejne ekipy, są też nagrody i puchary dla 
zwycięzców. Będzie też oprawa muzyczna 
i gastronomiczna.

Wszyscy, którzy chcą startować w Wy-
ścigu proszeni  są o przybycie w niedzielę, 
24 kwietnia na tor motocrossowy. Od 
godziny 11.00 czekał będzie na was Cze-
sław Polewiak, wielokrotny Mistrz Polski. 
Przybliży wam regulamin Wyścigu oraz 
przeprowadzi ostatni już przed wyścigiem 
fachowy trening. Każdy chętny przyjeżdża 
na własnym rowerze.

Serdecznie zapraszamy do masowego 
udziału w zajęciach i w Wyścigu.

Stowarzyszenie „Wyścig Głosu i Olim-
pijczyków” 

UKS „Olimpijczyk 2009” przy SP 3

Nowe dresy Olimpii
Od dwóch tygodni piłkarze Olimpii prezentują się w nowych dresach. 

Reprezentacyjną odzież ufundowała nowogardzka firma PBO GRINBUD. 
Klub Olimpia współpracuje z przedsiębiorstwem branży budowlanej prak-
tycznie od swojego powstania. Dresy firmy Uhlsport, to już kolejny podaru-
nek PBO. Nowogardzkie przedsiębiorstwo jest także przewoźnikiem drużyn 
klubowych. Przewóz piłkarzy odbywa się nieodpłatnie. Zarząd klubu za całą 
dotychczasową pomoc składa serdeczne podziękowania firmie PBO GRIN-
BUD, a także jej władzom i liczy na dalszą współpracę.

To już drugie dresy drużyny seniorskiej. W podobne ubiory wyposażone 
są także zespoły juniorów i trampkarzy.

man

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW w Nowogardzie 

zaprasza w dniu 25.04.2010 r 
na zawody wędkarskie

spławikowe 
o „MISTRZOSTWO KOŁA” 

w Kamieniu Pomorskim-Trzebieszewo. 
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” 

do dnia 21.04.2010 
Wyjazd z ulicy 5 Marca o godz. 6:30. Startowe 10 zł 

Uwaga : Z przyczyn organizacyjnych po terminie zapisy 
nie będą przyjmowane.

 Zarząd 
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

26 kwietnia br. g. 16.30

Informujemy, że 

13 maja 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11

Czytaj s. 3

NOWO OTWarTY 
Salon Fryzjerski „aGa STYl” 

zaprasza
- nowości w strzyżeniu i w koloryzacji 

farbami bez amoniaku
- konkurencyjne ceny

ul. 700 Lecia 20c (obok Biedronki)
Tel. 697 612 367, 91 39 22 250

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

AUTO – MYJNIA
ZAPRASZA

25 kwietnia od. 8.00
Tylko w tę niedzielę 

myjemy auta za 10 zł!
ul. Armii Krajowej (w podkowie)

absolutorium
bez sprzeciwu

Zbieramy 
podpisy!

Na środowej sesji Rady Miasta burmistrz Kazimierz Ziemba nie miał problemów z otrzymaniem ostatniego 
w tej kadencji absolutorium. Poparło go 14 radnych, siedmiu wstrzymało się od głosu. Co najistotniejsze - 
nie było przeciwnych!

Czytaj s.  3
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Radny współpracował 
z SB?

Czy nowogardzki radny Krzysztof Kosiński współpracował ze Służbą 
Bezpieczeństwa PRL? 

Takie pytanie zadali sobie obec-
ni na środowej sesji Rady Miasta. 
Przewodniczący Marek Krzywania 
poinformował, iż prokuratura w Go-
rzowie Wlkp. wszczęła postępowanie 
przeciwko radnemu Krzysztofowi 
Kosińskiemu. Jest on podejrzany o 
złożenie fałszywego oświadczenia 
lustracyjnego.

- Gdy wypełniałem pierwsze 
oświadczenie lustracyjne, to sam nie 
wiedziałem, czy byłem wciągnięty na 
listę SB. W pierwszym oświadczeniu 
napisałem, że współpracowałem z SB, 
w drugim, kandydując do Europarla-
mentu, napisałem, że nie. Startując do 

wyborów nie wiedziałem, czy byłem 
tajnym współpracownikiem. Każda 
chęć otrzymania paszportu wymagała 
obietnic ludziom z SB. Człowiek w 
upokarzający sposób go otrzymywał. 
Musiałem kilka razy wyjechać do 
Niemiec, w sprawie leczenia niepeł-
nosprawnego dziecka. Musiałem się, 
więc płaszczyć przed pewnymi ludźmi. 
Pytano mnie np. o stosunek do polity-
ki pracowników ośrodka zdrowia w 
Osinie, którym kierowałem – mówi 
Kosiński.

Radny poinformował, że złożył 
wniosek do Instytutu Pamięci Na-
rodowej o wydanie dokumentów 
dotyczących jego ewentualnej dzia-
łalności. Prawdopodobnie nastąpi 
to w ciągu najbliższych trzech mie-
sięcy. Sprawa będzie toczyć się przed 
sądem. 

Przypomnijmy, że Kosiński do 
Rady Miejskiej dostał się z listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Ostatnio był inicjatorem powstania 
stowarzyszenia Wspólny Nowogard, 
którego został członkiem. 

Marcin Nieradka 

Turniej o ruchu Drogowym
Turniej ma charakter ogólnopolski. Są to powiatowe eliminacje. Udział 

wezmą w nim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 10 
do 16 lat z terenu powiatu goleniowskiego. Odbędzie się w piątek 23 kwiet-
nia 2010 roku o godzinie 9.00 na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego na 
Placu Szarych Szeregów przy przy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie,

Podczas turnieju sprawdzana będzie wiedza uczestników z zakresu prze-
pisów ruchu drogowego na poziomie egzaminu na kartę rowerową i moto-
rowerową oraz odbędzie się sprawdzian umiejętności praktycznych jazdy 
rowerem po ulicach Miasteczka Ruchu Drogowego i udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymają nagrody oraz wezmą udział 
w dalszym etapie turnieju na szczeblu wojewódzkim. 

sierż. Lilla Bawelska

Szczególne wyróżnienie 
Mieszkanka Nowogardu Zofia Górecka w środę odebrała Złoty Krzyż 

Zasługi. 

Wyróżnienie Pani Zofii przyznał 
śp. prezydent Lech Kaczyński. Zofia 
Górecka jest wieloletnią działaczką 
Polskiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych. 
Była więźniarka hitlerowskiego obo-
zu w Potulicach (podobóz Stutthofu) 
otrzymała odznaczenie właśnie za 
działalność w związku. 

- Jeżeli są tacy ludzie jak pani Zo-
sia, to w Nowogardzie można spo-
kojnie patrzeć w przyszłość – powie-
dział wicewojewoda Andrzej Chmie-
lewski, który podczas środowej sesji 
Rady Miasta wręczył Pani Zofii Złoty 
Krzyż Zasługi.

man

Czyżby kolejny  
supermarket?

Właściciel dużego terenu przy ul. Bohaterów Warszawy wystąpił do 
gminy o wydanie warunków zabudowy.

Chodzi o obszar, na którym znajduje się m.in. baza firmy PBO Grinbud 
biurowiec z siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”, a także ciąg sklepów 
(m.in. komis meblowy). Chodzi także o teren za sklepami. Właścicielem dział-
ki jest Jerzy Andrzejewski. W rozmowie z „Dziennikiem” przyznał, że czeka 
na wydanie przez gminę warunków zabudowy. Potrzebna jest ona do podję-
cia konkretnej decyzji o zagospodarowaniu terenu. Właściciel przyznaje, ze 
zastanawia się nad lokalizacją supermarketu z dużym parkingiem lub osiedla 
mieszkaniowego. Andrzejewski toczy rozmowy z firmami zainteresowanymi 
inwestycją na jego ziemi. 

man 

Czy to miejsce zmieni w przyszłości swoje oblicze?
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Aby to był Nasz wybór
Zbieramy podpisy

Skutkiem nagłej śmierci Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego są przyspieszo-
ne wybory prezydenckie. Ze względu na 
tą wyjątkowa sytuację znacznemu skró-
ceniu podlegają różne czynności prze-
widziane kalendarzem wyborczym, w 
tym terminy zebrania podpisów umoż-
liwiających rejestrację kandydatów. Sy-
tuacja ta wymaga wyjątkowej mobili-
zacji osób czynnie zaangażowanych w 
przeprowadzenie wyborów ale także jest 
ona sprawdzianem dojrzałości obywatel-
skiej wszystkich wyborców. Apeluję  do 
Państwa o życzliwe potraktowanie  osób 
które będą zwracały się do Was o złoże-
nie podpisu na listach rejestracyjnych, 
zwłaszcza tych kandydatów którzy do-
konują ogromnego wysiłku organizacyj-
nego aby umożliwić społeczeństwu re-
alny wybór.  To od naszej życzliwości i 
zrozumienia zależy czy 20. 06 to społe-
czeństwo zadecyduje czy też wybór bę-
dzie w dużej części uwarunkowany moż-
liwościami finansowymi partii wspiera-
jących kandydatów. Partie finansowane 

z budżetu czyli z naszych pieniędzy czę-
sto opłacają „zbieracz” Przypomnijmy 
ze podpis pod dokumentem umożliwia-
jącym rejestrację kandydata nie oznacza 
konieczności głosowania na tego kan-
dydata, dlatego każdy z Nas może skła-
dać podpisy pod listami dowolnej liczby 
kandydujących. Aby w trakcie kampanii 
wyborczej mogła się odbyć rzeczywista 
debata o Polsce jej przyszłości i oczeki-
waniach jej obywateli potrzeba aby pa-
leta kandydatów nie została ograniczo-
na tylko z powodu technicznych proble-
mów z zebraniem podpisów. Pomóżmy 
w tej sprawie to tak niewiele kosztuje, 
wystarczy podpis. 

PS. W redakcji DN można składać 
podpisy pod listą rejestracyjna kandyda-
ta Marka Jurka byłego marszałka Sejmu 
znanego ze swojej walki o sprawy ochro-
ny życia.  Podpisy będą zbierane również 
po niedzielnych mszach świętych przed 
nowogardzkimi kościołami.            

Komitet Wyborczy 
Marka Jurka             

absolutorium 
bez sprzeciwu
Ani jeden radny nie wyraził sprzeciwu przy udzielaniu burmistrzowi 
Kazimierzowi Ziembie ostatniego absolutorium, w kończącej się w tym 
roku kadencji.

Przyznanie absolutorium, to akt 
stwierdzający prawidłowość działania 
finansowego burmistrza w czasie roku 
budżetowego. Głosowanie nad nim 
miało miejsce podczas środowej sesji 
Rady Miasta. Przed nim burmistrz 
przedstawił sprawozdanie z wykona-
nia budżetu na rok 2009. Wcześniej 
zostało ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Radni przyjęli je bez głosu sprzeciwu, 
co zapowiadało podobny przebieg gło-
sowania nad absolutorium. Inwestycje 
budżetowe zostały zrealizowane na 
poziomie 75 proc.

- Można powiedzieć, że w porównaniu 
z ubiegłymi latami kadencji nastąpiła 
pod tym względem poprawa. Do naj-
lepszych jednak nam jeszcze trochę 
brakuje. Budżet ten nie był skierowany 
pod potrzeby gminy i jej mieszkańców, 
ale pod potrzeby poszczególnych radnych 
koalicji. Przykładem jest kilkukrotna 
zmiana planów inwestycyjnych podczas 
tej kadencji. Pozyskiwanie środki unijne 
pojawiają się w naszym budżecie, nie-
mniej jednak nie są one tak duże, jakich 
można oczekiwać, patrząc na sąsiednie 
gminy. Kanalizacja terenów wiejskich 
realizowana jest w szczątkowych for-
mach. Nie mamy informacji, co dalej z 
rozbudową szpitala. Stoi także sprawa 
rozbudowy cmentarza miejskiego. Brak 
zapowiadanego rozwoju turystyki i 
jeziora. Tego w tej kadencji nie było. 
Były natomiast rozpadające się koalicje 
i karuzela na gminnych stanowiskach. 
Cieszymy się rozbudową szkoły nr 4, i 
znalezieniem środków na rozbudowę 
szkoły nr 2. Dobrze, że pojawiały się 
środki na ulepszenie dróg dojazdowych 

do garaży, nowe chodniki i ulice. Uwa-
żamy jednak, że nie są to wystarczające 
działania – stwierdził Robert Czapla, 
przewodniczący klubu radnych Lewica. 

Wykonania budżetu i burmistrza 
bronił przewodniczący Koalicyjnego 
Klubu Samorządowego Sławomir Ku-
cal: - Należy zauważyć, że Rada Miejska 
zważając na oddziaływanie kryzysu 
gospodarczego nie podejmowała uchwał 
podnoszących podatki. Koalicja zreali-
zowała 63 inwestycje. Najważniejsze 
to: modernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 4., budowa 12-rodzinnego budynku 
socjalnego, budowa boiska „Orlik”, mo-
dernizacja boiska przy SP nr. 2, party-
cypacja w kosztach przy budowie boiska 
przy ZSO, remont budynku Olimpii w 
Wierzbięcinie. Przebudowa ul. Gen. 
Bema. Przebudowa chodników przy 
ul. Woj. Polskiego, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Promenady, Leśniej i 
Warszawskiej. Modernizacja ulic Ko-
ściuszki i Poniatowskiego. Przebudowa 
drogi w Szczytnikach i Wojcieszynie. 
Remont ratusza. Budowa placów zabaw 
dla dzieci w Maszkowie, Żabówku, 
Wołowcu, Krasnołece i na os. Bema. 
Remont świetlic wiejskich w Karsku, 
Wojcieszynie, Ostrzycy i Szczytnikach. 
Zmodernizowanie oświetlenia w Ol-
chowie, Karsku i Długołece. A także 
remonty budynków zabytkowych.

Radny Kucal wymienił także inwe-
stycje, do realizowania w roku 2010 
r. których dokumentacja została już 
przygotowana. Chodzi m.in o remont 
SP 2, budowę ścieżki rowerowej No-
wogard-Olchowo, budowę wodociągu 
Błotno-Łęgno. 

Marcin Nieradka
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Nowy szpital projektowany
Z dyrektorem nowogardzkiego szpitala Kazimierzem Lembasem rozmawiamy o przygotowywanej koncepcji dokończenia jego nowej części. 
Przypomnijmy, że jeżeli nasz szpital do 2012 r. nie będzie spełniał unijnych wymogów, to zostanie zamknięty.

Marcin Nieradka: Jak przebiega 
proces do przygotowania dokończe-
nia budowy nowej części szpitala?

Kazimierz Lembas: Jesteśmy w 
części projektowania. Rozłożona jest 
ona na trzy etapy. Pierwszy polega 
na przygotowaniu koncepcji, drugi 
przygotowanie projektu, a trzeci to 
wykonanie kosztorysu i podpisanie 

umowy z wykonawcą. Pierwszy etap 
zakończony został 15 lutego. Pra-
cownia projektowa przedstawiła całą 
koncepcję rozbudowy szpitala, która 
została zaakceptowana, przeze mnie 
i wszystkich ordynatorów pracujących 
w szpitalu. Drugi etap zakończy się 
lada dzień, bo już 30 kwietnia. Pro-
jektanci cały czas pracują na placu 
budowy. W przyszłym tygodniu będę 
mógł zobaczyć dokumenty dotyczące 
drugiego etapu. 

Projekt, w porównaniu z kon-
cepcją zakłada szczegółowe roz-
wiązania.

- Tak. W projekcie mamy do czynie-
nia już z konkretnymi rozwiązaniami 
dotyczącymi np. podłączeń mediów. 
Na jego podstawie będziemy starać 
się o konkretne przyłącza np. gazu, 
czy energii. Finalnym etapem będzie 
dopiero kosztorys, który powinien 
zostać przygotowany do 30 czerwca. 
Wtedy zakończy się przygotowanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy 
szpitala. Poznamy także jej dokładną 
wartość.

Przypuszczenia, co do kwoty 
jednak są. 

- Przygotowujemy się, że na wy-
konanie inwestycji potrzebne będzie 
około 12 mln. zł. O sposobie sfinan-
sowania zadecyduje Rada Miejska, 
która jest właścicielem obiektu. My nie 
mamy na to żadnego wpływu. Spraw-
dzamy i monitorujemy natomiast 
możliwości pozyskania funduszy 
zewnętrznych. Na dziś mamy złożony 
wniosek opiewający na 1 mln. zł, na 
zakup sprzętu służącego ratowaniu ży-
cia. Ten wniosek pozytywnie przeszedł 
już drugi etap. Teraz czekamy jedynie 
na decyzję Urzędu Marszałkowskiego i 
mamy nadzieję na przyznanie dotacji. 
Chcielibyśmy by zakupiony sprzęt słu-
żył już w nowej części szpitala. Przy-
gotowujemy także projekt na przyszły 
rok. Będziemy starać się o pozyskanie 
2 mln. zł. Pieniądze te chcielibyśmy 
przeznaczyć na otwarcie Oddziału 
Intensywnej Opieki Medycznej. To 
wszystko pod kątem dokończenia 
budowy nowej części szpitala. 

Skąd gmina weźmie 12 mln. zł?

- Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie 
środków zewnętrznych, o które można 
się będzie ubiegać, to najprawdopo-
dobniej gmina wyemituje obligacje, 
potrzebne do pozyskania takiej kwoty. 
Dziś mówi się, że nie będzie w na-
szym kraju środków zewnętrznych 
na rozbudowę szpitali. Będą na wy-
posażenia, modernizację, czy budowę 
lądowisk.

O budowie lądowiska dla śmi-
głowców mówi się w naszym mie-
ście od dawna.  

- Lądowisko znajduje się w przygo-
towywanej przez nas koncepcji. Ma 
być położone na centralnym trawniku 
od strony jeziora. 

Jesienią wybory samorządowe. 
Czy do wyborów doczekamy się 
realnych i konkretnych działań?

- Myślę, że do wyborów wykonawca 
wejdzie już na budowę i rozpocznie in-
westycję. Jestem o tym przekonany. W 
lipcu powinien być już rozstrzygnięty 
przetarg. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

Już w grudniu...

Będzie 12 mieszkań!
Ruszyła budowa drugiego budyn-

ku komunalnego. W dniu 9.04.2010 
r. burmistrzowie Kazimierz Ziem-
ba i Jerzy Kaczmarski przy udzia-
le przyszłego użytkownika obiek-
tu Wiesława Kaliszewskiego prze-
kazali plac budowy wykonawcy ro-
bót wyłonionemu w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie nieograniczonym. 

Do przetargu przystąpiło 7 oferen-
tów, których ceny ofertowe kształ-
towały się następująco: najwyższa 
cena - 1.682.966 zł, najniższa cena 
– 1.077.700 zł. Kwota jaką Gmina 
Nowogard zamierzała przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia wy-
nosiła 1.600.000 zł. Umowa na re-
alizacją zadania została podpisana 
30.03.2010 r. z wykonawcą, który 

zaoferował najniższą cenę tj. Zakład 
Budowlany PORTAL– Bartosz Woj-
cieszczuk ze Szczecina. 

Obecny budynek, podobnie jak 
poprzedni, będzie miał 12 mieszkań 
o łącznej powierzchni użytkowej 
500 m2 w tym 5 mieszkań o pow. 
46 m2 (2 pokojowe), 6 mieszkań o 
pow. 35 m2 (1 pokojowe) i jedno 
mieszkanie o pow. 55 m2 (3 pokojo-
we). Jedno mieszkanie jest przysto-
sowane dla osoby niepełnosprawnej. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac budowlanych jest na koniec li-

stopada br. Na realizację tej inwesty-
cji Gmina Nowogard uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Funduszu 
Dopłat udzielanych na podstawie 
ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych. 
Wysokość dofinansowania wynosi 
30% poniesionych kosztów przed-
sięwzięcia, stosowna umowa z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego zo-
stała podpisana 23.02.2010 r.

opr. LMM, foto A. Sawicki
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

IV Niedziela Wielkanocna (J 10,27-30)

Pytania do wszystkich…
Przeznaczona na dzisiejszą niedzielę Ewangelia jest bar-

dzo krótka, ale prowokuje do postawienia dwóch zasadniczych pytań. Oto 
pierwsze z nich: Czy my, chrześcijanie słuchamy głosu Chrystusa? Na tak 
postawione pytanie najczęściej otrzymujemy odpowiedź twierdzącą. Zapo-
minamy jednak, że w tym pytaniu kryje się pułapka. W języku, bowiem, 
biblij nym słowo „słuchać” znaczy też wypełniać. I tu pojawiają się już scho-
dy. Na ogół jesteśmy dobrymi słuchaczami. Gorzej jest natomiast z wypeł-
nianiem. A zatem, jak jest z naszym słuchaniem i wypełnianiem nauki Je-
zusa Chrystusa?

Pytanie drugie. Chrystus optymistycznie mówi, że Jego owce idą za Nim. 
Pierwsi wyznawcy szli rzeczywiście za Chrystusem. Ale czy my idziemy? 
No właśnie... Wydaje mi się, że idziemy, ale dosyć często tylko kawałek dro-
gi, do pewnego momentu. Gdy droga zaczyna być stroma, czyli wymaga-
nia Chrystusa coraz większe, zatrzymujemy się i rezygnujemy ze wspinaczki. 
Owszem, na Mszę świętą chodzimy, ze spowie dzią już są kłopoty. Ale naj-
trudniej jest z zachowywaniem przykazań. Nie kradnij, nie cudzołóż, miłuj 
bliźniego swego. Usiłujemy wtedy prostować drogę Chrystusa albo iść na 
skróty, lekceważąc przykazania. No, kto by je dzisiaj za chowywał! - mówimy. 
- Są tak nierealne i mało życiowe.

Chrystus zapewnia tych, którzy w Niego wierzą, posiądą życie wieczne. 
Dziś bardziej wsłuchujemy się w głosy świata, niż w Jego słowa. I może dlate-
go jesteśmy tacy biedni, zagubieni, przeżarci przez nienawiść, nieufni i pełni 
niepokoju. Może warto by było zacząć słuchać słowa Bożego i wypełniać 
je w codziennym życiu.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Niedzielnych Mszach św. o godz.: 
7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 
10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

Organizujemy wyjazd na „Marsz dla życia”, który odbędzie w Szczeci-
nie (początek na Jasnych Błoniach g.15.00) w dniu 25 kwietnia (niedziela). 
Zbiórka przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie o g.13.30. 
Koszt 15 zł. Zapisy u ks. Tomasza i s.Maksymili. 

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tegorocznych „Dniach 
Młodych”, które odbędą się w Choszcznie w dniach 1-3 maja 2010 r. Koszt 
uczestnictwa 50 zł + dojazd (nocleg, jedzenie, ubezpieczenie, udział w punk-
tach programu). Zapisy i informacje: Ks. Tomasz Tylutki – GG: 240 40 46. 
Więcej informacji na stronie: www.ichtis.info  

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii.  

Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów, absolwentów, na-
uczycieli na uroczystą Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku szkolnego 
i z prośbą o błogosławieństwo Boże w czasie egzaminów maturalnych, która 
odbędzie się w piątek 30 kwietnia o g.16.00 w naszym kościele.

Parafia pw. Wniebowzięcia NmP - ul. Kościelna 2a - tel. 91 392 00 30
Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego – ul. Jana Pawła II nr 2 – tel. 

91 392 10 04
Parafia pw. mB Fatimskiej – ul. Gen. Józefa Bema 26 – tel. 91 392 15 92

x.TT

Rocznica śmierci Jana Pawła 
II w ZSO Nowogard…

Piąta rocznica 
śmierci Jana Pawła 
II, choć wypadła w 
same święta, stała się 
okazją, by podzięko-
wać Ojcu Świętemu 
za to, że był przy-
jacielem młodych. 
Przebywanie z mło-
dzieżą było głęboką 
potrzebą jego serca. 
Spotkania z nią re-
generowały jego siły, 
nawet wówczas, gdy był już w podeszłym wieku. Mówił do młodych nie tyko 
słowami, ale całym sobą, swoim uśmiechem, swoimi gestami, które na za-
wsze pozostaną w ich pamięci. 

W bliskości tych dni młodzież z Gimnazjum i Liceum ZSO pod opieką s. 
Maksymilii Grzyśnik Ks. Tomasza Tylutkiego upamiętniła rocznicę śmier-
ci Jana Pawła II przygotowując przedstawienie pt. „Szukam przyjaciela”. 
Główny bohater – Mały Książę podjął próbę znalezienia przyjaciela. Szu-
kał go wśród ludzi, których my spotykamy na co dzień: ludzi zagubionych, 
smutnych, zajętych sobą i swoimi sprawami. I chociaż w dzisiejszym, poplą-
tanym świecie trudno jest doświadczyć prawdziwej przyjaźni; to nie zna-
czy, że mamy nie szukać. Autentyczną przyjaźń możemy zawsze odnaleźć w 
Chrystusie. To Jego winniśmy się trzymać jako jedynej Gwiazdy Przewod-
niej; Gwiazdy, która bezpiecznie poprowadzi nas po drogach życia i pomoże 
znaleźć prawdziwych przyjaciół.

Na koniec przedstawienia młodzież złożyła wszystkim obecnym życzenia 
świąteczne, by Zmartwychwstały Chrystus obudził zapomniane marzenia, 
wlał w serca pokój, radość i odwagę, by pomimo przeszkód wciąż na nowo 
podejmować trud budowania przyjaźni i miłości. By w każdym sercu zapa-
nowała wiosna – odrodzenie nowego życia...

s.Maksymilia Grzyśnik

Słowo na niedzielę
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D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Anny 
Kluska 

składa 
mąż z rodziną

Pani 

Izabeli Husarz 
głębokie wyrazy 

współczucia z powodu 
śmierci mamy 

składa 
Zarząd i członkowie 

Stowarzyszenia 
„Jutrzenka”

Pani 
Izabeli 
Husarz 

szczere wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci mamy 
składa 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
i pracownicy Szkoły Podstawowej 

w Długołęce

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Lubię gdy jest kilka dni wolnych...
...powiedział mi znajomy, który już od kilku lat jest bezrobotny . Jednak zaraz potem, już całkiem poważnie 
zapytał: dla kogo jest ta majówka. Ja bezrobotny nie mam nawet na to krytykowane piwo. Nie pójdę, bo nie 
będę przed kolegami świecił oczami. Kolegami? Dużo powiedziane – gdy straciłem pracę to i grono znajomych 
zmieniło się. O czym mamy rozmawiać?

Zresztą koledzy też nie cieszą się z 
takiego weekendu – pracują za staw-
kę godzinową.  Wolne, nie ma pracy, 
nie ma godzin, nie ma zapłaty. Tylko 
się radować…

Pani pisząca do redakcji zwróciła 
uwagę na solidarność. Nie tą związ-
kową na sztandarach tylko zwykłą 
ludzką solidarność w trudnej sytu-
acji. Jeszcze dobrze nie zrozumie-
liśmy co faktycznie się stało, nie zi-
dentyfikowano ofiar,  a rząd już so-
lidarność wykazał – rodzinom po-
stanowił wypłacić po 40 tys. złotych 
i pokryć wszelkie koszty pochów-
ku. Obecnie pracuje nad ustawą o 
rentach specjalnych i stypendiach. 
Pani zastrzega się, że nie przema-

wia przez nią zazdrość tylko poczu-
cie zwyczajnej ludzkiej  sprawiedli-
wości. Poseł lecący na uroczystości 
zginął na posterunku więc jego ro-
dzina otrzyma wszelką możliwą ( a 
nawet specjalne uchwaloną) pomoc. 
A przecież gdy także na posterunku 
zginie murarz spadając  z rusztowa-
nia to … nie dostanie nic, bo praco-
wał na umowę o dzieło! A co z ro-
dzinami ofiar tragedii zawalenia się 
Hali Targów Katowickich? Lata lecą, 
a one nie wychodzą z sądów. O od-
szkodowania muszą toczyć kosz-
towne procesy. A wiecie dlaczego 
ta pani napisała? Oglądając relację 
z  pogrzebu  Macieja Płażyńskiego  
usłyszała słowa premiera  Donalda  

Tuska:  Maćku, Ty nas przekona-
łeś, że nikogo  nie wolno zostawić w 
potrzebie! Niestety nie dodał, że ten 
ktoś musi być nasz, z naszej klasy, z 
naszej partii, z naszej …

 O imprezach majówkowych na-
sza Czytelniczka także ma swoje, 
doświadczeniem lat wypracowane 
spostrzeżenie – są takie jacy jeste-
śmy my! Dopóki nie zmienimy kul-
turalnych potrzeb i gustów  dopóty 
jedni  będą z zadowoleniem bawić 
się przed sceną, drudzy narzekać i 
wybrzydzać, a jeszcze inni pić piwo i 
nie tylko piwo…

Za to dzieci, takie 5 – 10 lat bawią 
się świetnie – nawet po 23.00!

LMM

„Dzień bez przemocy”
30 kwietnia

„Światowym Dniem Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci”

Metoda wychowawcza? Egzekwo-
wanie posłuszeństwa? Pokazanie 
przewagi? Czym kieruje się rodzic, 
bijąc swoje dziecko?

I po co w ogóle to robi? Przypada-
jący właśnie „Światowy Dzień Sprze-
ciwu Wobec Bicia Dzieci” to dobra 
okazja, by zastanowić się nad tym co-
raz powszechniejszym procederem.

Każdemu chyba w dzieciństwie 
zdarzyło się oberwać za mniejsze lub 
większe wybryki. Takie metody wy-
chowawcze sprawdzają się, jeśli dyk-
towane są racjonalnymi pobudkami 
i służą jako znak ostrzegawczy „nie 
wolno” w uzasadnionych przypad-
kach. Zjawisko stosowania przemocy 
wobec dzieci wcale nie jest niczym no-
wym.

Nie ma jednak co ukrywać, że 
stosowana kiedyś właśnie taka for-
ma wychowania, dziś ewoluuje. I 
wcale nie dlatego, że społeczeń-
stwo opanowuje moda na bezstre-
sowe wychowywanie swoich po-
ciech. Wszystko zmierza w bardziej 
drastyczną i z pewnością niewłaści-
wą drogę. Bicie ustępuje miejsca ka-

towaniu i maltretowaniu. A stąd już 
tylko krok do najgorszego. 

Gdzie w tym wszystkim elemen-
ty racjonalnego myślenia? Nigdzie. 
Uzasadniony klaps ma społeczne 
przyzwolenie, ale okładanie dziec-
ka czym popadnie to przejaw cał-
kowitej bezmyślności. Brutalności 
też. A traktowanie dziecka jak wor-
ka treningowego staje się coraz po-
wszechniejsze. Media stale informu-
ją o kolejnych przypadkach znęcania 
się nad dziećmi. I o kolejnych trafia-
jących do szpitali z ciężkimi obra-
żeniami. Najgorsze, że przytrafia się 
to coraz mniejszym dzieciom. Tylko 
dlaczego? Bo za głośno płakały?

Czy dziecko rozumie, za co się je 
bije? Raczej nie. Oddać też nie może. 
Jedyne, co mu pozostaje to najczę-
ściej urazy fizyczne. Te mogą się za-
goić, jeśli są lekkie. Cięższe czasem 
uniemożliwiają prawidłowe funk-
cjonowanie. Jeszcze gorzej jest z ba-
lastem psychicznym, bo bite dziecko 
często nosi go bardzo długo w swoim 
życiu. Zachwiana równowaga emo-
cjonalna i zaburzone relacje z oto-
czeniem to również częste skutki bi-
cia. Do tego dochodzą jeszcze skłon-
ności do agresywnych zachowań i 
oto mamy dorosłego osobnika, który 
nie zawaha się podnieść ręki na swo-
je dziecko... Przemoc rodzi przemoc.                                                                                                                                        

W związku ze zbliżającym się „Świa-
towym Dniem Sprzeciwu Wobec Bi-
cia Dzieci” w dniu 30 kwietnia br. 
na terenie gminy Nowogard, będzie 
zorganizowana jednodniowa akcja 
pod hasłem „Dzień Bez Przemocy” 
pod patronatem Zespołu Interwen-
cji Kryzysowej, Komisariatu Policji 
oraz Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie. Projekt „Dzień Bez Przemocy” 
ma na celu ograniczenie skutków 
zjawiska przemocy, zmniejszenie to-
lerancji społecznej na przemoc wo-
bec dzieci, promowanie pozytywne-
go modelu rodziny oraz efektywno-
ści metod i sposobów wychowania. 
Przypomnienie wszystkim człon-
kom społeczeństwa o odpowiedzial-
ności za dobro dzieci. W ramach ak-
cji  na ulicach naszego miasta mło-
dzież szkolna będzie akcentowała 
ten ważny dzień rozdając gadżety. 
Ponadto do w/w akcji przyłączą się 
szkoły z terenu naszej gminy a na sa-
mochodach policyjnych pojawią się 
symboliczne chorągiewki. Zwraca-
my się z gorąca prośbą do całej spo-
łeczności o aktywne zaangażowa-
nie  się w nasze działania i aby dzień 
30 kwietnia towarzyszył nam na co 
dzień.

Z poważaniem
Dorota Maślana – Koordynator 

ZIK w Nowogardzie
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W dniu 30 kwietnia o godz.19.30 na scenie plenerowej na placu Szarych 
Szeregów , będziemy mieli okazję posłuchać zespołu „Sprint Band”. Zespół 
ten powstał w 2003 roku , a inspiracją do założenia grupy był występ wło-
skiej orkiestry wojskowej podczas I  Festiwalu Orkiestr Dętych i Big Ban-
dów  w Łobzie. Impreza pokazała, że można równocześnie grać i biegać . 
Stąd też nazwa zespołu „ Sprint Band” czyli ( grający w biegu ). Koncertują 
po Europie aby pokazać swoje show w takich krajach jak: Litwa , Łotwa , Es-
tonia ,Francja  i wiele innych krajów. Stworzyli własny repertuar koncerto-
wy , składa się on m.in. ze znakomitych polskich i zagranicznych przebojów 
w oryginalnych własnych aranżacjach .W ciągu ostatnich lat zagrali ponad 
100 koncertów  z wieloma wspaniałymi gwiazdami jak choćby : In Grid , Ira 
, Leszcze. I my zobaczmy co w Łobzie potrafią …

Białostocki Kabaret „WIDELEC” rozpocznie swój występ około godz. 
21.00.

Będziemy się z nim bawić już po raz trzeci, bowiem gościł on na naszej 
scenie i był entuzjastycznie przyjmowany. 

Piszą o sobie:
Działamy już 13 rok!
Na koncie mamy ponad 1250 występów!
Jesteśmy laureatami większości festiwali kabaretowych 
Wygraliśmy PaKĘ 2008 w Krakowie! 
Ustanowiliśmy Rekord Guinnessa - występowaliśmy na scenie 24 h non stop!  

Gdy Widelec zejdzie ze sceny musimy przygotować się na całkowicie inne 
przeżycia – będzie muzyka, którą fani zapamiętali z okresu gdy na szczy-
tach list brylowal  Freddie Merkury i zespół QUEEN. Dla jednych będzie 
to młodośc, dla innych wspomnienie – chodzi o lata 1973 – 1995. Na scenie 
około godz.22.30 pojawi się zespół LORD-Sound of Queen

Adam       Basia            Jacek                                 Jarek

Zobaczymy  
ich w Nowogardzie

Zespół LORD-Sound of Queen powstał w listopadzie 2002 roku. Powsta-
nie zespołu zostało zainspirowane kolejną rocznicą odejścia Freddiego Mer-
cury i na jego cześć.Od ponad 8 lat zespół koncertuje na terenie całego kraju 
i zagranicą grając każdego roku dziesiątki koncertów plenerowych i klubo-
wych. Podczas Międzynarodowego Festiwalu zespołów Coverowych w 2004 
roku w Ustroniu zespół otrzymał nagrodę Grand Prix publiczności. W swo-
im programie zespół prezentuje największe przeboje zespołu Queen i Fred-
diego Mercury.

Zespół LORD-Sound of Queen został założony przez jego managera Ber-
narda Burdę. Pierwszy koncert zagrany został dnia 29.04.2003r. w najstar-
szym szczecińskim klubie „Kontrasty”. Następnie w okresie od maja do koń-
ca sierpnia 2003 roku zespół zagrał w pierwszym roku działalności kilkana-
ście dużych, plenerowych koncertów. Formacja „LORD” w swoim repertu-
arze wykonuje największe przeboje grupy QUEEN z lat 1973-1995. Wystę-
p”LORD” jest grany na żywo, bez playbecku i jest najlepszym polskim ze-
społem wykonującym: SOUND OF QUEEN.

Miłej zabawy życzy KMK 
PS. Omówienie imprez majowych w kolejnym wydaniu „DN”  

Zamiast sondy…
Przedstawiony powyżej program artystyczny na majowy weekend postano-

wiłam uzupełnić swoistą sondą i zapytać mieszkańców co sądzą o propono-
wanych punktach programu. Spotkał mnie zawód – dla mnie początkującej 
w roli dziennikarki nie jest zrozumiała postawa respondentów. Imię, zawód? 
O nie, nie. Zdjęcie do gazety? W żadnym wypadku! Ocena nadchodzących 
świąt zdawkowa i jakby konspiracyjna. Dlaczego? 

W tej sytuacji przedstawiam anonimowe wypowiedzi:

Pani powyżej 30 –tu lat: To są moje dni wolne od pracy i zamierzam je spę-
dzić z mężem i dziećmi poza miastem. Oczywiście wszystko zależy od pogody.

Pan około 20 lat: Repertuar nie w zupełności mi odpowiada, ale pomimo 
tego pójdę na imprezę i posłucham coś nowego i na żywo.

Pani powyżej 40-tki: Moim zdaniem jest to samo co roku – wyrzucanie 
pieniędzy w błoto. Korzyści żadnych, a tylko uciecha dla młodzieży oblegającej 
stoiska z piwem.. 

Boleslaw Jońca – przedsiębiorca. Jedyny, który 
nie miał wątpliwości – przedstawił się i pozwolił 
wykonać foto:

Dla mnie całość wygląda obiecująco, ale wybiorę 
się tylko na niektóre wybrane występy. Niestety muszę 
pracować i nie mogę uczestniczyć we wszystkim. 

Pani ( z życiowym doświadczeniem);  Dla mnie 
nadal trwa żałoba i pogrzeby. Nie cieszą mnie żadne 
imprezy. A co sądzę to napiszę do redakcji. 

Pani dotrzymała słowa - szybko przyszedł do mnie 
e-mail, który posłużył jako materiał do redakcyjne-
go  felietonu. (czytaj s. 7)

KMK

W niedzielę marsz dla Życia 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uprzejmie informuje, iż 

VIII Szczeciński Marsz dla Życia odbędzie się w niedzielę 25.04.2010 r. o 
godz. 15.00. W związku z tragiczną śmiercią Głowy Państwa Polskiego, 
przedstawicieli władz naszego kraju oraz osób towarzyszących, Szczeciński 
Marsz dla Życia przejdzie ulicami miasta w milczeniu. „Armia Życia – sil-
niejszy broni słabszego” – to hasło tegorocznego marszu. Wyrazem tego ha-
sła w czasie manifestacji będą charakterystyczne (rycerskie) flagi, stroje ry-
cerskie, a także nieśmiertelniki, które uczestnicy marszu otrzymają po Eu-
charystii w katedrze.

man
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W obiektywie  Jana korneluka                                  kwiecień-plecień gradowy

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Marcel syn Magdaleny 
Młynarczyk ur. 
15.04.2010 z Tarnowa

Norbert syn Moniki i 
Krystiana Grzegorczyk 
ur. 17.04.2010 z 
Nowogardu

Alan syn Moniki 
Rydel ur. 15.04.2010 z 
Nowogardu

Maja córka Anny 
Rycharskiej ur. 
17.04.2010 z Łobza

Julia córka Izabeli 
Kaleta ur. 15.04.2010 z 
Dobrej

Igor syn Ilony i 
Wojtka Niedośmiałek 
ur. 19.04.2010 z 
Nowogardu

Krystian syn 
Beaty Sadzińskiej 
ur. 16.04.2010 z 
Dobropola

www.dzienniknowogardzki.pl
OFERTY PRACY PUP

Nowogard 08.04.2010r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik ochrony 
2. Dekarz
3. sprzedawca
4. Pracownik produkcji (orzeczenie o niepełnosprawności) 
5. Przedstawiciel handlowy
6. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
7. Sprzątaczka
8. Kierowca – operator samochodu specjalnego SAK8
9.  Barman /ka
10. Hydraulik
11. Stolarz
12. Pomocnik dekarza
13.  Sprzątaczka (orzeczenie o niepełnosprawności)
14.  Robotnik drogowy 
15.  Mechanik samochodowy 
16.  Pracownik obsługi klienta
17. Manager jakości Logiki 
18. Lekarz

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Asystent sędziego (Goleniów )
2. Agnet ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski)
3. Kierownik zespołu (pow. Goleniowski)
4. dyrektor agencji 
5. Konsulting jęz.niemieckiego (Szczecin)
6. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, Ratowników WOPR, kosmetyczki 
(Jarosławiec)
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Jerzemu 
Salwie 

z okazji imienin 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia, 
uśmiechu oraz wszelkiej 

pomyślności 
składają 

żona, dzieci i wnuczek

ŻYCZeNIa

Nowogardzkie  
obrazy z dawnych lat

Minął rok od obchodów 700 – lecia nadania  Nowogardowi praw miej-
skich. Przed nami kolejny dzień 30 kwietnia i kolejny majowy weekend. 
Będą znowu imprezy plenerowe. Czy będziemy pamiętać o urodzinach 
miasta? Czy powinniśmy pamiętać?

Nasz stały Czytelnik i zarazem autor wielu publikacji Lech Jurek propo-
nuje:

„Kontrowersyjne dla wielu nowogar-
dzian, ubiegłoroczne obchody przynio-
sły jednak współczesnemu miastu kilka 
niewątpliwych zmian -  nowogardzki 
ratusz przestał wreszcie straszyć swym 
wyglądem, a część mieszkańców naszej 
gminy uzupełniła swą wiedzę o histo-
rii tych ziem. Czy powinniśmy czuć się 
usatysfakcjonowani?

Niezależnie od indywidualnych 
ocen dokonań obecnych władz sa-
morządowych, niezależnie od ocen 
społecznego zaangażowania w te do-
konania, w ostatnich kilku latach na-
stąpiło jednak pewne przewartościo-
wanie w postrzeganiu naszej prze-
szłości. Świadczy o tym chociażby 
społeczne przyzwolenie na poczyna-
nia ośrodka w Kulicach. Przeszłość 
wymyka się spod naszej kontroli, jed-
nak wyciąganie wniosków (płyną-
cych stamtąd) – niekoniecznie!

Nikt nie ma wpływu na czas, w 
którym pojawi się na tym świecie. 
Każdy ma tylko jedną szansę na re-
alizowanie się w swym dzieciństwie, 
dzieciństwie młodości, w dojrzałym 
wieku średnim, a także w dalszych 
etapach życia. Ja miałem to szczęście 
(czy to dla wszystkich oczywiste?), że 
przez całe dotychczasowe życie zwią-
zany byłem z Nowogardem.

Z pobliskiego Wojcieszyna przez 
prawie 20 lat obserwowałem polski 
Nowogard, w kolejnych etapach jego 
rozwoju w mniejszym lub większym 
stopniu uczestniczyłem

Pragnę podzielić się z Czytelnikami 
w jakich warunkach kształtowała się 
moja nieustająca miłość (nie wstydzę 
się tego określenia) do Nowogardu”.

Wysiłkiem wielu ludzi i dobrą 
wolą władz powstało opracowanie 
„Przeszłość rodzi przyszłość”. Uwa-
żam, że My mieszkańcy Nowogardu 
powinniśmy opisywać dla potom-
nych

naszą „przeszłość” – wszak każ-
dy przeżyty dzień już jutro jest prze-
szłością.

Co w tym dniu przeżyjemy, zoba-
czymy, zrobimy dobrego (złego nie-
stety także) jutro będzie przeszło-
ścią. A przecież w ciągu tego dnia 
każdy, bez względu na zajmowane 
stanowisko, zawód, status społecz-
ny coś wnosi w nasze wspólne życie 
– powstają nowe drogi, domy, uli-
ce, chodniki, stadiony, place zabaw. 
Uczniowie zdobywają nowe wiado-
mości, kupujemy nowe sprzęty (po 
latach wyśmiewane jak „Frania”) i 
nowe ciuszki (już jutro niemodne). 
Zbieramy z pól nowe plony albo 
walczymy z żywiołami które nas do-
padają w najbardziej nieoczekiwa-
nych chwilach. Cieszymy się z na-
rodzin, opłakujemy zmarłych. Idąc 
ulicą widzimy nowy budynek ale już 
nie wszyscy pamiętamy co w tym 
miejscu było rok, dwa, dziesięć lat 
temu. Nasi przyjaciele odwiedzają-
cy nas po 10 latach nieobecności nie 
poznają miasta. A podobno nic się 
tutaj nie robi.

Opiszmy tę naszą „przeszłość”. 
Nasza redakcja pomoże – nie trzeba 
być wytrawnym pisarzem by podzie-
lić się wspomnieniami – teksty opra-
cujemy. 

I jeszcze jedna uwaga – każdy eg-
zemplarz „Dziennika Nowogardz-
kiego” trafia do Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie i tam jest przecho-
wywany „po wsze czasy” w wersji 
oryginalnej i w wersji elektronicz-
nej. To też jest nasz wspólny wkład w 
utrwalanie przeszłości miasta, uko-
chanego miasta - jak głośno wyznaje 
Lech Jurek 

Lesław M. Marek

Lech Jurek wspomina 
(cz. I)

Najwcześniejsze obrazy (a raczej migawki, często bardzo mgliste) moich wspo-
mnień związanych z Nowogardem pochodzą z pierwszej połowy lat pięćdziesią-
tych. Bardziej wyraźnie widzę stację kolejową i jej bezpośrednie otoczenie. Na tej 
stacji - dziś częściej nazywanej dworcem kolejowym -dość często oczekiwałem (u 
boku mamy) na przyjazd pociągu ciągnionego przez sapiący parowóz, który zmie-
rzał w stronę Płotów, a tam przesiadka do innego pociągu. Dopiero ten pociąg za-
woził nas do dawno niewidzianych dziadków.

Wspominając tamte wyprawy, przypominam sobie, że to właśnie wówczas do-
strzegłem pierwszą rysę na nieskazitelnym (dotychczas) obrazie Nowogardu. Otóż 
Płoty, ze swoją „prawdziwą stacją” -gdzie już oczekiwał następny pociąg -jawiły 
mi się większą „metropolią” niż nasze miasto. Tym czasem pierwsza wyprawa do 
Szczecina (oczywiście z rodzicami), kiedy nieopodal wielkiej stacji ujrzałem też  
tramwaj, doprowadziła do kolejnego „przetasowania”. Natomiast Goleniów ze swą 
ówczesną stacją (w nieciekawym baraku) nie miał pod tym względem żadnych 
szans. No cóż...

Lata płynęły i wyprawy do Nowogardu (z pobliskiego Wojcieszyna) coraz czę-
ściej odbywały się samodzielne lub w towarzystwie rówieśników. Dziś raczej trud-
no sobie wyobrazić rodziców zezwa lających na podobną eskapadę swemu sześcio, 
czy siedmioletniemu synkowi. W tamtym czasie było to możliwe i nie było czymś 
nadzwyczajnym. Można było powałęsać się po wielu ulicach, poznawać miasto i 
jego mieszkańców.

W czasie jednej z takich łazęg trochę starszy kolega zaprowadził mnie do miesz-
kania jednego z nowogardzkich kolejarzy, który zamieszkiwał w budynku nieopo-
dal wspominanej już stacji. Tego budynku już dawno nie ma. Do niedawna stały 
na tym miejscu autobusy gryfickiego PKS-u - teraz „lada dzień” ruszy sprzedaż w 
kolejnym nowogardzkim supermarkecie. Ale...

Innym razem, z innym kolegą wybraliśmy się do sklepu, który mieścił się w piw-
nicy pod nowo gardzkim ratuszem. Każdy z nas kupił sobie „powojskową” fura-
żerkę - za złotówkę! Zapewne tylko chłopcy z tamtego pokolenia potrafią sobie 
przypomnieć, jaka to była „radocha”. Należałoby też dodać, że ów sklep mieścił 
się w tej samej piwnicy, w której później przez wiele lat funkcjonowała legendarna 
już (przynajmniej dla wielu jeszcze żyjących nowogardzian) kawiarnia „Piwnica”.

Jeszcze przed maturą kilka razy dane mi było w owej „Piwnicy” posiedzieć, lecz 
w tamtym cza sie częściej jednak bywałem na zakupach w sklepie rybnym (dojeż-
dżałem motocyklem), który mieścił się po drugiej stronie ulicy, nieomal naprzeciw 
wejścia do kawiarni. Tego sklepu też już nie ma... ale czy to aż takie ważne, skoro 
nawet to co z tamtych lat pozostało, dziś też nie jest już takie samo.(?)

Ot, choćby dzisiejszy Plac Wolności... jest tylko częścią dawnego placu, którego 
spora część znajdowała się po wschodniej stronie jezdni prowadzącej w stronę Ko-
szalina i dalej. Po tej właśnie stronie, szczególnie przed pierwszomajową manifesta-
cją, „garażowało” mnóstwo ustrojonych wio sennymi gałązkami furmanek chłop-
skich, traktorów z przyczepami dostosowanymi do przewozu pracowników oko-
licznych PGR-ów, ale także (choć nieco mniej) samochodów ciężarowych.

Tymczasem po maturze czasowo (przez dwa lata) zamieszkiwałem w Szczeci-
nie, gdzie ukończy łem Studium Nauczycielskie. Pomimo pewnych zawirowań pra-
cę zawodową rozpocząłem jednak w szkole nowogardzkiej, i kiedy po sześciodnio-
wym tygodniu pracy miałem ochotę na „tańczącą rozrywkę”, czekały na mnie: ka-
wiarnia „Piwnica”, restauracja „Przystań”, a także dancing w klubie zakładowym 
PBRol-u, potocznie zwanym „Łupieżówką” albo „Łupieżanką” - niezadługo prze-
kształconym na restaurację „Neptun”.

Młodzież najliczniej zbierała się w „Piwnicy”, zatem i ja często tam „zagaszcza-
łem”. Zdarzało się, że z takiej rozrywki wracało się niezbyt „pewnym krokiem”, zda-
rzały się też niezbyt kulturalne ekscesy, ale dzisiejszej nowogardzkiej młodzieży ser-
decznie życzyłbym, aby do zrekonstruowanej niedawno „Piwnicy” wróciła choćby 
cząstka tamtej atmosfery!

Lech Jurek
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Szkoła Podstawowa nr 4 

V Edycja Konkurs twórczości Jana Pawła II 
„WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”

Jan Paweł II był papieżem niezwykłym - sprawował posługę kapłańską, przez kilkadziesiąt lat kierował Kościołem Katolickim, niestrudzenie piel-
grzymował po świecie, apelował o pokój... Był jednak nie tylko osobą duchowną, autorytetem moralnym, lecz również pisarzem. Od najmłodszych lat 
interesował się teatrem i literaturą. Opublikował kilka dramatów, zbiory poezji, rozważania, myśli i opracowania filozoficzne…

Twórczość ta dla nauczycieli i pani Dyrektor szkoły nr 4 w Nowogardzie była inspiracją do przekazywania uczniom tego, co robił i jakim był człowiekiem 
Nasz Papa. To on najbardziej ukochał dzieci i dla nich bezgranicznie był oddany broniąc ich przed światem dorosłych.

Minęła piąta rocznica odejścia Ojca 
świętego Jana Pawła II, która równo-
cześnie oznaczała również piątą rocz-
nicę konkursów, które organizuje szko-
ła podstawowa nr 4 w Nowogardzie. 
Jest to czas, w którym szczególnie pra-
gniemy uczcić pamięć papieża, przy-
pominając o jego życiu i nauczaniu, 
a także twórczości, która była inspi-
rowana silną wiarą i chęcią tworzenia 
poprzez pisanie wierszy i poematów a 
także grania ról w teatrze. To właśnie 
skłoniło dzieci z okolicznych szkół 
podstawowych a także nauczycieli, by 
zorganizowali po raz kolejny konkurs 
recytatorski twórczości Jana Pawła II w 
szkole nr 4.Uroczystość miała bardzo 
podniosły charakter, który był zasługą 
nauczycieli, a reprezentowała ich i 
prowadziła cały konkurs wspierając 
wszystkie występujące dzieci pani 

Renata  Lisowska a także pani Dy-
rektor Magdalena Zarębska-Kulesza, 
która rozpoczęła ujmującą przemową 
i powitaniem wszystkich gości a także 
jury, którego przewodniczącą była 
Dyrektor Biblioteki w Nowogardzie 
Zofia Pilarz a skład uzupełniali: Mał-
gorzata Michalik, Genowefa Maka-
rewicz .Honorowymi gośćmi byli: 
Bernadeta Korycko i Edmund Głaza 
reprezentanci stowarzyszenia CYVI-
TAS Chrystiana, którzy opowiedzieli 
o działalności stowarzyszenia i jakie 
są jego cele i założenia w pomocy 
drugiemu człowiekowi. Recytowanie 
twórczości Ojca Świętego wymaga i 
wymagało, nie lada odwagi, z którą 
każde dziecko musiało się zmierzyć 
wychodząc na środek udekorowanej 
auli, gdzie widniał cytat Jana Pawła II 
a także portret. 

„Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, 
nadziei i miłości. Błądźcie wytrwali. 
Nie wystarczy przekroczyć próg - trzeba iść w głąb” 
     Jan Paweł II 

obradach i pochwaleniu każdego 
uczestnika wyłoniono te dzieci, któ-
re najbardziej przekonująco oddały 
charakter wierszy i poematów. Oto 
laureaci w poszczególnych grupach:

Kl. I-III
I miejsce: Klaudia Krekora SP nr 

1 kl.III 
II miejsce: Łukasz Płaczek  SP nr 

2 kl.III 
III miejsce Sara Yahfoovf   SP nr 

1 kl. III 

Kl. IV-VI 
I miejsce: Julia Szydłowska SP 1 

kl. V
 II miejsc: Łukasz Paczkowski  SP 

Strzelewo kl V 
III miejsce:  Rafał Kujawa SP Ża-

bowo kl. V 

Wyróżnienia:
Marta Mucha SP Żabowo kl. VI 
Adrian Machorki SP nr 2 kl VI  
Natalia Kosmalska SP nr 3 kl. IV 
                
Na zakończenie konkursu pani 

Marianna Malinowska zaprosiła 
dzieci i gości do poczęstunku – były 
przepyszne „słodkości papieskie”. Na 
kolejny konkurs pani Marianna już 
przygotowuje kremówki…

Jarosław Bzowy 

W pryzmacie tragedii, która miała 
miejsce w Smoleńsku, gdzie zginęła 
para prezydencka z towarzyszącymi 
jej osobami Konkurs miał szczegól-
ny wymiar - był hołdem dla ofiar 
i zarazem refleksją nad tym, co się 
stało. Twórczość naszego Papy jak-
by była tego idealnym pretekstem. 
Wszystkie dzieci bardzo poważnie 
traktowały wypowiadane monolo-
gi, co wzbudziło uwagę wśród jury 
konkursowego, które w ocenie nie 
miało łatwego zadania, by wyłonić 
zwycięzców. Reprezentowane szkoły 
to uczniowie klas I-III  i IV-VI szkól  
1,2, 3, 4 a także miejscowości Błotno, 
Strzelewo i Żabowo  Po burzliwych 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12 M - Nr 31 (1867)

Poniżej przestawiamy Państwu 
po raz pierwszy ukrywaną przez 
planistów i decydentów budowy 
północnej obwodnicy mapę z 
zaznaczonym kierunkiem spływu 
wód podziemnych zasilających 
ujęcia wody w Warnkowie i ul. 
Wojska Polskiego. Mapę wykonał 
Zakład Inżynierii Wodno-Ście-
kowej i Melioracji w Gryficach w 
grudniu 1995 r.

Skrótowo wprowadzę czytelni-
ka w tajniki skrzętnie ukrywanej 
mapy, która powinna obowiązkowo 
znaleźć się w raporcie do plano-
wanej obwodnicy, a nigdy tam się 
nie znalazła, co w tym momencie 
czyni raport niewiarygodnym, i w 
myśl prawa - sfałszowanym. Wg. 
Informatora RZGW w Szczecinie, 
Nowogard leży na pograniczu 
zespolenia jednolitych części wód 
podziemnych skrótowo nazwanych 
(JCWPd). Granicę stanowi droga 
od strony Redła przez miasto, da-
lej koło krzyża, a od byłej gorzelni 
wchodzi w drogę polną biegnącą 
wzdłuż  Osiedla Bema i dalej 
biegnie w kierunku Lestkowa. Na 
wschód od tej granicy leży dorzecze 
Uklei i Sąpólnej i należy do zlewni 
bilansowej JCWPd o kodzie - (8) 
…, Rega i przyległe Przymorze i 
ono nas nie interesuje, gdyż leżałby 
na niej tylko mały fragment plano-
wanej obwodnicy po Wojcieszyn 
ok. 10%. Natomiast na zachód od 
tej granicy, cały rejon planowanej 
obwodnicy północnej wraz z wę-
złem Warnkowo i Olchowo – ok. 
90% powierzchni, z rozległym te-
renem po obu stronach planowanej 
obwodnicy leży w dorzeczu Woł-

czenicy z Trzechelską Strugą która 
nosi oznaczenie JCWPd – (6) – PL-
GB-6800-006, SCWP-DO1102, kod 
JCWP PLRW6000173524 i należy 
do Prawobrzeżnej zlewni bilanso-
wej Dziwnej i Przymorza do Jeziora 
Liwia Łuża. Na mapkę nanieśliśmy 
linię projektowanej obwodnicy, 
strefę ochrony pośredniej dla ujęcia 
w Karsku, węzeł Warnkowo i linie 
obwodnicy. Wyjaśnię – zlewnia, to 
teren jak wielka misa na dnie któ-
rego są ujęcia wody – studnie, do 
których woda spływa z wszystkich 
kierunków wyżej położonych.

   Z analizy przedstawionej mapki 
z zaznaczonym kierunkiem migra-
cji wód podziemnych zasilających 
ujęcia wody w Warnkowie i ul. 
Wojska Polskiego jednoznacznie 
wynika, że zanieczyszczenia z sa-
mochodów tak w trakcie budowy 
jak i później z jadących po linii 
planowanej obwodnicy, ze spalin 
wydzielanych ponadnormatywnie 
do 100 m po obu stronach drogi, ro-
popochodnych, ścieranych kołami 
elementów bitumicznych, z opon, 
pisze o tym raport i nie wyklucza 
katastrofy drogowej, której skutki 
są nieobliczalne, szczególnie gdy 
do środowiska gruntowo-wodnego 
przedostaną się ropopochodne. 
Zagrożenia te, potwierdza Piotr 
Łuka z Uniwersytetu Szczeciń-
skiegow swojej pracy naukowej 
z 1997 r. pt. „Wpływ transportu 
samochodowego na środowisko 
naturalne Nowogardu”, (znajduje 
się w Nowogardzkiej Bibliotece 
Publicznej). Przedostaną się one 
wcześniej czy później do w/w ujęć 
wody skutecznie ją zatruwając. By 

Obwodnica Nowogardu

Czy ujęcia wody są naprawdę bezpieczne? (Cz. 3) 

tego uniknąć, nie może być nawet 
mowy o planowaniu jakiejkolwiek 
inwestycji w tym rejonie, nie mó-
wiąc już o niebezpiecznej projek-
towanej obwodnicy, dla której ob-
ligatoryjnie sporządzony jest raport 
oddziaływania na środowisko, gdyż 
obwodnica znacząco oddziałowuje 
na środowisko. Jak powinno się te 
zasoby chronić? RZGW-Szczecin 
– Podstawy Planowania w Gospo-
darowaniu Wodami wg. Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 2008 r. cyt. 
„Części wód podziemnych, wy-
korzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczona 
do spożycia, oprócz spełnienia 
celów środowiskowych, muszą być 
monitorowane i mieć zapewnioną 
ochronę w celu niedopuszczenia 
do pogorszenia ich jakości, dla 
zredukowania poziomu uzdat-
niania tych wód wymaganego do 
spełnienia jakości wody przezna-
czonej do spożycia”.

W tym miejscu zacytuję Państwu 
fragment uzasadnienia Decyzji z 
31.12. 98 r. znak; OSB-7/6226/18/98 
o ustanowieniu na okres 10 lat 
stref ochronnych dla Karska, które 
obowiązywało do 2008 r. podpisa-
nego z up.Wojewody Zachodnio-
pomorskiego przez Mgr inż. Pawła 
Niedźwiedzia, cyt.: „Konieczność 
ustanowienia stref ochronnych 
wynika z obowiązujących prze-
pisów oraz analizy warunków 
hydrologicznych obszaru zasi-
lania przedmiotowego ujęcia. 
Wymaga to od władz Nowogardu 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
prowadzoną i podejmowaną na 
obszarze ustanowionych stref 
ochronnych działalność gospo-
darczą, której efektem ubocznym 
nie może być w żadnym przypad-
ku jakiekolwiek stałe lub ciągłe za-
nieczyszczenie gruntu lub wody”. 
Zaznaczę, że nigdy w raporcie 
do w/w inwestycji nawet nie było 
wzmianki o ujęciu wody w Karsku 
czy jego strefach ochronnych,  jest 
ono ściśle związane z ujęciem w 
Warnkowie i znajduje się w tej sa-
mej zlewni wody, które zaopatruje 
ujęcia na ul. Wojska Polskiego. W/w 
fakty są ujawnieniem ewidentnego, 
świadomego uchybienia w proce-
durze administracyjnej dotyczącej 
budowy północnej obwodnicy. 
Wobec takich i innych faktów – (np. 
pseudo konsultacji społecznych 

w N.D.K. gdzie nie prowadzono 
wpisu do protokołu uwag, dalej 
braku ich odczytania, następnie 
podpisania przez wnoszących te 
uwagi, był wyrywany mikrofon z 
rąk tych co chcieli coś powiedzieć, 
podstawieni byli klakierzy itd. to 
był parodia konsultacji – mamy 
to na filmie), w myśl KPA decyzja 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
dot. pozwolenia na budowę w/w 
obwodnicy w obliczu tylu uchybień 
prawnych - jest nieważna.

My jedynie lojalnie uprzedzamy, 
że obojętnie na jakim etapie, to już 
nie koniecznie my, ale nasi eko-
logiczni zwierzchnicy, lub organa 
Unijne zatrzymają tę inwestycję. W 
tym wszystkim zdumiewa jedynie 
spokój burmistrza i Rady, a wręcz 
akceptacja tej niebezpiecznej inwe-
stycji dla wody w Nowogardzie a 
wręcz łamanie zaleceń Wojewody z 
w/w decyzji: – której tylko fragment 
zacytuję: „…Wymaga to od władz 
Nowogardu zwrócenia szczególnej 
uwagi na prowadzoną i podejmowa-
ną na obszarze ustanowionych stref 
ochronnych działalność… !!! 

   P.S. 
W obliczu tragedii jaka dotknęła 

naród Polski z powodu śmierci Pre-
zydenta L. Kaczyńskiego, zjednocz-
my się i kontynuujmy wielkie dzieło 
jakie rozpoczął za swojego życia – 
walkę z korupcją. Nie pozwólmy, by 
garstka ludzi piastująca stanowiska 
państwowe - pozbawiła nas nie-
bawem wody przez wybudowanie 
północnej obwodnicy, czy czystego 
powietrza przez wybudowanie „pa-
dliniarni” w Glicku tylko po to, by 
siebie i swoich „kolesi” wzbogacić. 
Poinformowana o tym Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie nie podjęła 
śledztwa w tej sprawie – nie wiemy 
dlaczego? Ale wierzymy, że istnieje 
sprawiedliwość społeczna, że ona 
zwycięży i niebawem całą tą sprawą 
zajmie się Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, gdyż między innymi 
Skarb Państwa straciłby - wiele 
milionów złotych! 

Materiał na bazie wielu doku-
mentów i map źródłowych opra-
cował:

Mgr inż. Eugeniusz Korneluk
Stowarzyszenie na Rzecz Ochro-

ny Środowiska
i Nowogardzkie Koło Polskiego 

Klubu Ekologicznego
Okręgu Zachodniopomorskiego 
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIś

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOśCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

"TOYOTA NOWOGARD MK Autoryzowany Dealer Toyota 

ZaTrUDNI OSOBĘ Na STaNOWISkO 
meCHaNIk SamOCHODOWY 

Podania proszę kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, Nowogard 

e-mail: kadry@toyotanowogard.pl"

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 2.05.2010 r. odbędą się 
zawody spławikowe o tytuł 

„Mistrza Koła” w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego. 

Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy. 

       Zarząd

W piątek 16 kwietnia 
zaginęły 2 pieski 

(owczarek - młody, koloru 
ciemnego oraz suczka kun-
delka, szara maść, w trakcie 

leczenia, po zabiegu) 
w okolicach ul. Nadtoro-
wej. Uczciwego znalazcę 

proszę o zwrot 
za wynagrodzeniem. 

Tel. 697 516 145, 
91 39 20 353

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych  Spółka  z o.o.
w Nowogardzie 

poszukuje kandydatów do pracy  
na stanowiska:

-  KIEROWNIKA GRUPY REMONTOWO-BUDOWLANEJ 
(Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnej)
-  MAJSTRA ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
- SPECJALISTĘ DS  ROZLICZEŃ I KOSZTORYSOWANIA
- MONTERÓW  INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 
w terminie pilnym lub kontakt pod numerem 91 39 20 711 wew. 31 

Dział Kadr lub  z Kierownikiem Zakładu pod numerem tel. 91 39 23 677.
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kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

kOmINkI-SOŁOWIeJ 
NOWOGarD Ul. BOHaTerÓW WarSZaWY 103 a/1

PROMOCJA!
-na wkłady Firmy JOTUL
-wkład kominkowy + obudowa od 2800 zł
-wkład kominkowy z płaszczem wodnym 13 kW
OFERUJEMY:
- wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym/UZ,UO/ firm 
polskich oraz wszystkich europejskich
-piecyki i piece grzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
- wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane 
indywidualnie
- wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej wraz z 
montażem
- materiały montażowe do kominków i zabudów,przeglądy i remonty 
kominków, wymiana szyb i uszczelek SPRZEDAŻ RATALNA
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm: JOTUL , LECHMA, 
MCZ, PAMA.

Oferta specjalna przy zakupie pieców - transport + podłączenie 
do przewodu kominowego na terenie województwa bezpłatnie 

kONTakT: www.kominkisolowiej.pl
tel. 91 392 50 00 kom. 507 967 205   

Sklep z kominkami - otwarty pn-pt 9.00-17.00 sob. 9.00-13.00

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH oraz KURS 

SPAWANIA STALI W OSŁONIE 
GAZÓW CO2 oraz SPAWANIE 

ELEKTRYCZNE
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego. Informacji udziela 
i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 
ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1  • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze 

Podinspektor w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

 Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Minimum rok stażu pracy
3. Znajomość problematyki z zakresu aktów prawnych: o powszechnym obowiązku obrony,  
o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wo-
jennym, o ochronie informacji niejawnych
4. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu gminnego 
5. Biegła umiejętność obsługi komputera w tym korzystanie z pakietu Microsoft Office 
(Excel, Word, PowerPoint)
6. Obywatelstwo polskie
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, zarządza-
nia kryzysowego, bezpieczeństwa narodowego  
2. Doświadczenie  w pracy w urzędach administracji samorządowej
3. Znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji
4. Umiejętność prowadzenia spotkań z większą grupą osób
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi z sytuacjach kryzysowych
7. Odporność na stres
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie gminnego planu zarządzania kryzysowego i bieżąca aktualizacja
2. Monitorowanie, planowanie , prognozowanie i reagowanie w usuwaniu skutków zagrożeń 
na terenie gminy
3. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego
4. Organizowanie i planowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zarządzania kryzysowego
5. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej
6. Udział w przygotowaniu warunków pracy i w obsłudze kancelaryjno-biurowej Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
7. Prowadzenie stałej wymiany informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i 
niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami oraz informowanie w trybie alarmowym 
służb ratowniczych
8. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego sąsiadujących gmin i powiatów
Wymagane dokumenty:
1.Życiorys (CV) 
2. List motywacyjny 
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie 
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie 
 od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Oświadczenie o niekaralności  
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
 na wskazanym stanowisku 
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam  
 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
 rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” 
9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych 
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko podinspektora w wy-
dziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  pokoju Nr 10 w terminie do dnia 
28 kwietnia 2010 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą 
elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie kierownik wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Stanisław Pietrzycki, nr tel. (091) 3926234.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.500 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test  i 
rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/
tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60
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OGŁO SZE NIA drOb NE
•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 poko-

jowe po remoncie. 601 441 763 po 12.00.

•  Mieszkanie 3 pokojowe zamienię na kawaler-
kę z dopłatą lub sprzedam. 509 530 073.

•  Sprzedam budynek wolnostojący, na wsi, po 
sklepie, możliwość przekształcenia na dom 
oraz regały i ladę chłodniczą. 788 566 432.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 poko-
jowe. 603 55 55 32.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 71,79 m 
kw lub zamienię na 2 pokoje. Tel. 609 170 510.

•  Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 62,30 m 
kw, I piętro, Bankowa. Tel. 607 289 830.

•  Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

•  Sprzedam dom wolnostojący – podpiwniczo-
ny 185 m kw, ul. Kosynierów. Tel. 516 184 888.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze, 3 pokojowe, 66 m kw, IV piętro, ul. 15 
Lutego. 502 600 146.

•  Mieszkanie do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.00.

•  Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olchowie, 
500 m od drogi krajowej A-6 w stronę Wyszo-
mierza. 694 440 204.

•  Sprzedam 3 pokoje, I piętro, 58 m kw w 
cenie szafy typu Comandor, cena 179 tys. 
606 685 239.

•	  Szczecin – sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
rozkładowe 48 m kwz balkonem, pierwsze 
piętro okolice manhatanu, cena 210 tys. 
Tel. 783 838 082.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Żeromskie-
go 19, IV piętro. Cena: 98 tys. Tel. 796-203-780.

•  Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowogard, 
Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, piwnica, strych z garażem i podwór-
kiem. Bezczynszowe, własnościowe, w Nowo-
gardzie. Tel. 500 297 054.

•  Odstąpię działkę rekreacyjną za Armaturą. 
601 090 072.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 66,29 
lub zamienię na mniejsze. Wiadomość pod nr 
511 182 390.

•  Zamienię dwupokojowe 47 m kw bezczyn-
szowe, co gazowe, po remoncie na większe. 
662 608 833.

•  Sprzedam dom wolnostojący + działka 24 ary 
przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

•  Sprzedam działkę 27 arów w Nowogardzie, 
w planie zagospodarowania przestrzennego 
budownictwa jednorodzinnego. 796 544 061.

•  Sprzedam tanio kiosk na targowisku. 91 39 
20 718.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w kamie-
nicy 56 m kw, kominek, ocieplone, cena 165 
tys. Tel. 511 483 868.

•  Ul. Boh. Warszawy – pół domu 100 m kw, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka plus poddasze, 255 
tys. 501 307 666.

•  Sapolnica, 4 km od Nowogardu działka 25 ar 
pod budowę, 47 tys. 725 899 426.

•  Wieś, 11 km od Nowogardu, budynek 80 m 
kw, 3 pomieszczenia, parterowy, prąd, komi-
nek, woda, szambo, telefon, do adaptacji na 
cele mieszkaniowe lub sklep. Okazja 43 tys. 
502 103 432.

•  Ziemię rolną ok. 6 ha, ok. 10 km od Nowogar-
du sprzedam. 889 133 882.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – usługo-
wy 125 m kw, w centrum Nowogardu. Tel. 
667 994 240.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe, bez-
czynszowe, 88 m kw z garażem w Nowogar-
dzie. Tel. 91 39 20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam dom wolnostojący w Nowogar-
dzie, 150 m kw, 2 łazienki, 5 pokoi, garaż, bu-
dynek gospodarczy 30 m kw, dobra lokaliza-
cja. Tel. 696 079 880.

•	  Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, IV 
piętro, cena 180 tys. Tel. 88 577 80 16.

•  Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I piętro, 
80 m kw, czynsz 800 zł + opłaty, ul. 700 Lecia 
20B. Tel. 91 39 20 676.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam opony letnie Continental 185 65 
R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissana Almerę, rok. prod. 
12/2001, 5 drzwi hatchback, przeb.124.000 
km, do końca serwisowany w ASO Nissana, 
ostatni duży przegląd 12/2009 r, książka 
serwisowa, zielony metalik, klimat., ABS, 4* 
airbag, radio-kaseta Nissan, welurowa tapi-
cerka, 4 el. szyby, el. lusterka, podłokietniki, 
immobiliser, centralny zamek z pilotem-2 
kluczyki, niepalone w środku, bardzo zadba-
ny, jako drugie auto w rodzinie, opony letnie 
continental, bezwypadkowy. Cena 23500 zł, 
tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Audi B4, 1,9 TDI, 1992 r. 
604 950 879.

•  Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 1994 r. 
grudzień, benzyna + gaz. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 516 184 888.

•  Sprzedam części do Peugeota 309, po godz. 
15.00 tel. 724 468 577.

•  Sprzedam Toyota Starlet, rok prod. 
1989, ubezpieczenie 07.2010, przegląd 
07.2010, stan tech. dobry, cena 1300 zł. Tel. 
662 256 643.

•	  Sprzedam renault laguna 1996 poj. 2,0 l 
benzyna + lPG, elektryczne szyby i luster-
ka, hak, centr. zamek, wspomaganie. Cena 
5900 zł, tel. 721 264 357.

•	  Sprzedam Nissan Primera 1995, poj. 1,6 
benzyna + lPG, elek. szyby i lusterka, 
szyberdach, hak, centralny zamek, aBS, 
poduszki pow., cena 4900 zł., tel. 691 
211 744.

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam opony letnie używane 155/80 R13. 
Tel. 723 104 100.

•  Pilnie sprzedam samochód osobowy Da-
ewoo, 1,5 Nexia, kat. GLE. 606 377 875, 91 39 
25 479.

•  Sprzedam Opel Corsa 1997 r. 691 466 447.

•  Sprzedam Renault Scenic Megane, 1997 r. 
791 685 615.

•  Sprzedam Golfa III, 1994 r., 4100 zł. 
603 284 503.

•  Sprzedam Audi A4, 1996 r., kombi, 1,9 TDI, 
110KM, automat, klima, ABS, komputer, 
tempomat, el. szyby i lusterka, hak, podusz-
ki powietrzne, cena 12.000 do uzgodnienia. 
796 092 318.

rOlNICTWO

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

•	  Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

•  Sprzedam tucznika. 664 697 479.

•  Sprzedam tanio 2 pługi dwuskibowe, lejek do 
nawozów. 661 751 296

•  Sprzedam zboże owies i pszenżyto. 
511 932 684.

•  Sprzedam tuczniki, śrutownik, imadło żela-
zne duże. 91 39 22 990.

•  Sprzedam słomę. 781 441 089.

•  Sprzedam ziemniaki jadalne. Olchowo 62 
przy CPN. 696 32 56 32.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

•  Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ – zaba-
wy, wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 39 
20 737.

•  Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 
39 72 575, 695 085 470.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni handlowych 
i klatek schodowych. mycie okien w miesz-
kaniach prywatnych. Pranie dywanów  i 
wykładzin atrakcyjne ceny. Faktury VaT. 
Tel. 508 309 107.

•  Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

NIerUCHOmOŚCI

•  Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 510 
244 073.

•  KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	  Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie sprze-
dam, słoneczne, centrum ale spokojna lo-
kalizacja, pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 15 25.

•  Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wyso-
ki standard, cena 130 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

•  Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•  Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowego 
do wynajęcia w domku lub w bloku, w Nowo-
gardzie lub okolicach (Karsk, Olchowo, Wierz-
bięcin), tel. 725 054 601.

•  3 pokoje, spółdzielcze zamienię na mniejsze. 
783 570 815.

•  Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
691 374 005 po 19.00

•  Sprzedam kawalerkę 36 m kw. Tel. 91 39 
25 179.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 m 
kw, I piętro z garażem, Boh. Warszawy 69/10. 
Łączna cena 175 tys. Tel. 667 351 639.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I piętro. 
605 495 453.

•  Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo umeblowa-
ne, miejsce garażowe. 607 669 877.

•  Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. Zamko-
wa. 608 658 184.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, niski 
czynsz. 885 688 771.

•  TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

•  Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 po-
kojowe. Tel. 663 980 860.

•	  Do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na ga-
binety kosmetyczne vis a vis NeTTO 700 
lecia 6a. Tel. 693 368 936.

•  Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 47 m kw 
przy ul. 15 Lutego. 606 945 398.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. Ban-
kowa. 601 56 27 43.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

•  Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-
kiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

•  Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, w 
Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	  Wynajmę garaż na placu ogrodzonym za-
mykanym, ul. 15 lutego, cena 100 zł/ m –c. 
Tel. 604 679 249.

•	  Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	  Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice Nowogardu. 
796 820 971, 790 508 388.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

DOm Na SPrZeDaŻ

kreDYTY * POŻYCZkI
Nasza firma oferuje kompleksową obsługę klienta począwszy 

od wyboru oferty, wycenę nieruchomości, uzyskanie kredytu. 
Usługi w zakresie doradztwa kredytowego 

są całkowicie bezpłatne.
Nasze atuty to:

- pomoc w wyborze najkorzystniejszego kredytu pod względem: waluty, 
- pomoc przy kompletowaniu i wypełnianiu wymaganych dokumentów, 
- sfinalizowanie podpisania umowy z bankiem bez zbędnych formalności.

korzystając z naszej pomocy możesz uzyskać:
Kredyt mieszkaniowy • Rodzina na swoim  

Kredyt konsolidacyjny • Pożyczkę hipoteczną

Dom 
w okolicy Nowogardu 
Cena 300 000,00 zł 
Pow. całkowita 150,00 m2 
Pow. działki 9800,00

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z wy-
świetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VIZART, 
UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 605 
522 340.

•	  Usługi – docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. 0600 626 268.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www. 
bruk-linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	  Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy kompute-
rów, simloki, monitoring. Tel. 788 150 357.

•  Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

•	  HYDraUlICY. 600  400  363, www.supero-
grzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 31 
20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowogar-
du, tel. 605 522 340.

•  Najtańsze roboty budowlane. 796 511 033.

•	  remonty, montaże. 781 016 125.

•  Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

•  Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

•  Naprawa i przeglądy serwisowe kotłów gazo-
wych Ariston i inne. Tel. 606 37 97 59.

•  Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie bu-
dynków, stawianie domów, pokrycia dacho-
we, szpachlowanie, malowanie, itp. Tel. kom. 
692 562 306.

•	 Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

•  Malowanie, panele, regipsy, szpachle. 
513 202 205.

•  Transport sprinter + przyczepo – laweta, 1,50 
za kilometr. Tel. 514 740 538.

•  Transport żwiru (małe ilości), na raz wiozę 2,5 
tony, cena 80 zł od kursu. Tel. 514 740 538.

•  Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

•  Remonty mieszkań, hydraulika, glazura, tera-
kota. 667 435 942.

•  Usługi transportowe Transit Max + przyczepa 
1,40 za km. 500 297 054.

•  Usługi minikoparką, wykopy pod kable, prąd, 
woda, itp. + wynajem rusztowania elewacyj-
nego. 790 243 575.

•  Masaże lecznicze, świecowanie uszu przy 
chorych zatokach, bólach głowy, niedosły-
szalności. 603 55 55 32.

•  Firma Tap Bud wykonuje usługi z zakresu bu-
downictwa. 662 678 895.

•  Transport drewna z lasu, ze ścięciem, porąba-
ne. 608 356 697.

•  DJ-e poprowadzą wesele, zabawy plene-
rowe oraz inne imprezy okolicznościowe. 
509 930 098.

PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

•  Ferma Drobiu pracownika z doświadczeniem 
przyjmę. Oferty tylko pisemne na adres Fer-
ma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

•  Podejmę pracę jako sprzedawca, uprawnie-
nia na TOTO- LOTKA, długoletnie  doświad-
czenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

•  Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłatne 
wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

•	  metro zatrudni kierowców z prawem jazdy 
kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 619 600.

•	  Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-48 
lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

•  Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie przyj-
mie stażystę lub stażystkę, tel. 605 522 340.

•  Poszukujemy na stanowisko barman-kelner, 
tel. 608 05 33 71.

•  Podejmę pracę jako kierowca C+E, kraj, za-
granica. 723 005 684.

•  Zatrudnię dziewczynę w gastronomii. 
661 816 702.

•  Zatrudnię 3 kierowców kat. B (ze stażem 2 
lata). Przedsiębiorstwo Handlowe „ANEX”, ul. 
Chopina 69, Kamień Pomorski, 91 38 23 313.

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz kominkowe 
– buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	  Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy Va-
illant z Niemiec na gwarancji, po przeglą-
dzie serwisu, do mieszkania, domu, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	  Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie – miesz-
kanie, dom, sklep firmy Vaillant, na gwa-
rancji, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	  Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z Nie-
miec, na gwarancji, cena 450 zł, serwis Va-
illant. Tel. 691 686 772.

•	  Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, sto-
jący z wężownicą  do podłączenia go z pie-
cem węglowym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant. Tel. 691 686 772.

•  Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygodnio-
we. 793 018 316.

•  Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady skle-
powe. 788 566 432.

•  Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 608 658 184.

•  Sprzedam kontener ogrodowo – budowlany 
– niedrogo. 720 261 812.

•	  SPrZeDam YOrkI SZCZeNIakI. Tel. 
513 157 299.

•  Sprzedam Traktorek Spider 92RDT do kosze-
nia trawy, na gwarancji, cena do uzgodnienia. 
Tel. 91 39 21 719, 660 143 115.

•  Sprzedam segment pokojowy, mało używa-
ny. 603 55 55 32.

•  Sprzedam tanio duże kwiaty: trójpienna juka 
(2,80m), hibiskus (2,5m) czerwony kwitnący. 
662 081 987.

•  Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 39 106 
56.

•  Kupię bale topolowe. 0600 811 404.

•  Sprzedam drewno kominkowe opałowe – 
transport. 603 285 438.

•  Owczarki niemieckie 10 tygodniowe, rodzice 
na miejscu z rodowodem, ojciec wnuk po-
dwójnego zwycięzcy świata – sprzedam. 91 
39 21 828.
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reklama

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

reklama

Gimnazjum nr 2

Czerwony Kapturek  
po niemiecku

W piątek 9 kwietnia, podczas dnia 
otwartego w sali teatralnej, w Gimna-
zjum nr 2 odbyło się przedstawienie 
pt.: ,,Czerwony Kapturek” w wersji nie-
miecko-polskiej .Sztuka była grana dla 
szóstoklasistów szkół podstawowych. 
Przedstawienie zarówno uczniom jak i 
aktorom dostarczyło wiele radości i wra-
żeń. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, 
gdyż ich praca włożona w to widowisko 
została doceniona gromkimi brawami. 

Tego samego dnia o godz. 17:00 
,,Czerwonego Kapturka” mogli zobaczyć 
rodzice występujących dzieci. Młodzież 
w ten sposób chciała wyrazić podzięko-
wania swoim opiekunom za pomoc przy 
przedstawieniu. Rodzice mogli skosz-
tować ciasteczek upieczonych przez pa-
nią Anię Sienkowską- opiekuna i reży-
sera tej sztuki. Dorośli śmiali się do łez 

i nagrodzili swoje pociechy ogromnymi 
brawami. Sztukę tę przygotowała druga 
grupa niemieckojęzyczna klasy I ,,a” na 
czele z panią Anią.              

W przedstawieniu wystąpili: Czerwo-
ny Kapturek-Julita Szwabowicz, Mama-
Sandra Sulwińska, Babcia-Karolina Świt, 
Zające-Klaudia Bobrowska            i Mar-
tyna Stępień, Drzewa-Klaudia Rafiń-
ska i Klaudia Pietrewicz ,Wilk-Mikołaj 
Romańczy, Myśliwy-Piotr Łuczak, Nar-
ratorzy-Anita  Skowrońska      i Marek 
Buriak, Tłumacze-Paulina Maciejewska 
i Szymon Włodarczyk. Ponadto ważną 
rolę spełnili również: operator światła-
Igor Miszta, pomocnicy-Kacper Misztal 
oraz Patryk Kalinka. 

W przyszłym roku zapraszamy po-
nownie na kolejną bajkę

Karolina Świt 
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 23.04

WIOSNa emerYTa
Już tyle wiosen mam na karku, 
Już powiadają: „stary dziad ”
Cóż czeka mnie?... 
Ławeczka nad jeziorem – 
I renta. 
Starcza?
- Akurat!

WIOSNa aFerZYSTY
Z ptasich gardziołków wybucha śpiew,
Niebo się w górze ślicznie obłoczy,
Wiosenny wietrzyk i gra wśród drzew, 
Rozswawolone śmieją się oczy… 
Sokiem pęd każdy wzbiera i liść, 
Zieleń o mało, co nie wykipi! 
Po miękkiej trawce tak lekko iść,
Słodko pod krzaczkiem zrobić swe pipi .
Skąpane w rosie połyska świat, 
Różkami kolców pączkują róże. 
Promyki słońca łechcą zza krat, 
Kwitną magnolie w Prokuraturze. 

maSeCZka kOSmeTYCZNa 
Jeśli Pani pragnie, 
By mąż kochał goręcej, 
Proszę zemleć ćwierć kilo 
Wątroby cielęcej.
Posiekaną cebulka
Przyprawić do woli, 
Dodać nieco pieprzu, 
Odrobinę soli. 
Po czym, 
Zmywszy uprzednio z twarzy makijaż, 
Przyrządzoną maseczkę 
Położyć na twarz. 
Trzymać ja tak godzinkę, 
Aż cerę uzdrowi, 
Wreszcie zdjąć ją, 
Usmażyć, 
I podać mężowi. 
Niezmiernie na urodzie 
Zyska pani osoba: 
Polakowi, gdy syty, 
Wszystko się podoba!. 

Rozwiązania krzyżówki nr 16.04 – ŻEGNAMY 
– nadesłali:

Bogumiła Urtnowska z Kulic, Justyna Matusiak 
z Kościuszek, Józef Kochelski z Błotna, Elżbieta Fe-
liksiak ze Starych Wyszomierek, Malwina Bryndza 
z Dargosławia, Marianna Machocka z Płotkowa, 
Krystyna Piaszczyk z Olchowa (także 09.04), 
Edmund Skubiszewski z Wierzbięcina, Regina 
Ogiewa z Glicka, Jerzy Zawadzki z Orzechowa 
oraz z Nowogardu: 

Stanisława Pokorska, Szczepan Falaciński, 
Zygmunt Mierkiewicz, Urszula Rybus, Pelagia 

Feliksiak, Halina Stefańska, Urszula Skowron, 
Władysław Maknia, Zygmunt Pacocha, Andrzej 
Leszczyński,  Edyta Poźniak, Jerzy Siedlecki, Da-
nuta Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Krzysztof Kępa, Adam Stefański.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Krystyna Piaszczyk z Olchowa,
- Marianna Machocka z Płotkowa,
- Zygmunt Mierkiewicz z Nowogardu.

Gratulujemy!     
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Zespołowo zgrani - aktywnie zintegrowani
To już kolejny projekt unijny re-

alizowany przez firmę Jovela na te-
renie gminy Nowogard. Poprzed-
nie to: Projekty PO KL „ Egzaminy 
gimnazjalne są proste gdy rodzic 
się troszczy”  oraz „ Interaktywny 
przedszkolak w gminie Nowogard”  
Tym razem projekt z Priorytetu VII, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji , pt. „Ze-
społowo zgrani- aktywnie zinte-
growani” skierowany jest do mło-
dzieży w przedziale wiekowym 14-
18 lat z terenu naszej gminy, z róż-
nych szkół , która chętnie poświęca 

swój wolny czas na zajęcia sportowe 
integrując się  w grach zespołowych 
takich jak koszykówka, siatkówka, 
piłka nożna. Nabór młodzieży do 
drużyn odbywał się w nowogardz-
kich szkołach (gimnazja, ponadgim-
nazjalne i ośrodek szkolno-wycho-
wawczy) w okresie zimowym tj. luty 
2010r. Zajęcia rozpoczęły się z dniem 
1 marca 2010 r. początkowo prowa-
dzone były na salach gimnastycz-
nych szkół nowogardzkich a wraz z 
nadejściem wiosny przeniesione zo-
stały na boisk „Orlik”. Każda z dru-
żyn (3 żeńskie i 3 męskie) odbędzie 

Wracają rozgrywki
Po przerwie spowodowanej żałobą narodową w najbliższy weekend 

wracają piłkarskie rozgrywki.
V-ligowy Pomorzanin Nowogard zagra na własnym boisku z Kłosem 

Pełczyce. Nasza drużyna zajmuje w tabeli dziewiąte miejsce. Kłos jest dwa 
oczka niżej. Początek spotkania w sobotę o godz. 15. na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego.

A-klasowa Olimpia zmierzy się w sobotę z Bizonem Cerkwica. Mecz z ósmą 
drużyną w tabeli będzie dla naszych piłkarzy okazją do rewanżu za porażkę 
z rundy jesiennej. Olimpia zajmuje siódmą lokatę. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 14. na stadionie w Wierzbięcinie.

Rozpoczęcie wszystkich meczów poprzedzi minuta ciszy poświęcona 96 
ofiarą smoleńskiej katastrofy lotniczej.  man

Giełda rozmaitości
Koło Numizmatyczne i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zapraszają na 

kolejną Giełdę Rozmaitości i Osobliwości w dniu 25 kwietnia 2010 r. Spotyka-
my się o godz. 15.00 w gościnnych progach Nowogardzkiego Domu Kultury.

Zarząd Koła PTN Nowogard 
 Tadeusz

Tragedia po smoleńskiej katastrofie 
prezydenckiego samolotu trwała od 
zeszłej soboty. W minioną niedzielę po 
bardzo spektakularnych ceremoniach 
pożegnaliśmy prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego z małżonką Marią. Żałoba 
narodowa, oddawanie hołdu i poże-
gnanie tragicznie zmarłego prezydenta 
były dla nas swoistymi rekolekcjami. 

Przed żałobą wielu z nas nie trzymało 
się nawet podstawowych norm. Przez 
cztery lata kadencji systematycznie 
masakrowano wizerunek prezydenta 
Kaczyńskiego. Żarty na jego temat 
były najnowszym krzykiem mody. 
Nawet naśmiewanie z czysto polskiego, 
przyzwoitego nazwiska urosło do rangi 
symbolu. Ze odwrotnie powieszonej na 
samochodzie flagi zrobiono skandal 
dyplomatyczny. Na podstawie trzyma-
nego na odwrót szalika podczas meczu 
wyciągnięto wnioski, że prezydent 
nie zna się na sporcie. Dopiero dziś 

niektórzy dowiadują się, że ze szcze-
gółami potrafił opowiadać o meczach 
obejrzanych w przyszłości i miał nawet 
swój ulubiony klub piłkarski.

O poglądach głowy państwa, jego 
wizji Polski praktycznie się nie wspomi-
nało. Po co? Wystarczyło wspomnieć, 
że prezydent po prostu jest obciacho-
wy. „To zakompleksiony kaczor” – i 
wszystko było jasne. Poseł biegający w 
garści z penisem i pistoletem wprawiał 
społeczeństwo w ekstazę opowieściami 
o monstrualnej ilości spożycia „małpe-
czek” wódki w pałacu prezydenckim, 
czy o różnych problemach zdrowot-
nych Lecha Kaczyńskiego.

Kandydaci na kandydata z ramienia 
partii rządzącej prześcigali się w oplu-
waniu głowy państwa. Jeden krzyczał 
o różnie pojmowanej małości prezy-
denta, drugi o okresie ochronnym w 
polowaniu na kaczki. Bezrefleksyjnym 
szeregom kazano nawet powtarzać 

okrzyk: „Były prezydent Lech Kaczyń-
ski!”. Wszystko, to za przyzwoleniem 
premiera, który obwieścił, iż przywódz-
two Prawa i Sprawiedliwości „wyginie 
jak dinozaury”. 

Prezydent nie znał języka obcego – to 
hańba narodowa, wstyd, a wynikające 
z tego kompleksy powodowały, że na 
czele kraju stoi ktoś, komu ufać nie 
wolno. Ledwo dukający w angielskim 
premier był za po postacią oświeconą, 
która prowadzi Polskę ku rozwojowi 
gospodarczemu, a w dodatku sam nie 
wie jak to się dzieje, że nie dotknął nas 
kryzys.

Więcej. Prasa zaczęła negować jaki-
kolwiek wkład Kaczyńskiego w „Soli-
darność”. Podobno większość walki z 
komuną miał przesiedzieć w piwnicy…

Nagle, niestety już po śmierci mo-
gliśmy zobaczyć prezydenta w innych 
barwach. Telewizja i prasa przytoczyły 
wiele pozytywnych przykładów na jego 

temat. Fachowcy z różnych dziedzin 
wyrażali o nim świetne opinie. Czy, 
przez niespełna pięć lat prezydentury 
było na nie embargo?

Ta sytuacja pokazuje nam do jak nie-
cnych i nieprawdziwych rzeczy można 
się posunąć w walce politycznej, by 
zdyskredytować publicznie nawet gło-
wę państwa. Ci, którzy parali się, na co 
dzień w błocie, obrzucając nim Lecha 
Kaczyńskiego nie napisali scenariusza 
do wydarzeń z zeszłej soboty. Pozo-
stała im jedynie szybka improwizacja, 
polegająca na ogrzewaniu się w blasku 
jego trumny.

Najbardziej prymitywne afrykańskie 
plemię ma swojego wodza, słucha go, a 
przede wszystkim szanuje. Niektórym 
daleko było nawet do takich stan-
dardów. Zobaczymy, jakie wyciągną 
wnioski.

Marcin Nieradka

20 godzin zajęć oraz  po 3 sparingi w 
okresie od III do V 2010r.  Tak przy-
gotowane drużyny wezmą udział w 
Nowogardzkim Turnieju Gier Ze-
społowych organizowanym w part-
nerstwie z UKS „Trójka” Nowogard 
i pod patronatem Burmistrza Nowo-
gardu. Turniej planowany jest na 11 
czerwca 2010r. (O turnieju będzie-
my jeszcze pisali). Wszystkich zain-
teresowanych , którym nie udało się 
w tym roku zakwalifikować do dru-
żyn informujemy, że taki sam cykl 
treningów i turniej planowany jest 
na przyszły rok tj. 2011. Dzięki po-
zyskanym środkom z Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego jest możliwe or-
ganizowanie młodzieży zajęć po-
zaszkolnych integrujących społecz-
ność lokalną, pozwalając młodzieży 

korzystać z posiadanej infrastruktu-
ry sportowej pod okiem wykwalifi-
kowanych trenerów, korzystać z po-
zyskanego sprzętu i strojów sporto-
wych. Mamy nadzieję, że zaintereso-
wanie grami zespołowymi przerodzi 
się w trwały zwyczaj organizowania 
cyklicznej imprezy jaką może stać się 
Nowogardzki Turniej Gier Zespoło-
wych, na który zapraszane będą dru-
żyny spoza Nowogardu.

Aktywna integracja środowi-
ska lokalnego między innymi przez 
sport to mniejsza liczba osób wypar-
tych społecznie , to wspólne inicja-
tywy, to przyszłość dobrze prospe-
rującej gminy.

Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego

Poza sportem

Wyciągnąć wnioski - komentarz
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Kronika policyjna 

Nowogard 26.04.2010r.

OFERTY PRACY PUP GOLE-
NIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Pracownik ochrony 
2. Dekarz
3.  Przedstawiciel handlowy
4. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej
5. Specjalista ds. rozliczeń i koszto-
rysowania
6. Kierowca – operator samochodu 
specjalnego SAK8
7.  Barman /ka
8. Hydraulik
9. Stolarz
10. Robotnik drogowy 
11.  Mechanik samochodowy 
12. Pracownik obsługi klienta

13. Manager jakości logistyki 
14. Lekarz w Zakład Karny Nowogard
15. Kierowca C + E
16. Murarz
17. Pomocnik murarz
18. Monter instalacji wodno kanali-
zacyjnych 
19. Kierowca ciągnika rolniczego
20. Elektryk

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Agent ubezpieczeniowy (pow. 
Goleniowski)
2. Kierownik zespołu (pow. Gole-
niowski)
3. dyrektor agencji 
4. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, 
Ratowników WOPR, kosmetyczki 
(Jarosławiec)

OFERTY PRACY PUP

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego kolegi 

Czesława  
Bajerskiego

Rodzinie i najbliższym  
składamy wyrazy szczerego 

współczucia i żalu.
Koleżanki i Koledzy 

z Nowogardzkiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego

Arturowi 
Bajerskiemu 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci Ojca 

składają: 
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba 
oraz współpracownicy 
z Urzędu Miejskiego

kOndOlencjekOndOlencje

19 kwiecień – poniedziałek 
- godz. 9:00 – Policjanci RRD 

KPP Goleniów w Goleniowie w 
trakcie kontroli drogowej w miej-
scowości Sikorki ujawnili nietrzeź-
wego rowerzystę, którym okazał się 
Józef P. W/w miał w wydychanym 
powietrzu 0,98 promila alkoholu. 

- 13:40 – Powiadomienie o uszko-
dzeniu samochodu m-ki BMW za-
parkowanego na parkingu osiedlo-
wym na ul. Zamkowej. Uszkodze-
niu uległ zderzak i drzwi przednie.

- 22:25 – Policjanci OPI podczas 
kontroli drogowej na ul 5 Marca 
ujawnili samochód osobowy m-ki 
Opel Astra, gdzie kierujący Grze-
gorz S. posiadał aktualny zakaz kie-
rowania pojazdami mechaniczny-
mi orzeczony przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowe. 

21 kwiecień – środa 
- godz. 7:30 – Policjanci zatrzy-

mali Krzysztofa D. na podstawie 
europejskiego nakazu zatrzymania 

- 11:50 – Kradzież radia samo-
chodowego z otwartego samocho-
du m-ki VW Golf dokonanej na ul. 
Kowalskiej 

- 12:30 – Zatrzymanie Andrzeja Ś 
na podstawie europejskiego nakazu 
zatrzymania 

- 18:20 – Ochrona sklepu „Bie-
dronka” powiadomiła Policję o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Henryk R., który 
został ukarany przez Policję man-
datem karnym w wysokości 250 zł. 

22 kwiecień – czwartek 
- godz. 19:25 – Powiadomienie o 

ujawnieniu na polu pomiędzy miej-
scowościami Olchowo- Kikorze 
amunicji – taśma z amunicją i łu-
sek do broni. Przybyły na miejsce 
patrol minerski dokonał detonacji 
niewybuchów w przeznaczonym do 
tego miejscu. 

- 21:15 – Policjanci OPI podczas 
kontroli drogowej na drodze Żabo-
wo – Żabówko zatrzymali nietrzeź-
wego rowerzystę, który posiadał 
1,70 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu 

23 kwiecień – piątek 
- 12:00 – Przekazanie informacji 

o znalezionej tablicy rejestracyjnej 
w Nowogardzie na ul. Boh. Warsza-
wy 

- 14:00 – Uszkodzenie drzwi ga-
rażowych znajdujących się bezpo-
średnio przy budynku mieszkal-
nym na ul. Roosevelta   

- 14:55 – Kradzież z włamaniem 
na ul. Leśnej do zbiornika paliwa 
koparko-ładowarki skąd skradzio-
no 100 l paliwa. 

- 2:30 – Dyżurny Straży Pożarnej 
w Goleniowe poinformował o po-
żarze samochodu w miejscowości 
Osowo. Patrol na miejscu ustalił, 
że z nieustalonej przyczyny spaliła 
się część przednia samochodu m-ki 
Ford Escord 

- 12:30 – Kradzież skrzyni bie-
gów pojazdu m-ki VW Passat do-
konanej z dnia 23 na 24 kwietnia 
znajdującej się w obrębie garażu. 
Pokrzywdzony jest mieszkańcem 
Osowa. 

- 14:10 – Zgłoszenie informacji 
na temat dziwnie poruszającego się 
pojazdu m-ki VW, Passat, którego 
prowadzącego kierowcę godz. 14:25 
patrol Policji OPI zatrzymał na ul. 
Armii Krajowej do kontroli drogo-
wej. Kierującym okazał się Grze-
gorz G, który znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem1,90 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Pojazd odholowano na 
parking strzeżony.

- 16:55 Patrol policjantów  OPI 
zatrzymał sprawców kradzieży ele-
mentów metalowych konstrukcji 
szklarni znajdującej się na ul. Gór-
nej. Przedmioty z kradzieży zabez-
pieczono a sprawców zatrzymano i 
doprowadzono do komisariatu Po-
licji. 

25 kwiecień - sobota 
- 3:50 - Policjanci OP.KWP 

Szczecin podczas kontroli drogo-
wej w miejscowości Osina ujawni-
li nietrzeźwego kierującego samo-
chodem m-ki Opel Kadett, który w 
wydychanym powietrzu miał 1,02 
promila alkoholu. W/w kierowca 
również posiadał aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych. 

- 11:50 – W rejonie sklepu Lidl 
znaleziono portfel damski z zawar-
tością dwóch dowodów osobistych 
i prawa jazdy 

- 12:50 – Patrol OPI w trakcie 
kontroli drogowej na ul. Smuży-
ny ujawnił nietrzeźwego kierowcę, 
którym okazał się Mariusz F., któ-
ry w wydychanym powietrzu maił 
0,86 promila alkoholu.

- 19:15 – Potrącenie osoby pieszej  
na przejściu na ul. 700- Lecia przez 
kierowcę  samochodu  m-ki Merce-
des. 

Opr. Jarosław Bzowy 

„Dzień bez przemocy” 
30 kwietnia • Nowogard
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Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60

rozpoczęcie kursu 5 maja br. g. 16.30

reklama reklama

W obronie kosińskiego

Kogo lustrujemy?
Mamy kolejny przypadek, tym razem lokalny lustracji „po polsku”.
W powszechnym oczekiwaniu proces lustracyjny traktuje się jako akt 

wymierzenia historycznej sprawiedliwości i rozliczenia z systemem pe-
erelu. W rzeczywistości jednak nasza lustracja ograniczona jest do tych, 
którzy swoją współpracę ze służbami ukryli i na dodatek dotyczy tylko 
tych, którzy z racji obecnie pełnionej funkcji, na ogół z wyboru,  takiemu 
sprawdzeniu podlegają.

Jak praktyka wskazuje „rozliczamy” w zasadzie osoby,  które w większo-
ści  wypadków możemy uznać za swoiste ofiary systemu, ludzi łamanych, 
poddawanych presji od uniemożliwiania wyjazdu za granicę , po szantaż z 
powodu osobistych słabości. Ludzie ci ujawniani są opinii publicznej czy 
to przez otwarte przyznanie się do współpracy, czy tez poprzez oskarżenie 
o tzw. kłamstwo lustracyjne gdy takiej współpracy zaprzeczają.

Poza jakąkolwiek oceną (a tym bardziej  sankcją karną) pozostają przy-
najmniej trzy kategorie osób:

1- wszyscy ci, którzy taki system łamania i poniżania ludzi tworzyli i 
nim kierowali,

2- wszyscy ci, którzy byli ślepymi i gorliwymi wykonawcami jako ofi-
cjalni przedstawiciele aparatu ucisku,

3- wszyscy ci, którzy uciekli od lustracji poprzez zniszczenie akt, bądź 
unikanie funkcji, które lustracji podlegają

Do przypomnienia tych wszystkich okoliczności skłonił mnie społeczny  
odbiór informacji z piątkowego wydania „DN” , którą z kronikarskiego 
obowiązku podaliśmy, relacjonując obrady Sesji Rady Miejskiej, a zwłasz-
cza uciechy niektórych osób, które zapewne niejedno mają na sumieniu 
właśnie z racji byłej przynależności do wyżej wspomnianych grup

 Niech sami Czytelnicy ocenią , kto wyrządził istotnie więcej zła – czy 
osoby uwikłane , często nie z własnej woli, czy też ci, którzy należeli do-
browolnie do wymienionych grup unikających do dzisiaj jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za pereelowskie zło.   Być może nim się rzuci kamie-
niem w  Kosińskiego warto zrobić osobisty rachunek sumienia.

 
Marek Słomski

Specjalna strefa 
trzech gmin

Czy tereny z Nowogardu, Płotów i Osiny wejdą do Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Strefy Ekonomicznej?

Informacja o zabiegach na rzecz 
utworzenia takiej strefy wyszła z nowo-
gardzkiego Urzędu Miejskiego jesienią 
zeszłego roku. Mówiło się wtedy o 
wyznaczeniu i przygotowaniu terenów 
pod inwestycje z gmin Nowogard, Pło-
ty, Osina. Jakie działania podjęto w tej 
sprawie do dziś?

- Trzy gminy podjęły decyzje o utwo-
rzeniu Obszaru Intensywnego Gospoda-
rowania. W jego skład wchodzić będą 
tereny położone przy drodze krajowej 
nr 6. Każda z gmin zaproponowała 
grunty przeznaczone pod ten cel – in-
formuje Kazimierz Ziemba, burmistrz 
Nowogardu.

W naszej gminie ma to być 100 ha. 
ziemi za fabryką firmy Rieter, 3 ha. 
między budowaną obwodnica a do-
tychczasową drogą i kilka w rejonie 
motocrossu, ul. Górnej. W gminie Płoty 
to obszar położony za jej stolicą, roz-
ciągający się w kierunku miejscowości 
Słudwia. Gmina Osina zaproponowała 
tereny w Kikorzach. 

- Nasz teren przy Rieterze ma dodatko-
we atuty. Jest już uzbrojony. Mamy tam 
podciągniętą kanalizację, sieć burzową, 
przyłącza gazowe i energetyczne – mówi 
burmistrz Nowogardu.

Gminy wystąpiły już z oficjalnym 
wnioskiem o przystąpienie do władz 
Kostrzyńsko - Słubickiej Strefy Ekono-
micznej. Przedstawiciele strefy są już 
po pierwszych wizytacjach na naszych 
terenach. 

- Zadaniem trzech gmin jest współ-
praca, związana ze strefą. Zobowiązania 
dotyczą prowadzenia wspólnej polityki 
finansowej, informacyjnej i promocyjnej. 
Stawki dla przedsiębiorców musza być 
jednakowe. Gminy nie mogą stwarzać 
konkurencji. Mamy zamiar stosować 
ulgi dla inwestorów, w zależności od ich 
finansowego zaangażowania i stworzo-
nych miejsc pracy – tłumaczy Ziemba.

Sprawa powstania strefy ekonomicz-
nej rozstrzygnie się w lipcu. Decyzję po-
dejmie Rada Ministrów, która rozpatrzy 
propozycje gmin z całej Polski. 

- Rząd przyzna także środki wspie-
rające uzbrojenie terenu i powstanie 
nowych miejsc pracy – mówi burmistrz 
Nowogardu.

Przy przygotowaniu oferty dla Rady 
Ministrów trzy gminy współpracują z 
Instytutem Rozwoju Regionalnego. 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna jest jedną z tego typu 
14 stref w Polsce. Charakteryzuje się 
największym zasięgiem terytorialnym 
i obejmuje północno-zachodnią część 
Polski. Zachęty inwestycyjne, przygo-
towane tereny inwestycyjne powodują, 
że potencjalny nabywca otrzymuje nie 
tylko ulgi podatkowe w SSE, ale rów-
nież tereny przemysłowe gotowe pod 
natychmiastową inwestycję. Pomoc 
publiczna pozwala na uzyskanie nawet 
70% zwrotu zainwestowanego kapitału.

Marcin Nieradka
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Kochanemu mężowi, 
tatusiowi i dziadkowi 

W 60 rocznicę urodzin 

Leszkowi 
Koza 

dużo zdrowia, szczęścia 
i spełnienia marzeń 

życzy 
żona, córka Jola, 

córka Basia z mężem 
i dziećmi

Z okazji 
20 rocznicy ślubu 

Ewie i Januszowi 
Grygorcewicz 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, powodzenia, 
radości oraz wielu lat 

przeżytych razem 
składają rodzice, 

brat z rodziną 
i siostra z rodziną

ŻYcZenIaŻYcZenIa

Decyzje Burmistrza
Tradycyjnie podczas Sesji burmistrz informuje radnych o podjętych w 

okresie między Sesjami decyzjach. Oto niektóre z nich.    

W zakresie spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska:

-wyłoniono wykonawcę w trybie 
przetargu nieograniczonego na bu-
dowę II etapu(dokończenia) drogi 
gminnej w miejscowości Karsk. 
Umowę podpisano z zakładem bu-
downictwa ogólnego i utrzymania 
dróg „Azbud” Zdzisław Ajs na kwotę 
374.415,54 zł brutto.

-z powodu braku ofert unieważ-
niono postępowanie przetargowe na 
usługi weterynaryjne oraz opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi z terenu 
gminy Nowogard.

-ogłoszono postępowanie prze-
targowe na usługi wywozu odpadów 
wielkogabarytowych pochodzących z 
gospodarstw domowych. Procedura 
przetargowa w toku.

-ogłoszono przetarg nieograni-
czony na budowę wodociągu Błot-
no-Łęgno w celu zasilenia w wodę 
mieszkańców Łęgna. Trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy.

-ogłoszono przetarg nieograni-
czony na I etap przebudowy drogi 
Wierzbięcin-Ostrzyca w obrębie wsi 
Wierzbięcin obejmujący budowę ka-
nalizacji deszczowej. Trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy.

-podpisano umowę z firmą Domel 
z Nowogardu na konserwację rowów 
melioracyjnych na kwotę 29.632 zł 
brutto.

W zakresie promocji i rozwoju 
lokalnego:

-sporządzono załączniki do pod-
pisania umowy na dofinansowanie 
w ramach RPO WZ działanie 2.1.2 
lokalna infrastruktura drogowa-pro-
jekt pt. „Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Karsk” i dostarczo-
no do Wydziału Wdrażania RPO 
Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Przyznane dofi-
nansowanie-316 437,72 zł.

-sporządzono załączniki do pod-
pisania umowy o dofinansowanie w 
ramach PROW na lata 2007-2013. 
Działanie 321 podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskie j- pro-

jekt pt. „Budowa sieci wodociągowej 
i przesyłowej Błotno-Łęgno wraz z 
siecią rozdzielczą w miejscowości 
Łęgno”. Przyznane dofinansowanie - 
606 197,00 zł.

-przygotowano i podpisano umo-
wy w związku z publikacją pt. „No-
wogard i okolice na przestrzeni 
wieków”. Publikacja będzie zawierać 
7 opracowanych referatów o mieście i 
gminie Nowogard przez historyków-
członków Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego Oddział w Szczecinie w 
związku z  ubiegłorocznym świętem 
700-lecia nadania praw miejskich. 
Publikację planuje się wydać w 
czerwcu br.

W zakresie inwestycji i remon-
tów:

-budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowo-
gardzie. Zakończono postępowanie 
o udzielenie zmówienia publicznego 
na ww. zadanie. Do przetargu przy-
stąpiło 7 wykonawców. Cena oferty 
najtańszej wyniosła 242.963,00 zł, 
cena oferty najdroższej wyniosła 
473.073,70 zł. Gmina Nowogard 
przeznaczyła na realizację tego za-
dania środki w wysokości 600.000 
zł. Wybrano ofertę firmy budowlano 
-usługowej „Sulimar” z Międzywo-
dzia, cena ofertowa 242.963,00 zł. 
Umowa na realizację tego zadania zo-
stała podpisana w dniu 13.04.2010r.

-budowa kanalizacji do wsi Ol-
chowo. Zakończono postępowanie 
o udzielenie  zmówienia publicz-
nego na ww. zadanie. Do przetargu 
przystąpiło 5 wykonawców. Cena 
oferty najtańszej wyniosła 59.780 
zł, cena oferty najdroższej wyniosła 
141.032,00 zł. W budżecie gminy 
w roku bieżącym przeznaczono na 
realizację tego zadania środki w wy-
sokości 150.000 zł. Wybrano ofertę 
pracowni  Tensor Structural Design 
Sp. z o.o. ze Szczecina, cena oferowa-
na 59.780.00 zł. Umowa na realizację 
tego zadania została podpisana w 
dniu 19.04.2010r.        

opr. KMK             

komunikat PkPS
Polski Komitet Pomocy Społecznej zaprasza swoich podopiecz-

nych po odbiór żywności.
Oczekujemy Was 

w dniach 29 i 30 kwietnia 
od godz. 10.00 – 12.00.

Jadwiga Cichecka

Wyjazd na badania 
mammograficzne 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 08.05.2010r 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat  
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital  
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po  
godz.14.00-ej tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 
5 zł. Prezes Fundacji  Lidia Bogus 

Wyjaśnienie
(dotyczy  Listu Otwartego  radnego Krzysztofa Kosińskiego)

W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 30 z dnia 20.04.2010 opublikowaliśmy List 
Otwarty jaki radny Krzysztof Kosiński skierował do burmistrza Kazimierza 
Ziemby.

W tej sprawie otrzymaliśmy pismo Krzysztofa Ryterskiego – rzeczoznawcy 
majątkowego, który pisze:

„Nie mogę się zgodzić z Pana opinią, że „wycena lokalu jest niezwykle niska i 
nie oparta na cenach rynkowych”. Rzeczoznawca określa wartość rynkową, która 
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zdefiniowana jest następują-
co: „wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna 
jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen 
transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:
– strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymu-

sowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;
– upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i 

do wynegocjowania warunków umowy”.
Z powyższej definicji wynika więc, że wartość rynkowa oscyluje wokół średniej, 

przeciętnej ceny
jaką można uzyskać na rynku. Średniej, a nie maksymalnej. W wycenie 

przedmiotowego lokalu oparłem się na transakcjach rynku lokalnego z ostatnich 
dwóch lat. Ceny 1 metra kwadratowego nieruchomości użytkowych kształtowały 
się następująco: 873, 1 641, 1748, 1 005, 2 596, 3 100, 4 203, a więc w przedziale 
od 873zł do 4 203 zł. Należy nadmienić iż cena maksymalna przedziału uzyska-
na została w wyniku przetargu i dotyczy lokalu branży farmaceutycznej. Apteki 
zawsze należały do najdroższych lokali na rynku, czego nie trzeba uzasadniać.

Wartość 1 metra kwadratowego nieruchomości lokalowej, którą wyceniałem 
określiłem na 2 955 zł.

 Mieści się ona w przedziale cen transakcyjnych ( górny pułap) – jest więc 
rynkowa i uwzględnia wszystkie cechy podmiotowego lokalu.

Krzysztof Ryterski
Rzeczoznawca majątkowy.

PS. Niezorientowanych Czytelnikom wyjaśniamy, że problem dotyczy lokalu 
przy ul. Warszawskiej 7  - sklep w pomieszczeniach byłego baru „Bartosz”.(czy 
ktoś jeszcze pamięta?)
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I lO w nowogardzie 

Młodzież wobec pamięci 
ofiar katastrofy

Na koń!
Tradycyjnie już w dniu św. Jerzego w gościnnym Folwarku u Furmana w 

Ostrzycy rozpoczęto sezon jeździecki. W niedzielę, 25 kwietnia zaprezentowa-
ło się kilkanaście koni ze stajni w Ostrzycy, Nowogardzie, Wołowcu i Sielsku. 
Byli także jeźdźcy z okolic Goleniowa, ale bez koni (kontuzje). Smoka „ubił” 
najmłodszy uczestnik Dominik lat 11. Najwyżej skoczyła kobyła sołtysa pod 
Sylwią. 

Co się jeszcze działo? Zobaczcie na zdjęciach….
LMM

Foto Jerzy Furmanczyk

Uwaga Wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniach 01.05.2010 

Zawody Wędkarskie Spinningowe. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 29.04.2010. Spotkanie zawodników / Neptuna o godz. 
06:00. Startowe 5 zł 

Zarząd

„W chwili nieszczęścia człowiek 
oswaja się z prawdą, to znaczy z ci-
szą. Czekajmy” 

  Albert Camus
Minuta ciszy, która wypełniła aulę 

LO wytworzyła atmosferę zadumy 
i skupienia wobec ofiar katastrofy 
i Pary Prezydenckiej, która zginęła 
tragicznej katastrofie. Młodzież pani 
Dyrektor, a także grono nauczyciel-
skie nie mogło być bierne wobec ta-
kiej tragedii, dlatego zorganizowano 
apel, którego przesłaniem była za-
duma i właśnie ta chwila ciszy, która 
bardzo zapadła w pamięci…

Dzień 10.04.2010 r przeszedł tra-
gicznie do kart współczesnej historii 
Polski . Ogrom katastrofy samolo-
towej w Smoleńsku, gdzie na pokła-
dzie był Prezydent Lech Kaczyński 
wraz z Małżonką, przedstawicielami 
Rządu RP, wojska, duchowieństwa i 
przedstawicieli Rodzin Katyńskich 
na trwałe zostawił smutek i pyta-
nie, które będziemy sobie jeszcze 
długo zadawać - dlaczego doszło do 
takiej tragedii?. W ślad tych wyda-
rzeń i wypełnienia obowiązku odda-
nia czci dla ofiar Uczniowie LO nr 1 
w Nowogardzie zorganizowali wraz 
z gronem pedagogicznym w dniu 
19.04.2010 uroczysty apel. Idea Ape-
lu była spontaniczna i zupełnie wy-
chodząca z potrzeby okazania sza-
cunku dla ofiar i solidaryzowania się 

z najbliższymi, którzy utracili swo-
ich najbliższych w katastrofie. Czas 
żałoby już minął, ale mimo to mło-
dzież I LO nie chciała zostać obojęt-
na wobec katastrofy. Czy ogrom ka-
tastrofy zmieni lub podda refleksji, 
czym jest życie ludzkie i jaką ono ma 
cenę?.Tragedia w Smoleńsku uświa-
domiła, że jest ono bardzo kruche i 
nieprzewidywalne a najważniejszy 
w nim jest drugi człowiek, a także 
pamięć o nim, gdy już odejdzie. Pu-
enta apelu mogła być tylko jedna i 
została zacytowana przez prowadzą-
cą -„Spieszmy się kochać ludzi. Tak 
szybko odchodzą…”- ks. Jan  Twar-
dowski  

Jarosław Bzowy 
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W obiektywie  jana korneluka   - Wojciech Siemion w nowogardzie

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 2.05.2010 r. odbędą się 
zawody spławikowe o tytuł 

„Mistrza Koła” w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego. 

Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy. 

       Zarząd

W piątek 16 kwietnia 
zaginęły 2 pieski 

(owczarek - młody, koloru 
ciemnego oraz suczka kun-
delka, szara maść, w trakcie 

leczenia, po zabiegu) 
w okolicach ul. Nadtoro-
wej. Uczciwego znalazcę 

proszę o zwrot 
za wynagrodzeniem. 

Tel. 697 516 145, 
91 39 20 353

Wojciech Siemion zmarł 24.04.2010 r. - miał 82 lata
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VIII Marsz 
dla Życia

Pod hasłem „Armia życia - silniejszy broni słabszego” przeszło w niedzielę 
ulicami Szczecina - jak szacują organizatorzy - ponad sześć tys. ludzi w VIII 
Marszu dla Życia. Marsz to manifestacja w obronie każdego życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. 

Marsz rozpoczął się na szczeciń-
skich Jasnych Błoniach. Uczestnicy 
nieśli rycerskie flagi, ponieważ sym-
bolika znaków i treści nawiązywała 
do etosu i kodeksu rycerskiego, 
którego najważniejsze wyznaczniki 
opierają się na siedmiu podstawo-
wych cnotach, stojących w opozycji 
do siedmiu grzechów głównych: 
wierności, pobożności, męstwie, 
roztropności, dworności, hojności i 
honorze. Rowerzyści mięli przypięte 
symboliczne skrzydła husarskie. 
W pochodzie było także kilkudzie-
sięciu mieszkanców Nowogardu - 
swoistą pielgrzymkę organizował ks. 
Tylutki dla parafian kościoła pw. św. 
Rafała Kalinowskiego oraz Stowarzy-
szenie Civitas Christiana.

- Ten marsz ma zwrócić uwagę na 
wartość ludzkiego życia, zarówno 
tego najmniejszego, jeszcze nienaro-
dzonego; tego oddanego za Ojczyznę 
jak i życia każdego człowieka na 
każdym jego etapie, od narodzin 
do śmierci - wyjaśnił rzecznik kurii 
szczecińsko- kamieńskiej ks. Sławo-
mir Zyga. Ks.Zyga dodał, że podobne 
marsze są organizowane w całym 
kraju, jednak szczeciński jest zdecy-
dowanie najliczniejszy.

Podczas niedzielnej modlitwy 
maryjnej w Watykanie papież Bene-
dykt XVI, podkreślił rolę Marszu i 
pozdrowił jego uczestników. Zwra-

cając się po polsku po modlitwie 
Regina coeli, papież powiedział: 
“Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Polaków, a szczególnie uczestników 
Marszu dla Życia, jaki dzisiaj odbywa 
się w Szczecinie. Łączę się duchowo 
z tą szlachetną inicjatywą. Niech 
budzi ona w każdym sercu potrzebę 
troski o poczęte życie. Niech będzie 
wsparciem dla rodzin oczekujących 
potomstwa”.

Każdy młody uczestnik marszu 
otrzymał nieśmiertelnik. - W czasie 
wojny był on przedmiotem identyfi-
kującym żołnierza. Nieśmiertelnik z 
wyrytym znakiem Trójcy Świętej w 
swojej symbolice nawiązuje do rycer-
skiego ryngrafu. Można powiedzieć, 
że nieśmiertelnik jest jednocześnie 
identyfikatorem - znakiem: kim jest 
osoba nosząca go, a także co jest dla 
niej najważniejsze. Nieśmiertelnik 
stanie się symbolicznym znakiem 
rozpoznawczym Rycerza dla Ży-
cia - wyjaśnił symbolikę ks.Tomasz 
Kancelarczyk.

Marsz odbył się w milczeniu - od-
dano tym hołd ofiarom katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem. Uczest-
nicy nieśli 96 świec upamiętniających 
wszystkie ofiary tej tragedii oraz nie-
śmiertelnik z nazwiskiem prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.

Opr. LMM
Foto. A Leszczyński

Majówka z muzyką
1  maja to święto pracy, dzień wolny i niestety niezbyt radośnie obchodzo-

ny przez … robotników.  W południe zapewne zobaczymy pod pomnikiem 
nieliczne delegacje składające kwiaty, delegacje ludzi związanych z lewicą. 
Potem na scenie plenerowej rozpocznie się cykl występów adresowanych do 
dzieci i młodzieży. Dorośli poczekają zapewne na godzinę 20.00. 

O tej godzinie będziemy  mieli 
okazję posłuchać  dwóch dobrych 
szczecińskich zespołów grających 
muzykę lat 70-tych. Pierwszym z nich 
będzie „Boney M Show” . Grają takie 
przeboje jak Sunny, Belfast, Rivers of 
Babylon. Podobno kiedy wychodzą 
na scenę nie sposób ustać w miejscu 
, nogi same rwą się do tańca. Znają 
się od ponad 10 lat, a grają od 8.  
przyjaźń sprawiła ,że na scenie są 
wyjątkowo zgrani. W ciągu roku dają 
ponad 200 koncertów. Czują się dum-
ni z tego, są zespołem coverowym, bo 
jak sami twierdzą grają wersje lepsze 
od oryginalnych. 

Drugim z zespołów jaki będziemy 
mieli przyjemność posłuchać  jest 
„Polska Abba”. Na polskich i europej-
skich estradach króluje od ponad 10 
lat.  Z wielkim powodzeniem wciela 
się w postacie legendarnej szwedzkiej 

Abby. Koncerty ich są prowadzone 
w formie dynamicznego show. Kil-
kukrotnie zmieniane są kostiumy  
nawiązujące do różnych etapów z hi-
storii zespołu Abba. Pokonują ponad 
100 000 km na trasach koncertowych. 
Od początku swego istnienia zespół 
odwiedził prawie wszystkie kraje Eu-
ropy dając wielką liczbę koncertów. 

Więc może i my się wybierzmy i ich 
posłuchajmy. 

KMK   

Franciszek karolewski 
zaprasza…

 
W środę 28.o4.2010 r. o godzinie 17.oo w Restauracji „Cafe Piwnica” przy 

Placu Wolności 1 odbędzie kolejny pokaz multimedialny dotyczący historii 
miasta Nowogard. Tym razem zapoznamy się z obchodami 700 - lecia loka-
cji miasta Nowogard i dlatego pokażę przebieg imprez z przed roku. Wła-
ściciele restauracji Państwo Szcześniak pragną tym samym przyczynić się 
do powrotu tego lokalu w nurt życia kulturalnego miasta. Kolejne spotka-
nia w tak miłej atmosferze, w zabytkowym i przytulnym miejscu zapewne 
podniosą nie tylko rangę ale i zainaugurują stałe spotkania z kulturą. Zapra-
szam szczególnie naszych rajców miejskich, nauczycieli historii i wszystkich 
tych, którym dzieje Nowogardu i mieszkańców są bliskie sercu. Informuję, 
że ilość miejsc jest ograniczona.

Spotkania odbywają się pod patronatem Dziennika Nowogardzkiego.
Franciszek Karolewski
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OGŁO SZE NIA drOb NE

nIerUcHOmOŚcI

•  Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	  nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 291 791.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

•  Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
własnościowe, bezczynszowe 68 m kw, 
wysoki standard, cena 130 tys. do uzgod-
nienia. 607 398 428, 603 422 112.

•  Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•  Szukam ładnego mieszkania 3 pokojowe-
go do wynajęcia w domku lub w bloku, w 
Nowogardzie lub okolicach (Karsk, Olcho-
wo, Wierzbięcin), tel. 725 054 601.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
54,60 m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro. 605 495 453.

•  Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo umeblo-
wane, miejsce garażowe. 607 669 877.

•  Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. 
Zamkowa. 608 658 184.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, niski 
czynsz. 885 688 771.

•  TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

•  Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

•	  do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na 
gabinety kosmetyczne vis a vis neTTO 
700 lecia 6a. Tel. 693 368 936.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

•  Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

•  Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, 
w Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	  Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	  Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice nowogar-
du. 796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam budynek wolnostojący, na 
wsi, po sklepie, możliwość przekształce-
nia na dom oraz regały i ladę chłodniczą. 
788 566 432.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe. 603 55 55 32.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
71,79 m kw lub zamienię na 2 pokoje. Tel. 
609 170 510.

•  Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 62,30 
m kw, I piętro, Bankowa. Tel. 607 289 830.

•  Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

•  Sprzedam dom wolnostojący – podpiw-
niczony 185 m kw, ul. Kosynierów. Tel. 
516 184 888.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
spółdzielcze, 3 pokojowe, 66 m kw, IV pię-
tro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

•  Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olcho-
wie, 500 m od drogi krajowej A-6 w stronę 
Wyszomierza. 694 440 204.

•  Sprzedam 3 pokoje, I piętro, 58 m kw w 
cenie szafy typu Comandor, cena 179 tys. 
606 685 239.

•	  Szczecin – sprzedam mieszkanie 
3 pokoje rozkładowe 48 m kw z 
balkonem, pierwsze piętro okoli-
ce manhatanu, cena 210 tys. Tel. 
783 838 082.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Żerom-
skiego 19, IV piętro. Cena: 93 tys. Tel. 796-
203-780.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piwnica, strych z garażem i po-
dwórkiem. Bezczynszowe, własnościowe, 
w Nowogardzie. Tel. 500 297 054.

•  Odstąpię działkę rekreacyjną za Armatu-
rą. 601 090 072.

•  Zamienię dwupokojowe 47 m kw bez-
czynszowe, co gazowe, po remoncie na 
większe. 662 608 833.

•  Sprzedam dom wolnostojący + działka 24 
ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

•  Sprzedam działkę 27 arów w Nowogar-
dzie, w planie zagospodarowania prze-
strzennego budownictwa jednorodzinne-
go. 796 544 061.

•  Sprzedam tanio kiosk na targowisku. 91 
39 20 718.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w ka-
mienicy 56 m kw, kominek, ocieplone, 
cena 165 tys. Tel. 511 483 868.

•  Ul. Boh. Warszawy – pół domu 100 m kw, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka plus podda-
sze, 255 tys. 501 307 666.

•  Sapolnica, 4 km od Nowogardu działka 25 
ar pod budowę, 47 tys. 725 899 426.

•  Wieś, 11 km od Nowogardu, budynek 80 
m kw, 3 pomieszczenia, parterowy, prąd, 
kominek, woda, szambo, telefon, do ada-
ptacji na cele mieszkaniowe lub sklep. 
Okazja 43 tys. 502 103 432.

•  Ziemię rolną ok. 6 ha, ok. 10 km od Nowo-
gardu sprzedam. 889 133 882.

•	  do wynajęcia lokal handlowo – usługo-

wy 125 m kw, w centrum nowogardu. 
Tel. 667 994 240.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
bezczynszowe, 88 m kw z garażem w No-
wogardzie. Tel. 91 39 20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, 150 m kw, 2 łazienki, 5 pokoi, ga-
raż, budynek gospodarczy 30 m kw, dobra 
lokalizacja. Tel. 696 079 880.

•	  Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, 
IV piętro, cena 180 tys. Tel. 88  577 80 
16.

•  Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I pię-
tro, 80 m kw, czynsz 800 zł + opłaty, ul. 700 
Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

•  Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. 
Tel. 91 419 10 77.

•  Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 500 
+ czynsz + media. 880 132 032.

•  Do wynajęcia kawalerka. Tel. 91 39 25 235.

•  Wynajmę pomieszczenie na działalność 
usługowo – handlową, 25 m kw, Nowo-
gard, ul. 700 Lecia. Tel. 609 307 327.

mOTOrYZacja

•  Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissana Almerę, rok. prod. 
12/2001, 5 drzwi hatchback, przeb.124.000 
km, do końca serwisowany w ASO Nissana, 
ostatni duży przegląd 12/2009 r, książka 
serwisowa, zielony metalik, klimat., ABS, 
4* airbag, radio-kaseta Nissan, welurowa 
tapicerka, 4 el. szyby, el. lusterka, podło-
kietniki, immobiliser, centralny zamek z pi-
lotem-2 kluczyki, niepalone w środku, bar-
dzo zadbany, jako drugie auto w rodzinie, 
opony letnie continental, bezwypadkowy. 
Cena 23500 zł, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Audi B4, 1,9 TDI, 1992 r. 
604 950 879.

•  Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 1994 r. 
grudzień, benzyna + gaz. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 516 184 888.

•  Sprzedam Toyota Starlet, rok prod. 
1989, ubezpieczenie 07.2010, przegląd 
07.2010, stan tech. dobry, cena 1300 zł. 
Tel. 662 256 643.

•	  Sprzedam renault laguna 1996 poj. 
2,0 l benzyna + lPG, elektryczne szyby 
i lusterka, hak, centr. zamek, wspoma-
ganie. cena 5900 zł, tel. 721 264 357.

•	  Sprzedam nissan Primera 1995, poj. 
1,6 benzyna + lPG, elek. szyby i luster-
ka, szyberdach, hak, centralny zamek, 
aBS, poduszki pow., cena 4900 zł., tel. 
691 211 744.

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam opony letnie używane 155/80 
R13. Tel. 723 104 100.

•  Pilnie sprzedam samochód osobowy Da-
ewoo, 1,5 Nexia, kat. GLE. 606 377 875, 91 
39 25 479.

•  Sprzedam Opel Corsa 1997 r. 691 466 447.

•  Sprzedam Renault Scenic Megane, 1997 
r. 791 685 615.

•  Sprzedam Golfa III, 1994 r., 4100 zł. 
603 284 503.

•  Sprzedam Audi A4, 1996 r., kombi, 1,9 TDI, 
110KM, automat, klima, ABS, komputer, 
tempomat, el. szyby i lusterka, hak, po-
duszki powietrzne, cena 12.000 do uzgod-
nienia. 796 092 318.

rOlnIcTWO

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

•	  Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

•  Sprzedam zboże owies i pszenżyto. 
511 932 684.

•  Sprzedam słomę. 781 441 089.

•  Sprzedam ziemniaki jadalne. Olchowo 62 
przy CPN. 696 32 56 32.

•  Sprzedam prosiaki. 91 39 170 38.

•  Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 
54.

•  Sprzedam prosięta. 601 553 885.

•  Ziemniaki jadalne sprzedam, cena 50 gr/
kg. 883 381 732.

•  Sprzedam felgę tylną do C-360. Tel. 
781 441 089.

•  Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 17  960, 
694 819 036.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

•  józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•  dYWanOPranIe. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	  czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	  czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny acOrd – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaj – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	  naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla obrębów : nr 6 m. NOWOGARD, nr 7 m. NOWOGARD,

MIĘTNO, OLCHOWO, WARNKOWO, WOJCIESZYN 
gm. NOWOGARD

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz.124) 
oraz uchwał Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/352/06 z dnia 20 wrze-
śnia 2006 r., Nr XXXIX/353/06 z dnia 20 września 2006 r., Nr XXXIX/354/06 
z dnia 20 września 2006 r., Nr XXXIX/355/06 z dnia 20 września 2006 r., Nr 
XXXIX/356/06 z dnia 20 września 2006 r., Nr XXXIX/357/06 z dnia 20 wrze-
śnia 2006 r., a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, zmiany: Dz. U. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 42, poz. 340, 
Nr 84 poz. 700 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 145), zawiadamiam o po-
nownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dla obrębów : nr 6 m. Nowogard, nr 7 m. Nowo-
gard, Miętno, Olchowo, Warnkowo, Wojcieszyn gm. Nowogard wraz z progno-
zami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja 2010 r. do 25 maja 2010 
r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (budynku przy Placu 
Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2010 r. w Nowogardzkim Domu Kultury w 
sali kinowej (Pl. Wolności 7) o godzinie 16.oo.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
tach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu Wolno-
ści 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (obrębu i numeru działki), której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Burmistrza Nowogardu przy 
Placu Wolności 1, 72-200 Nowogard w terminie do dnia 8 czerwca 2010 r. Uwa-
gi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mantczak@nowogard.pl.

BURMISTRZ Kazimierz Ziemba

•  Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

•  Rozliczenia PIT-y. Tel. 695 770 724.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Two-
jej Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych 
z wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jan-
tar). Tel. 605 522 340.

•	  Usługi – docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	  BrUk – lIn – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	  Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	  dUr-dacH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	  dacHY. 785 562 104.

•	  cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

•  Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Ta-
nio. 506 800 779.

•	  HYdraUlIcY. 600  400  363, www.su-
perogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

• Najtańsze roboty budowlane. 796 511 033.

•	  remonty, montaże. 781 016 125.

•  Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

•  Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie 
budynków, stawianie domów, pokrycia 
dachowe, szpachlowanie, malowanie, itp. 
Tel. kom. 692 562 306.

•	  Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

•  Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

•  Remonty mieszkań, hydraulika, glazura, 
terakota. 667 435 942.

•  Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.

•  Transport drewna z lasu, ze ścięciem, po-
rąbane. 608 356 697.

Praca

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

•  Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

•  Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

•  Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•	  metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.d i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	  Zatrudnię kierowcę z kaT. c, wiek 37-
48 lat, nowogard, tel. 795 44 24 20.

•  Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę lub stażystkę, tel. 605 
522 340.

•  Zatrudnię 3 kierowców kat. B (ze stażem 2 
lata). Przedsiębiorstwo Handlowe „ANEX”, ul. 
Chopina 69, Kamień Pomorski, 91 38 23 313.

•  Potrzebna pani do opieki nad pięciomie-
sięcznym dzieckiem i drobnych pracach 
domowych. Tel. 601 260 138.

•  Przyjmę cieślę oraz fachowców budowla-
nych. Tel. 723 432 323.

Inne

•	  SPrZedam PIaSek, ŻWIr, cZarnO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z dOWOZem dO 
klIenTa. ŻWIrOWnIa dŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	  Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z niemiec na gwarancji, po 
przeglądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	  Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	  junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	  Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•  Sprzedam owczarki niemieckie, 8 tygo-
dniowe. 793 018 316.

•  Sprzedam ladę chłodniczą, regały i lady 
sklepowe. 788 566 432.

•  Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 
608 658 184.

•  Sprzedam kontener ogrodowo – budow-
lany – niedrogo. 720 261 812.

•  Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.

•  Sprzedam drewno kominkowe opałowe 
– transport. 603 285 438.

•  Owczarki niemieckie 10 tygodniowe, 
rodzice na miejscu z rodowodem, ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata – 
sprzedam. 91 39 21 828.

•  Kupię krajzegę. Tel. 91 39 17 638.

miałeś wypadek 
będąc: 

kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą…
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- uszczerbek na zdrowiu; śmierć 
bliskiej osoby; utracone korzyści...
Nowogard, Tel. 509 996 105, 781 858 612
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
Pck - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

czernicka sekretarz redakcji, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO man BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarna lInIa mI krO BU SO Wa SerOckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGenda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZane 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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cenne zwycięstwo
Pomorzanin Nowogard - Kłos Pełczyce  (1:0) 1:0
1.Krupski - Tomporowski, Skórniewski, Nieradka, Bednarek, 

Mendyk , Kowalczyk (od 80min),Laszkiewicz (Piotrowski 70 min),  
Fijałkowski, Galus (Haberski 88min),Kurek ,Miklas. 

W miniony weekend Pomorzanin Nowogard na własnym terenie 
w 19 kolejce spotkań o mistrzostwo V ligi pokonał Kłos Pełczyce 1:0 
Po przerwie spowodowanej wypadkiem pod Smoleńskiem drużyna 
Pomorzanina Nowogard wybiegła na boisko i w piękne popołudnie 
zmierzyła się z sąsiadem w tabeli Kłosem Pełczyce. Mecz był wyrów-
nanym widowiskiem. Zespoły stwarzały sytuacje bramkowe. Kolejny 
raz z dobrej strony pokazał się Krystian Miklas który swoją dobrą grę 
udokumentował bramką w 38` po podaniu Pawła Galusa. Spotkanie 
jednak nie było porywającym widowiskiem. Pod koniec meczu Po-
morzanin mógł podwyższyć wynik po strzale Bednarka z rzutu wol-
nego i strzale Miklasa - piłka minęła minimalnie słupek Pełczyc. Ze-
spół z Nowogardu odniósł zasłużone i znaczące zwycięstwo przed 
dwoma wyjazdowymi meczami.

Tabela: 
1 Kluczevia Stargard 44 
2 Odra Chojna 37 
3 Arkonia Szczecin 36 
4 Polonia Płoty 34 
5 Osadnik Myślibórz 32 
6 Stal Lipiany 32 
7 Sparta Gryfice 25 
8 Orzeł Trzcińsko-Zdrój 24 
9 Pomorzanin Nowogard 24 
10 Zorza Dobrzany 21 
11 Świt Szczecin-Skolwin 21 
12 Kłos Pełczyce 21 
13 GKS Mierzyn 17 
14 Woda Rzecko 16 
15 Iskierka Szczecin 12 
16 Sparta Węgorzyno 11 

KK

Zapisy  
na turniej

Pierwszego maja odbędzie się trzecia już edy-
cja „Turnieju na dolnym”.

Tradycyjnym miejscem rozgrywek będzie as-
faltowe boisko przy ul. Szarych Szeregów. Tur-
niej rozpocznie się o godz. 10. Będą w nim mogli 
wziąć udział drużyny w kategoriach wiekowych: 
od 12 lat w niż i 13 lat w wzwyż. Zespoły skła-
dać się będą z 5 zawodników. Zgłoszenie drużyny 
na numer tel. 784057896. Zapoznanie z regula-
minem oraz potwierdzenie udziału 15 min przed 
zawodami. Drużyny kat. 12lat ↓ muszą posiadać 
opiekuna. Mecz finałowy odbędzie się o godzinie 
20.45 przy sztucznym oświetleniu. Nagrodami za 
pierwsze trzy miejsca będą puchary burmistrza 
Nowogardu. Oraz indywidualne – dla najlepsze-
go bramkarza i strzelca. 

Skrót regulaminu: System gry 4+1. Czas gry 
kat.12 ↓ (2x5 min.), kat. 13 ↓ (2x7min.), forma 
rozgrywek będzie ustalona przed zawodami.

kamil nieradka 

mogli nastrzelać więcej

W sobotnie popołudnie, na własnym stadionie 
Olimpia pewnie pokonała Biozn Cerkiwca. 

Był to udany rewanż za porażkę z zeszłej rundy 
4:3. Pierwszą bramkę dla gospodarzy, po indywi-
dualnej akcji i mocnym strzale zdobył Krzysztof 
Kieruzel. Do czasu zdobycia drugiego gola piłkarze 
trenera Marcina Miklasa nie wykorzystali kilku 
świetnych okazji do podwyższenia prowadzenia. 
Na domiar złego gola zdobył Bizon, po błędzie 
naszych zawodników przy wyprowadzeniu piłki z 
własnej połowy. Straty odrobiła już przed przerwą, 
a drugą bramkę zdobył Maciej Gołdyn. Druga część 
gry, to festiwal niewykorzystanych sytuacji naszych 
piłkarzy. Wynik mógłby być o wiele wyższy, jedną 

z wielu stuprocentowych okazji znów wykorzystał 
tylko Gołdyn.

Olimpia zajmuje siódme miejsce w tabeli. W 
nadchodzącą sobotę czeka ją bardzo ważny poje-
dynek z drugą Iskrą Golczewo. Oba zespoły dzieli 
od siebie jedynie pięć punktów. Nasz ma jednak do 
rozegrania jeden zaległy mecz z minionej rundy.

Olimpia – Bizon 3:1 (2:1)
Bramki: Kieruzel, Gołdyn 2x. 
Olimpia: Dwojak (Bagiński) – Niedźwiedź, D. 

Stachowiak, Mikołowski, Wasyluk – Grzelak (Kuja-
wa), Wnuczyński, Kuś (Wielgus), Kubski - Gołdyn, 
Kieruzel (Zawierucha).

man

Jedna z niewielu sytuacji podbramkowych Olimpii

Szachy, 
szachy, 
szachy…

W dniu 1 maja rozegrany zostanie Otwarty 
Turniej Szachowy.

Seniorów i juniorów zapraszamy do świetlicy 
LKS „Pomorzanin” przy pl. Szarych Szeregów na 
godz. 10.00.

Miejsko – Gminny Zarząd Zrzeszenia LZS

duży sukces 
po przerwie

Nowogardzianin Wojciech Ziólkowski wygrał 
25 wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym 
Hellena Tour. 

Wyścig Szlakiem Bursztynowym tradycyjnie 
otwiera sezon kolarski w Polsce. W tegorocznej, 
jubileuszowej edycji wystartowało blisko 100 
zawodników z polskich i niemieckich klubów. 
Wyścig ukończyło 72. Jest to pierwsze zwycięstwo 
Ziółkowskiego po powrocie do zawodowego ści-
gania. Nowogardzianin porzucił kolarstwo na nie-
spełna dwa lata. Obecnie jest zawodnikiem grupy 
DHL Author, której dyrektorem jest wywodzący 
się z naszego miasta Zbigniew Szczepkowski.

Przypominamy, że 2 maja w Nowogardzie 
odbędzie się „Wyścig Głosu i Olimpijczyków”. To 
zawody organizowane z myślą o młodych adeptach 
kolarstwa. Trasa przebiegać będzie z Nowogardu 
do Ostrzycy i z powrotem. Gościem honorowym 
imprezy będzie Wojciech Fortuna. Więcej w piąt-
kowym wydaniu „Dziennika”. 

man 
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ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

4 maja br. g. 16.30
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Dzień flagi.

Szacunek  
dla biało-czerwonej

Przed nami Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy miesz-
kańców do  śmiałego zamanifestowania swojego patriotyzmu i wywiesze-
nia flag narodowych. 

Wzruszamy się, gdy nasi sportow-
cy wygrywają zawody i grany jest 
Mazurek Dąbrowskiego, jesteśmy 
wtedy dumni, panuje nastrój unie-
sienia. 

Szacunek do Polskiej Flagi wyno-
si się z domu rodzinnego – pokażmy 
naszym dzieciom, wnukom jak oka-
zywać cześć naszej biało-czerwonej.

2 maja jest dniem flagi Rzeczpo-
spolitej Polskiej, wprowadzonej na 
podstawie ustawy z dnia 20 lutego 
2004 r. Sejm zmienił prawo o godle, 
barwach i hymnie Polski. Stare pra-
wo z 1980 r. pozwalało na używa-
nie flagi tylko w określone dni i tyl-
ko podczas uroczystości państwo-
wych. Najważniejsza zmiana zakła-
da, że każdy może umieścić Godło 
Polski w miejscu i pomieszczeniu , 
w którym będzie otaczać go „czcią i 
szacunkiem” oraz flagę dla podkre-

ślenia wagi „uroczystości , świąt lub 
innych wydarzeń”. Oznacza to, że 
symbole narodowe mogą być uży-
te podczas np. uroczystości szkol-
nych czy wesel, przy „zachowaniu 
czci i szacunku”. Senat RP w uchwa-
le z dnia 12 lutego 2004r ustanowił 2 
maja Świętem Orła Białego. Jedno-
cześnie 2 maja jest obchodzony jako 
Dzień Polonii i Polaków za  Granicą. 
Chociaż jest to święto państwowe 
nie jest dniem ustawowo wolnym 
do pracy. Oprócz  Polski święto fla-
gi obchodzi się również w Stanach 
Zjednoczonych, Argentynie, Fin-
landii, Turkmenistanie, Ukrainie, 
Litwie i Chinach. 

Nie wstydźmy się że jesteśmy Po-
lakami na te nadchodzące święto 
wywieśmy flagi w naszych oknach i 
przy domach. 

K.M- Kosakiewicz

Zapraszamy  
na obchody 1 maja

W sobotę, 1 Maja o godz. 12.00 na Placu Wolności, przy pomniku Kom-
batantów RP odbędzie się złożenie wieńców dla uczczenia Międzynarodo-
wego Święta Pracy. Święto Pracy obchodzone jest praktycznie w całej Euro-
pie oraz w wielu krajach na całym świecie od 1 Maja 1890 roku dla upamięt-
nienia krwawo stłumionego strajku robotników w Stanach Zjednoczonych 
– w Chicago w 1886 roku. Robotnicy walczyli wówczas m.in. o: 8-godzinny 
dzień pracy, prawo do zrzeszania się, oraz wolnych związków zawodowych. 
Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce już w 1890 roku i od-
bywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców.

Na uroczystość zapraszamy delegacje instytucji, zakładów pracy oraz 
mieszkańców gminy Nowogard.

Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy
Przewodniczący SLD w Nowogardzie

Robert Czapla

Ważne

Dla diabetyków i nie tylko!
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie organizuje bez-

płatne badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego.
Zapraszamy w dniu 01.05.2010 r. na plac Szarych Szeregów w godz.  

10.00 – 17.00.
Wiceprezes Eugeniusz Tworek

Co oglądać podczas 
majówki

2 maja warto przyjść pod scenę już o godz. 13.00 - będą się prezentować 
zespoły Nowogardzkiego Domu Kultury. Znajdzie się coś dla dorosłych jak i 
dla najmłodszych pociech. Będą tańce, śpiewy i teatrzyk., a o godzinie 17.00 
widowisko „Opowieści z Zielonej Doliny Maminków” Nie siedźmy więc w 
domu tylko wybierzmy. się na spacer Warto zobaczyć na co stać naszych, nie 
tylko cudze chwalić.

2 maja to także imprezy sportowe 
– piszemy o nich oddzielnie. 

A wieczorm? Oczywiście scena 
plenerowa.

Ja jestem ciekawa jak wypadną 
nasze lokalne zespoły. Szkoda, że tak 
mało o nich wiemy, 

o informacje trudno. Tym bar-
dziej trzeba iść, zobaczyć i w koja-
rzyć co kryje się pod takim nazwa-
mi jak, zespół Przemka Puka, „Gru-
pa Operacyjna” oraz grupy Hip-
Hopowe z Nowogardu. 

W dniu 3 maja już od godz. 10 
będzie gwarnie i ciekawie na placu 
Szarych Szeregów-rozpoczną się bo-
wiem BIEGI MAJOWE w których 
uczestniczą zawodnicy z całego wo-
jewództwa. Dla uczczenia Konstytu-
cji 3 Maja odbędzie się Msza Święta 
w intencji Ojczyzny w kościele pw. 

WNMP, po mszy złożenie kwiatów 
na placu pod pomnikiem oraz oko-
licznościowe wystąpienie Burmi-
strza Nowogardu. 

Równolegle o godz. 11.00 roz-
pocznie się XIV edycja konkursu” 
Poznaj Ziemię Nowogardzką”, a o 
godz. 13.00 rozstrzygnięcie konkur-
su i wręczenie nagród w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Na scenę plenerową zapraszamy 
o godz.15.00 na koncert biesiadny, 
a po nim odbędzie się spektakl pt. „ 
Na Dachu Przy Kominie” z utwora-
mi Agnieszki Osieckiej w wykona-
niu Joachima Perlika wraz z zespo-
łem Moment. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy 
i życzymy udanej zabawy.

K.M.Kosakiewicz

Wyjazd 
na badania mammograficzne 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 08.05.2010r 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat  
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital  
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po  
godz.14.00-ej tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji 

Lidia Bogus 
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Nowogardzki wyścig z Fortuną 
W niedzielę na starcie „Wyścigu Głosu i Olimpijczyków” stanie około 50 młodych adeptów kolarstwa. Ich zmaganiom przyglądał się będzie mistrz 

olimpijski Wojciech Fortuna.

Nad wznowieniem prestiżowego 
kiedyś wyścigu dla młodych talentów 
kolarstwa pracowało od kilku mie-
sięcy nowogardzkie stowarzyszenie 
„Wyścig Głosu Szczecińskiego i 
Olimpijczyków”. Inicjatorami reak-
tywacji imprezy są m.in. triumfator 
Tour de Polonge, olimpijczyk z 1964 
(Tokio) i 1968 r. (Meksyk) Rajmund 
Zieliński.

- Łatwo nie było. Najwięcej czasu 
pochłaniają formalności. Dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację. Na start i metę zapra-
szam także kibiców. Drugi maj, to 
idealny termin, bo dzień wcześniej i 
później wszyscy mają wolne od pracy, 
a szkoły od nauki – mówi nowogardz-
ka legenda kolarska. 

Zanim jednak dojdzie do kolar-
skich zmagań, uczestnicy wyścigu i 
kibice będą mogli poznać pierwszego 
polskiego mistrza olimpijskiego w 
sportach zimowych (skoki narciar-
skie) z Sapporo 1972 r. – Wojciecha 
Fortunę. Były skoczek narciarski 
mieszka 17 km. od białoruskiej 

granicy, więc by dotrzeć do naszego 
miasta pokonać będzie musiał cały 
kraj. Spotkanie z nim rozpocznie się 
o godz. 12. na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr. 3. 

- Jesteśmy przygotowani na wszyst-
ko. Jeśli dopisze pogoda, to poroz-
mawiać z mistrzem można będzie 
na dworze. Jeżeli przeszkodzi nam 
deszcz to zapraszam do szkolnej sali. 
Chcielibyśmy, aby impreza przyciąga-
ła nie tylko fanów kolarstwa. Chce-
my przypominać sylwetki wielkich 
sportowców z danych lat i umożliwić 
ludziom kontakt z nimi. W bezpośred-
niej rozmowie można dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy – informuje 
Zieliński. Wojciech Fortuna, wraz z 
małżonką do Nowogardu przyjadą 
już w sobotę. Zakwaterowani będą 
w restauracji Kamena. 

Start wyścigu zaplanowano na 
godz. 14. Początek i koniec będzie 
miał miejsce także przy SP 3. W 
zmaganiach wezmą udział chłopcy 
i dziewczęta z roczników 1996-98. 
Wyścig odbędzie się na 27 kilome-

trowej trasie. Będzie ona biegła z No-
wogardu do Ostrzycy i z powrotem. 
Pierwszy kolarz, który zamelduje się 
w Ostrzycy zostanie zwycięzcą ulo-
kowanej tam premii lotnej.

- Na kibiców przy SP nr 3 czeka 
wojskowa grochówka. Poczęstunek 
na premii lotnej przygotowało także 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ostrzycy, któremu ser-
decznie dziękuje. Zapra-
szam na trasę fanów z Ku-
lic i położonego nieopodal 
niej Wierzbięcina. Sama 
trasa jest bardzo ciekawa, 
selektywna i trudna dla 
młodych kolarzy – mówi 
Zieliński.

Na starcie można spo-
dziewać się około 50 
zawodników. Przyjadą 
m.in. kolarze ze Szcze-
cinka, Dobrzan, Darłowa, 
Golczewa, czy Maszewa. 
Wystartuje także pięciu 
kolarzy nowogardzkiego 
klubu LUKS Panorama 
Chrabąszcze. Od dawna 
jadąc z Nowogardu do 
Ostrzycy można spotkać 
ich na trasie.

- Oczywiście, że ostrzymy sobie 
zęby na czołowe lokaty. Znamy każdą 
dziurę na trasie i nie ukrywam, że 
to nasz atut. Bardzo liczę na dobry 
start Remigiusza Komisarka – mówi 
Ryszard Posacki, trener Chrabąszczy.

Niedzielna impreza traktowana 

jest również jako Memoriał zmarłego 
we wrześniu minionego roku no-
wogardzkiego kolarza Pawła Zugaja 
(m.in. Młodzieżowy Mistrz Europy 
z 2000 r.). Jego brat Jan ufundował 
wyścigowe rowery dla zwycięzców. 
Puchary dla zwycięzców zapewnił 
także burmistrz Kazimierz Ziemba.

Zwycięscy w kategorii chłopców 
i dziewcząt otrzymają w nagrodę 
rowery. Zawodnicy z niższych miejsc 
podium odbiorą okazałe puchary i 
nagrody rzeczowe.

Przyjazd zapowiedziała także ekipa 
TVP Szczecin. 

Marcin Nieradka

„Wyścig Głosu” pod koniec 60. lat. Na zdjęciu m.in.: Marek Żmudzki i Krzysztof 
Kula

Na trasie „Wyścigu Głosu” z 1959 roku Jan Korne-
luk - autor zdjęć
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Idźcie przez życie z dobrocią w sercu
Otoczeni ludźmi, których kochacie

Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia – nierozłączni!
Z okazji 20 rocznicy ślubu 

Ewie i Januszowi 
Grygorcewicz 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

rodziny Kutrzebów, Mrozów i Grygorcewiczów

Serdeczne podziękowania 
delegatom i gościom 

zaproszonym 
za uczestnictwo 
w konferencji 

sprawozdawczo-wyborczej 
„Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych” 
J. Słowackiego 

w Nowogardzie 
składa 

Prezes Zarządu 
Ryszard Wajk

Z okazji imienin 

Marianowi 
Hryń 

moc najserdeczniejszych 
życzeń zdrowia, 

uśmiechu oraz wszelkiej 
pomyślności 

składają 
Ela z Mirkiem i Teresa 

z Frankiem

ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

PoDZIękoWaNIa

Wszystko, co było Twoim  
marzeniem, co jest i będzie 

w przyszłości. Niech nie  
uleci z cichym westchnieniem 
lecz niech się spełni w całości!

Dorocie 
Fedeńczak-Grunwald

z okazji urodzin 
moc najszczerszych 

życzeń zdrowia, 
szczęścia oraz wielu 

słonecznych dni 
składa rodzeństwo

Kochanej Mamie 

Zofii Fedeńczak
 z okazji urodzin 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

pomyślności, uśmiechu 
na co dzień oraz 

wielu łask Bożych 
składają 

dzieci z rodzinami

Dotacje dla parafii 
pw. WNMP
Podczas Sesji w dniu 21 kwietnia radni podjęli dwie uchwały 
o przyznaniu z budżetu gminy dotacji dla parafii pw. WNMP.

Gimnazja

Koniec wieńczy dzieło
W czwartek zakończyły się egzaminy gimnazjalne, w których obligato-

ryjnie wzięli udział wszyscy uczniowie klas 3. gimnazjum. Jest to spraw-
dzian powszechny, obowiązkowy, zewnętrzny i pisemny.

Harmonogram egzaminów był 
następujący:

27.04 – część humanistyczna (I)
28.04 – część matematyczno – 

przyrodnicza (II)
29.04 – część językowa (III).
Punkty z I i II części będą liczone 

w czasie rekrutacji do szkół ponad-
gimnazjalnych.

Punkty z części językowej jeszcze 
w tym roku nie wpływają na wyniki 
rekrutacji.

Nieusprawiedliwiona nieobec-
ność na egzaminie skutkuje ko-
niecznością powtarzania III klasy. 
Uczniowie, którzy z przyczyn lo-
sowych nie przystąpią do egzami-
nu, przystąpią do niego w II termi-
nie (odpowiednio 8, 9, 10 czerwca 
2010).

W naszym województwie do eg-
zaminów powinno przystąpić po-

nad 20 000 uczniów: w 304  gimna-
zjach dla dzieci i młodzieży 19 540 
uczniów i dorosłych 19 gimnazjach 
dla dorosłych 511 uczniów.

Egzaminy gimnazjalne w Nowo-
gardzie przebiegały spokojnie. Na 
korytarzach przed wejściem na aule 
nie było widocznego przerażenia 
czy zakłopotania. Waga egzaminów 
jest istotna w wyborze nauki w Li-
ceum, którego wybór jest indywidu-
alną sprawą ucznia. W rozmowie z 
Dyrektor Gimnazjum panią Anną 
Łysiak usłyszałem:” to ważne egza-
miny dla uczniów. Ich wynik będzie 
później ważny w wyborze szkół po-
nadgimnazjalnych. Dlatego każdy z 
uczniów traktuje ten egzamin bardzo 
poważnie… W Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie do egzaminów przy-
stąpiło 149 uczniów..

Jarosław Bzowy 

I tak – przyznano dotację w wyso-
kości 150 000 złotych na wykonanie 
prac konserwatorsko-budowlanych, 
renowację i konserwację południo-
wej i wschodniej ściany wieży ko-
ścioła parafialnego w Nowogardzie..

Druga uchwała przyznaje dotację 
w wysokości 8 000 złotych na „wy-
konanie prac konserwatorsko-bu-
dowlanych, zakup i montaż dzwonu 
na wieży kościoła filialnego pw. 
Świętego Piotra i Pawła w Olchowie.”.

Dla Czytelników należy się wyja-

śnienie. Prawo zezwala na przyznanie 
dotacji z budżetu gminy na remont 
obiektów sakralnych, ale tylko ta-
kich obiektów, które wpisane są do 
rejestru zabytków. Sposób postępo-
wania przy przyznawaniu dotacji 
oraz sposób jej rozliczania określili 
radni w uchwale podjętej w dniu 14 
listopada 2007 roku (w tym czasie 
ukazały się akty prawne zezwalające 
na wspomaganie przez budżet gminy 
remontów obiektów zabytkowych).

Opr. LMM
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
V Niedziela Wielkanocna (J 13,31-33a.34-35)

Nowe przykazanie
W dzisiejszym czytaniu z Apokalipsy słyszymy zdanie: „A Siedzący na 

tronie rzekł: Oto czynię wszystko nowe”. I słowa Jezusa z dzisiejszej Ewan-
gelii: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, 
jak Ja was umiłowałem”. Ta właśnie „nowość” zaczyna się w momencie 
wprowadzenia w życie owego „nowego przykazania miłości na wzór Chry-
stusa”. Nie będzie nowego świata, nowego nieba i nowej ziemi, dopóki to 
przykazanie nie zostanie wprowadzone w życie! Św. Augustyn powiedział 
bardzo szokujące zdanie: „Kochaj i czyń co chcesz”. Jemu też przypisuje 
się powiedzenie: „Przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości”. Św. Pa-
weł w swoim wspaniałym hymnie o miłości podkreśla z całą stanowczo-
ścią: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, gdybym miał dar proroko-
wania i czynienia cudów, gdybym nawet wszystko rozdał na jałmużnę, a 
miłości nie miał ... na nic to wszystko!” Miłość jest największą wartością i 
darem. I chyba właśnie dlatego tuż przed swoją śmiercią Chrystus, niejako 
w testamencie przekazał swoim wyznawcom przykazania miłości. Ale nie 
miłości byle jakiej, nie miłości sentymentalnej, nie miłości z hollywoodz-
kich czy brazylijskich seriali, nie miłości „róbta co chceta”! I dlatego do-
dał: „przykazuję wam, abyście się tak miłowali, jak Ja was umiłowałem”. 
      A jaka jest miłość Chrystusa do mnie? Czy wiem, czy jestem świadom 
tego, jak On mnie umiłował? I czy ja potrafię tak właśnie miłować? Przy 
końcu naszego życia będziemy sądzeni tylko z miłości! Czy o tym pamię-
tamy? 

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Niedzielnych Mszach św. o godz.: 
7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 
10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

W poniedziałek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski– roczni-
ca Konstytucji 3 Maja – zapraszamy w tym dniu na Msze Św. w porządku 
niedzielnym. We wtorek 4 maja będziemy przeżywać rocznice poświę-
cenia naszej świątyni. Zapraszamy do wspólnej dziękczynnej modlitwy. 

Rozpoczynamy miesiąc maj, który w sposób szczególny poświęcony jest 
Matce Bożej. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe, które od-
prawiamy po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tegorocznych „Dniach 
Młodych”, które odbędą się w Choszcznie w dniach 1-3 maja 2010 r. Koszt 
uczestnictwa 50 zł + dojazd (nocleg, jedzenie, ubezpieczenie, udział w punk-
tach programu). Wyjazd w sobotę o g.8.00. Zapisy i informacje: Ks. Tomasz 
Tylutki – GG: 240 40 46. Więcej informacji na stronie: www.ichtis.info  

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii.  

Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów, absolwentów, na-
uczycieli oraz rodziny na uroczystą Mszę św. dziękczynną na zakończenie 
roku szkolnego i z prośbą o błogosławieństwo Boże w czasie egzaminów ma-
turalnych, która odbędzie się w piątek 30 kwietnia o g.16.00 w naszym ko-
ściele.

Chorych z terenu naszej parafii odwiedzimy w sobotę 8 maja od g.9.00 
do 12.00. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komu-
nii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie 

domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakra-
ment (biały obrus, świece, krzyż).

Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii 
odbędzie się w środę 12 maja o g.19.00. Sakramentu udzieli Bp Antoni 
Dziemianko z Białorusi. Serdecznie zapraszamy.  

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie, które odbędzie się w so-

botę 1maja o g.12.00. Rocznica I Komunii św. odbędzie się na Mszy św. 2 
maja o g.12.00, natomiast I Komunia św. odbędzie się w Niedzielę 9 maja 
o g.12.00. Odpust w Lestkowie ku czci NMP Królowej Polski odbędzie się w 
poniedziałek 3 maja o g.15.00. 

Zapraszamy już dziś na odpust parafialny ku czci MB Fatimskiej, który 
odbędzie się w czwartek 13 maja o g.18.00. 

x.TT

DZIEŃ FATIMSKI w Nowogardzie  
– 1 maja (sobota)

Już 1 maja 2010 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabożeń-
stwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej przy-
gotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Dzień Fatimski jest uroczystością cykliczną w naszym mieście i odbywa 
się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do Spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Wycieczka młodzieży licealnej  
do Telewizji i Radia…

23 kwietnia 2010 roku uczniowie 
ZSO II LO w Nowogardzie wraz z opie-
kunami : p. Małgorzatą Wojtyniak, p. 
Anną Sikorską oraz ks. Tomaszem  Ty-
lutkim wybrali się na wycieczkę edu-
kacyjną do Szczecina. Celem jej było 
poznanie mechanizmów pracy w  Te-
lewizji i Radiu. W programie wyjazdu 
było: zwiedzanie siedziby TVP Szcze-
cin, Polskiego Radia Szczecin, Radia 
VOX oraz Radia ESKA. 

W Telewizji grupa miała okazję za-
poznać się z pracą dziennikarza. Po-
znała od kuchni programy takie jak „Kronika”, Katolicki Program „Arka” 
czy „Obraz Dnia”. Uczniowie mogli wcielić się w rolę dziennikarzy czy ,,ka-
merzystów”, zobaczyć jak wygląda przygotowanie scenografii do różnych 
programów, ile wysiłku i pracy trzeba włożyć, zanim osiągniemy końcowy 
efekt, który widzimy na ekranach naszych domowych telewizorów. Pracow-
nicy TVP pokazali tajniki montowania programów, obróbki filmów, przygo-
towanie wiadomości i newsów. 

Młodzi ludzie zostali również miło i sympatycznie przyjęci przez ekipy radio-
we. Grupa mogła w studio obserwować przygotowanie audycji. Podczas wizyty  
w Katolickim Radiu „VOX” (88,9 FM) każdy chętny miał okazję sprawdzić 
swoje umiejętności prezenterskie poprzez nagranie i odsłuchanie swojego 
głosu na antenie. 

Ta wizyta wiele nam dała i pokazała, na pewno będziemy już inaczej pa-
trzeć na programy emitowane w telewizji i radio. Serdecznie dziękujemy na-
szym organizatorom i liczymy na kolejne piękne i twórcze wyjazdy.

Karolina Szczypień - Ic
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 

serca i życzliwości oraz uczestniczyli 
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Haliny Szcześniak, 
Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom, Znajomym 

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty 
„serdeczne Bóg zapłać” 

składa Rodzina

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

 śp. Czesława Bajerskiego 
składa 

żona z rodziną

Serdeczne podziękowania 
za życzliwość, pomoc 

i serce dla 
p. Sebastiana Furmańczyk 

i pracowników 
za fachowe zorganizowanie 

pogrzebu 

śp. Haliny 
Szcześniak 

składa 
Rodzina

Serdeczne Bóg zapłać 
księdzu Proboszczowi 
Stanisławowi Rosiek 

za uroczyste odprawienie 
Mszy św. i odprowadzenie 

na miejsce wiecznego 
spoczynku naszej 

mamy, babci i prababci 

śp. Haliny  
Szcześniak 
składa Rodzina

Młodzież na Konkursie  
Wiedzy Biblijnej

Uczennice naszej szkoły LO nr 2 Katarzyna Rynkiewicz - Ic, Małgorzata 
Minda – II c, Paulina Paszkowska - Ic i Kamila Bodzak - Ic to uczestniczki XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zorganizowanego 26 kwietnia 
2010 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego przez Kato-
lickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Cały konkurs składa się z trzech eta-
pów i dziewczęta zostały wytypowane po etapie szkolnym, który miał miejsce 
przed świętami wielkanocnymi. Tegoroczny temat konkursu obejmował pi-
sma Janowe – Ewangelię, Listy i Apokalipsę. Poziom zmagań na etapie woje-
wódzko - diecezjalnym był naprawdę wysoki, a rywalizacja zacięta, bo brało 
w nim udział ponad 100 osób. Składał się on z części pisemnej i ustnej de-
baty. Choć dziewczętom nie udało się dostać do ścisłego finału, to otrzymały 
pamiątkowe dyplomy - wyróżnienia i miały okazję zwiedzić Wydział Teolo-

giczny i poznać wielu 
ciekawych ludzi. Są 
na pewno bogatsze o 
doświadczenia i wie-
dzę, którą musiały 
przyswoić. Gratulu-
jemy wzięcia udziału 
i trzymamy kciuki w 
przyszłym roku! 

Małgorzata 
Minda - IIc

Młodzież na marszu dla życia…

5 kwietnia 2010 r. odbył się szcze-
ciński Marsz dla Życia, przesunięty z 
18 kwietnia z powodu żałoby narodo-
wej i uroczystości pogrzebowych ofiar 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Marsz zgromadził ponad 7 tyś uczest-
ników, których podczas modlitwy 
Anioł Pański pozdrowił papież Bene-
dykt XVI. W tym doniosłym wydarze-
niu wzięła udział grupa młodzieży z 
ZSO Nowogard pod opieką ks. Toma-
sza Tylutkiego.

Hasło tegorocznego Marszu stano-
wiły słowa „Armia Życia - silniejszy 
broni słabszego”. Tak jak podczas po-
przednich pochodów, w tegorocznej 
manifestacji pro-life uczestniczyło kil-

ka tysięcy zwolenników obrony życia. 
Ta liczba stale wzrasta od 4 tyś. w roku 
2008 do ponad 7 tyś. w dzisiejszym 
przemarszu. W tym roku uczestnicy 
nieśli ponad 200 m wstęgę materiału z 
przepisaną na niej całą encykliką Jana 
Pawła II Redemptor Hominis. Nasi 
uczniowie też pisali jeden z odcinków.

Uczestnicy wyruszyli o godz. 15.00 
z Jasnych Błoni i ulicami miasta prze-
szli do Bazyliki Katedralnej pw. św. Ja-
kuba. Marsz poprowadził Arcybiskup 
Andrzej Dzięga, Metropolita Szcze-
cińsko-Kamieński wraz z towarzyszą-
cym mu Arcybiskupem Jeremiaszem, 
Ordynariuszem Prawosławnej Diece-
zji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Uczestnicy Marszu przeszli całą tra-
sę 3 km w milczeniu, a na niebie latał 
samolot z banerem Marszu dla Życia 
przepasanym kirem. W Marszu upa-
miętniono również ofiary katastrofy 
lotniczej niosąc symboliczne 96 zni-
czy.

Marsz zakończył się w katedrze uro-
czystą Eucharystią, której przewod-
niczył Metropolita Szczecińsko-Ka-
mieński, Arcybiskup Andrzej Dzięga. 
Słowo do zgromadzonych podczas li-
turgii wygłosił Arcybiskup Prawo-
sławny Jeremiasz.

W ramach przygotowań do VIII 
Marszu dla Życia młodzież ze stowa-
rzyszenia Civitas Christiana kontynu-
owała akcję „Uratuj różaniec”. Polega 
ona na zbiórce i naprawie uszkodzo-

nych różańców. Wykonaną ze starych 
paciorków dziesiątkę różańca na rękę 
otrzymają uczestnicy Marszu, którzy 
w modlitwie podejmą Duchową Ad-
opcję Dziecka Poczętego.

Tydzień przed Marszem w Szczeci-
nie odbyła się także akcja honorowe-
go oddawania krwi. Każdy, kto ukoń-
czył 18 lat, mógł w Wojewódzkiej Sta-
cji Krwiodawstwa w Szczecinie ho-
norowo oddać krew. Do akcji krwio-
dawstwa włączyło się ponad 300 osób. 
Krew oddał także Arcybiskup Andrzej 
Dzięga.

Podsumowaniem tegorocznych 
akcji pro-life w Szczecinie będzie w 
dniach 16-21 października archidiece-
zjalna pielgrzymka do Rzymu dzięk-
czynna za pontyfikat i nauczanie Jana 
Pawła II. Przed audiencją generalną 
pielgrzymi złożą w darze Benedyktowi 
XVI trzy najokazalsze flagi i nieśmier-
telnik.

Cieszy się, że mogliśmy wziąć udział 
w tak szczytnej inicjatywie młodzieżo-
wej popierającej życie. Więcej zdjęć na 
stronie: http://www.ichtis.info/?art_
id=2903 

Opr. x.TT

PoDZIękoWaNIa



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 M - Nr 33 (1863)

Odchodzą, pozostają w pamięci starzy mistrzowie...
Zmarł Wojciech Siemion (1928 – 2010)

 „Nie dowiaduj się nigdy Komu bije dzwon.
On bije dla ciebie”.
   John Donne

Pożegnanie
Jeszcze dźwięczą w mojej głowie 

Jego słowa: ”Nie wypije, nie zje, wciąż 
gada poezje”. Tak dowcipnie przed-
stawiał się fraszką napisaną na swój 
temat przez Andrzeja Szczepkow-
skiego., przyjaciela i też aktora pod-
czas ostatniego pobytu w naszym 
mieście na Ekofilmie w 2004 r. Był 
prawdziwą gwiazdą ekologicznego 
festiwalu. Kilka dni spędzonych w 
Nowogardzie upłynęły Mu na pra-
cowitych spotkaniach z młodzieżą 
szkolną. Wszystkie cechowała na-
turalność, pełny luz i niewyczerpa-
ne pokłady humoru gościa specjal-
nego, wyjątkowego – Wojciecha Sie-
miona. I takim pozostanie w pamięci 
wdzięcznych nowogardzian.

Czas jest nieubłagany. Ci, któ-
rzy jeszcze wczoraj byli na piedesta-
le, szybko odchodzą w zapomnienie. 
Ich miejsce zajmują inni. Świat pę-
dzi naprzód zapominając o przeszło-
ści. A ja w rozświetlone słońcem nie-
dzielne popołudnie pisze to ostanie 
pożegnanie nie bacząc na zgrabne 
zdania i puryzm językowy. Chciał-

bym żeby ukazało się jak najszyb-
ciej. Z niedowierzaniem i ściśnię-
tym sercem przyjąłem wiadomość o 
śmierci Wojciecha Ciemiona. Zmarł 
w ubiegłą środę na skutek ran odnie-
sionych w wypadku samochodowym 
pod Sochaczewem. Nie takiej śmierci 
się spodziewał. Był dla mnie symbo-
lem epoki, która nazywa się elan vi-
tal . Kochał życie jak mało kto i ni-
gdy nie przypuszczałem, że los może 
być dla Niego tak okrutny. Właśnie 
takich ludzi miała zapewne na my-
śli Agnieszka Osiecka pisząc piękny, 
melancholijny  tekst  o przemijaniu: 
„ Nie ma , nie ma już mistrzów sce-
ny, tych aktorów z dawnych lat”. Jed-
nym z nich był bez wątpienia Woj-
ciech Siemion, dobry, szlachetny 
człowiek kochający ludzi i chętnie 
przychodzący im z pomocą. Wybit-
ny aktor, odkrywca i wielki interpre-
tator polskiego folkloru. Wspomina 
o Nim Maria Dąbrowska w swoich 
„Dziennikach”, w których pod datą 
28.02.1960 roku można przeczy-
tać zapisek: „Wczoraj z największym 
trudem zapewniłyśmy sobie bilety na 

występ Wojciecha Siemiona w Stu-
denckim Teatrze Satyryków (mowa 
o montażu tekstów ludowych ”Wieża 
malowana”). Siemion wypełnia sobą 
cały program. Powiedzieć – recytuje, 
odgrywa przechodząc niekiedy w mil-
czenie ogromny repertuar tekstów lu-
dowych – to nic nie powiedzieć. Sie-
mion stwarza „ósmy cud folkloru, wo-
bec którego nawet „Mazowsze”, które 
uważałam za wyjątkową na   materii 
kreację folkloru – zdaje się banałem. 
Siemion dał autentyczną interpretację 
poezji plebejskiej. Autentyczną bo nie-
realistyczną”.

Z Wojciechem Siemionem spotka-
łem się osobiście po raz pierwszy w 
połowie lat 60-tych ubiegłego wieku 
w Wałbrzychu. Występował wtedy 
gościnnie na deskach kierowanego 
przeze mnie Domu Kultury. Pamię-
tam jak koncertowo, wręcz brawuro-
wo grał rolę główną w sztuce T. Ró-
zewicza „Straszny staruszek”. Zamie-
niliśmy wówczas kilka kurtuazyjnych 
zdań w miłej atmosferze. 

Ponownie spotkaliśmy się w 1972 
roku w Pogorzelicy, gdzie przeby-
wał na wilegiaturze (oznacza to let-
ni odpoczynek na wsi). Przyjął moje 
zaproszenie na spotkanie z nowoga-
qrdzką publicznością w niedawno 
otwartym Powiatowym Domu Kul-
tury. Małego wzrostu wielki aktor 
(165 cm w kapeluszu – jak mawiał 
o sobie), o niepowtarzalnej barwie 
głosu został przywieziony na miejsce 
ze wszystkimi honorami nowiutkim 
fiatem 125 P, prowadzonym spraw-
nie przez Franka Wójcika, nieży-
jącego już niestety dyrektora Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Jako, że 
był to „złoty wiek” kultury i spotka-
nia z artystami były nieodpłatne to-
też audytorium było liczne aczkol-
wiek demokratycznie zróżnicowane 
wiekowo. O tym, że wypełniona po 
brzegi sala przywitała aktora owacyj-
nie nie wspomnę. Wydaje mi się, że 
miał pewne kłopoty z wyborem re-
pertuaru dla tak zróżnicowanej wi-
downi. Wybrał fragmenty z utworu 
T. Różewicza „Śmierć w starych de-
koracjach” i „Jak to było naprawdę” 
Antoniego  Słonimskiego. Napraw-
dę w pachnącej nowością czerwo-
nych foteli, na sali powiało wielkim 
teatrem. I choć najmłodsi „teatro-
mani” niewiele zrozumieli, dla do-
rosłych była to „uczta duchowa”. My-

ślę, że znakomity aktor charaktery-
styczny polubił Nowogard, czego dał 
wyraz przyjeżdżając na „Lato z Mu-
zami” w 2003 roku przy okazji pre-
zentowanego filmu Marka Bukow-
skiego „Sukces”, w którym grał wy-
razistą postać nauczyciela. Udzielił 
mi obszernego wywiadu, a na pyta-
nie dotyczące wrażeń z pobytu u nas 
odpowiedział: „Jak pan dobrze wie 
piękno miasta tworzy nie architektu-
ra, a ludzie. Gdyby pan wczoraj wie-
czorem posiedział ze mną na jednym 
i drugim seansie filmowym, to mógłby 
pan wyciągnąć wnioski. Ja wyciągną-
łem nadzwyczaj pozytywne. Młodzież 
serdecznie się bawiła  mimo, że padał 
deszcz. Siedzieliśmy razem zgodnie. 
Że ktoś wypił jedno i  drugie piwko, to 
mnie nie obchodzi. Grunt, że atmosfe-
ra była nadzwyczajna. To samo mogę 
powiedzieć o okolicy”. 

O Siemionie można nieskończe-
nie. Był nie tylko mistrzem recyta-
cji i małych form teatralnych, akto-
rem o niezwykłej vis comica (przy-
pomnijmy role Wojtka Naroga, w se-
rii filmów batalistycznych: „Skapani 
w ogniu”, Kierunek Berlin”, „Ostanie 
dni”, „Zwycięstwo” ), ale także facho-
wych podręczników. Jako przykład-
ny uczeń prof. Marii Dłuskiej, prof. 
Juliusza Kleinera i Jana Parandow-
skiego, napisał: „lekcję czytania Nor-
wida” i „Lekcję  czytania Mickiewi-
cza”.

Od wielu lat jego przystanią, po-
wiem więcej, wielką miłością był 
dworek we wsi Petrykozy pod War-
szawą.  Mówił o nim: nie lubię go 
opuszczać. Wręcz przeciwnie – ro-
biłbym wszystko, by być tam dniem i 
nocą.

Jestem wdzięczny losowi, że mia-
łem ten zaszczyt poznać tak wybitną 
osobistość polskiej sceny. Z wielkim 
smutkiem i żalem żegnamy Cię Pa-
nie Wojciechu wierząc, że tam w gó-
rze też będzie Pan gadał przed Stwór-
cą piękne i mądre poezje. I zostaniesz 
mile wysłuchany. W co mocno wie-
rzę! Pozostawiłeś nam przecież tyle 
ciepła i ludzkiej serdeczności:

Więc gdy Cię wezwie Święty Piotr,
Idź za ten czyn prościutko pod
 najlepszy adres jaki znam –
 wprost do raju bram.

Marian Andrzej Frydryk
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VIII edycja Eko-Konkursu 2010 rozstrzygnięta
W dniu 20 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Burmistrz Kazimierz Ziemba wraz ze swoim zastępcą Jerzym Kaczmar-
skim ogłosili wyniki Eko-Konkursu 2010. W VIII edycji tego konkursu wyłoniono 10 laureatów, którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe 
(za pierwsze trzy miejsca w każdym poziomie odpowiednio o wartości 450 zł, 350 zł i 250 zł) oraz dyplomy.

Konkurs jako jedna z imprez towarzyszących EKOFILMOWI 2010 organizowana 
była przez  Urząd Miejski w Nowogardzie, Lokalną Agendę’21 i ZO LOP Nowogard

Jak podkreślało jury  osiągnięte zostały ambitne cele konkursu , a mianowicie:
- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i proekologicznego trybu ży-

cia.
- Wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
- Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad zrównoważonego rozwoju.

A oto wyniki i zwycięzcy:
POZIOM I (klasy I-III) 
I MIEJSCE – Filip Olejnik Szkoła Podstawowa w Długołęce – 88 pkt.
II MIEJSCE – Sandra Klonowska Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie – 84 pkt.
III MIEJSCE – Sara Cesarska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie – 82 pkt.
III MIEJSCE – Zuzanna Putkowska Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie – 82 pkt.
POZIOM II (klasy IV-VI)
I MIEJSCE – Katarzyna Nadolska Szkoła Podstawowa w Orzechowie – 83 pkt.
II MIEJSCE – Oliwia Kosior Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie – 80  pkt.
III MIEJSCE – Wiktoria Kiryk Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie –  75 pkt
POZIOM III (gimnazja)
I MIEJSCE – Krawczyk Agata Zespół Szkół Publicznych w Osinie – 72 pkt.
II MIEJSCE – Bąk Karolina Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Nowogardzie – 70 pkt
III MIEJSCE – Katarzyna Zawadzka Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Nowogardzie – 67 pkt.

W finale konkursu wzięło udział 
84 uczniów. Okazało się, że dla wielu 
uczestników obok zdobycia głównej 
nagrody ważna była także świado-
mość pokonania kilkuset koleżanek i 
kolegów biorących udział w elimina-
cjach. Należy zaznaczyć, że zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie wkładają 
ogrom pracy we właściwe przygoto-
wanie się do tej rywalizacji. Finaliści 
to uczniowie mogący pochwalić się 
ponadprzeciętnym zasobem wiedzy 
z zakresu ekologii, ochrony środo-
wiska i przyrody. Jednak wiedza teo-
retyczna to tylko początek trudnej 
drogi do wygranej, uczestnicy mu-
szą wykazać się również praktyczną 
znajomością rodzimej flory i fauny, 
gatunków chronionych oraz proce-

sów i zjawisk przyrodniczych. Wy-
siłek włożony w zdobycie dodatko-
wej wiedzy skutkuje otrzymaniem 
cennych nagród – takich, które lau-
reaci sami sobie wybierają. Dodat-
kową nagroda dla wszystkich fina-
listów jest jednodniowa wyciecz-
ka fundowana przez Urząd Miejski. 
Szczególne podziękowania należą 
się nauczycielom i opiekunom za 
właściwe przygotowanie uczniów 
oraz zaangażowanie w proces sze-
rzenia wiedzy ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży a dla laureatów 
konkursu składamy serdeczne gra-
tulacje oraz życzenia kolejnych suk-
cesów.

Opr. LMM
Foto. A. Sawicki
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Nasi gościli w Serbii 
Delegacja Nowogardu przebywała z oficjalną wizytą w serbskim mieście współpracującym.

W jej składzie znajdowali się Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania i jego zastępca Mieczy-
sław Laskowski. Towarzyszył im dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 3 Piotr 
Kazuba. Główny cel wizyty w położo-
nym, w centralnej Serbii mieście (25 
tys. mieszkańców) Gornji Milanovac 
był udział w uroczystościach 195 
rocznicy II Powstania Serbskiego 
przeciwko Turkom.

- Przywitano nas i ugoszczono 
bardzo dobrze. Serbowie, to otwarci 
ludzie mający bardzo pozytywny 
stosunek do Polaków. Bardzo często 
podkreślają podobieństwo naszych 
historii. Czują się jednak osamotnieni 
i zawiedzeni przez Europę. Wszystko 
spowodował konflikt związany z nie-

podległością Kosova – mówi Marek 
Krzywania. 

Uczestnicy wyjazdu wspominają 
jednak, że Serbowie stawiają na 
odnowienie współpracy z miastami 
zachodniej Europy i zbliżenie do niej. 
Owocuje to również zawiązaniem 
stosunków między Nowogardem 
a Gornjim Milanovacem w 2008 r. 
To wtedy rozpoczęła się współpraca 
w dziedzinach kultury i edukacji. 
Serbskie zespoły ludowe goszczą na 
organizowanym w Nowogardzie fe-
stiwalu „Lato z Muzami”, a uczniowie 
z naszej SP 3 odwiedzają bałkański 
kraj. Szczególną furorę w Nowo-
gardzie robi folklorystyczny zespół 
Tipoplastika.

- Serbski zespół będzie gościł w 

naszym mieście także i w tym roku. 
Zabraknie natomiast trębaczy, który 
borykają się z kłopotami finansowy-
mi. Współpraca będzie owocować 
kolejnymi wymianami – informuje 
przewodniczący Rady Miejskiej.

Nowogardzka delegacja wzięła 
także udział w spotkaniu z serbską 
Polonią, organizowanym w belgradz-
kim konsulacie. Nowogardzianie 
zostali tam zaproszeni przez konsula 
RP Aleksandra Chyćko.

- Polonia była bardzo mile zaskoczo-
na naszą wizytą. Wizyta w konsulacie 
zrobiła na nas duże wrażenie. W 
Belgradzie widać jednak ślady wojny 
sprzed 10 lat. Dużo domów okale-

czonych jest bombami. Ocalał tylko 
jeden most, na którym przez dzień i 
noc młodzież pełniła rolę żywych tarcz 
– opowiada Mieczysław Laskowski. 

Uczestniczy wyprawy do Serbii 
podkreślają, iż wielu mieszkańców 
składało im wyrazy współczucia z 
powodu katastrofy prezydenckiego 
samolotu pod smoleńskiem. 

- Prezydent Lech Kaczyński cieszył 
się tam dużym szacunkiem. M.in. 
dlatego, iż jako ostatni w Europie 
uznał niepodległość Kosova. Serbowie 
rozumieją, że wynikało, to z koniecz-
ności – mówi Krzywania.

Marcin Nieradka
 

Nowogardzianie z miejscowym zespołem folklorystycznym, który zagości w 
naszym mieście podczas tegorocznego „Lata z Muzami”

Nasza delegacja z serbskim Konsulem RP Aleksandrem Chyćko 

Po 20- tu latach

Woda już się nie leje
W jednym z artykułów zamieszczonych na łamach naszej gazety opisałem 

problem naszego czytelnika, który od ponad dwudziestu lat bezskutecznie 
ubiegał się w Zarządzie Budynków Komunalnych o naprawę dachu.

Przypomnijmy, iż woda z dachu lała się strumieniami dosłownie wszędzie 
nawet do łóżka, a od wilgoci rozklejały się meble i gniły wykładziny.

I wreszcie...
Po 20 latach okazało się, iż niemożliwe stało się możliwe. Ekipie Kazimierza 

Puszcza naprawa zajęła niespełna dwa dni. Nie potrzebny był nawet wysięgnik 
ze straży czy elektrowni jak tłumaczono w ZBK.

Cud? Można i tak to nazwać. Ważne, że wreszcie do mieszkania już się 
nie leje.

 Niestety do tej pory od złożenia w ZBK podania o wymianę okien nic 
się nie zmieniło. Podanie zostało złożone po wypadnięciu szyby w grudniu 
ubiegłego roku i do tej pory bez oddźwięku, choć na podaniu jest podany 
numer telefonu do kontaktu.

Ireneusz Karczyński 
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Dzieci w jednoosobowych ławkach - jeden z wielu atutów szkoły przy ulicy Zie-
lonej

Szkoły niepubliczne

Przełamać stereotyp
Prywatna szkoła podstawowa przy ul. Zielonej, to pionierskie nowogardzkie przedsięwzięcie. – Opłaca się zapisać dziecko – 
zaręcza jej kierownictwo.

Szkoła powstała dwa lata temu. 
Obecnie uczy się w niej ponad 20 
dzieci. Jak było na początku? 

- Nie łatwo. U nas ukształtował się 
pogląd, że jak szkoła jest płatna, to 
raczej chodzi o to, aby unikać nauki 
i dostać odpowiedni papier. Naszym 
zadaniem jest przełamać ten stereo-
typ, który został wypracowany przez 
prywatne szkoły średnie – uważa Jan 
Kopyciński, założyciel szkoły. 

W każdej klasie znajduje się śred-
nio siedem osób. Dzieci mają za-

pewnioną opiekę od godz. 7.30 go 
16. Zalety szkoły jej kierownictwo 
wymienia bez zastanowienia. 

- Dzieci chodzą do szkoły bez torni-
strów. Ciężki bagaż trzymany jest w szko-
le. Każde dziecko ma u nas swoją szaf-
kę. Szkoła, w ramach opłacania czesnego 
zapewnia wszelkie pomoce naukowe. Od 
ołówka, po blok rysunkowy – mówi Bar-
bara Papuszka, dyrektor szkoły. 

Palcówka bierze na siebie także 
dobór i zakup podręczników. Dzieci 
siedzą w pojedynczych ławkach.

- Polska konstytucja gwarantuje 
obywatelowi bezpłatną naukę. Dla-
czego, więc rodzice dzieci ze szkół pu-
blicznych muszą płacić za podręczni-
ki? – pyta Kopyciński.

Jednym z głównych atutów jest 
odrabianie lekcji, już po zakończe-
niu zajęć – w ramach pobytu na 
świetlicy. Władze szkoły podkreśla-
ją, że świetlica nie spełnia roli „prze-
chowalni”. Z dziećmi przebywa wy-
kwalifikowany nauczyciel, który 
oprócz pomocy w odrabianiu lek-
cji, kreuje różne zajęcia wypełniają-
ce wolny czas.

- Każde dziecko jest znane nam, a 
także swojej grupie kolegów i koleża-
nek. Nie istnieją sytuacje, w których 
starsi ignorują młodszych, albo mają 
na nich zły wpływ. Kryterium odby-
wania niektórych zajęć nie jest po-
dział na klasy, a zainteresowania – 
uważa Papuszka. 

Oprócz programowych zajęć dzie-
ci mają, co dzień lekcje języka an-
gielskiego. 

- Szkoła podstawami programo-
wymi od publicznych różnić się nie 
może. Minimum określane jest przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Nasi nauczyciele mają odpowiednie 
kwalifikacje, nieróżniące się w ogóle 
od, tych ze szkół publicznych. Co wię-
cej, mają doświadczenie z pracy w 
szkołach publicznych. Musimy reali-
zować te same programowe minima, 
co szkoły publiczne. Nie chcemy być 
minimalistami – mówi Kopyciński.

Do tego dochodzą zajęcia z ryt-

miki, plastyki. Szkoła zapewnia ich 
również wyjazd na basen – raz w ty-
godniu.

- Często organizowane są także 
wizyty muzyków ze szczecińskiej fil-
harmonii. Przynajmniej dwa razy w 
roku odwiedzamy również teatr lalek 
„Pleciuga”. Byliśmy także na wysta-
wie fizycznych doświadczeń. Udział 
w dniu przedsiębiorczości, różnego 
rodzaju konkursy to normalność – 
twierdzi dyrektor Papuszka.

Jedną klasę uczy dwóch nauczy-
cieli. – Powód jest prosty. Każdy z na-
uczycieli prowadzi program w swój 
sposób. Jeden kładzie większy nacisk 
na matematykę, a drugi na j. polski. 
Dzięki temu łatwiej nadrobić zaległo-
ści niektórych dzieci – tłumaczy Ko-
pyciński. Do tego dochodzą np. pe-
dagog, logopeda, czy informatyk.

Od przyszłego roku szkoła wdroży 
program poznawania świata przez 
dzieci. Ma temu m.in. pomóc współ-
praca z Nadleśnictwem Kliniska. 

- Raz w tygodniu prowadzone będą 
zajęcia z fizyki i przyrody. Chodzi o 
to, by dzieci rozumiały proste rzeczy. 
Typowa polska szkoła na przyrodzie 
nie uczy odróżniania np. podstawo-
wych gatunków drzew, a zapycha gło-
wę często niepotrzebną wiedzą – za-
powiada Papuszka.

Szkoła zapewnia także obiady. Ko-
rzysta z cateringu jednej z nowo-
gardzkich firm. Czesne wynosi 200 
zł. miesięcznie.

Marcin Nieradka
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Dzień otwarty w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Nowogardzie
W ramach promocji szkoły w środowisku w ubiegłym tygodniu nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościusz-
ki w Nowogardzie zorganizowali tzw. „dzień otwarty”. Ta kwietniowa impreza była adresowana przede wszystkim do pierwszoklasistów (oraz 
ich rodziców), którzy w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczną edukację w naszej szkole w tym 6 latków .

 
Było bardzo kolorowo i wesoło. W 
te popołudnie, szkolne korytarze za-
pełniły się ciekawymi wystawkami i 
ekspozycjami prac naszych uczniów. 
Dla przyszłych pierwszaków w sali 
gimnastycznej przeprowadzono za-
wody sportowe na wesoło. W tym 
czasie ich rodzice przebywali na 
spotkaniu z Panem Dyrektorem Se-
bastianem Szymańskim, który to za-
poznał ich z ofertą edukacyjną szko-
ły w postaci multimedialnej prezen-
tacji. Specjalnie dla nich uczniowie 
klasy III c przygotowali koncert na 
dzwonkach. Następnie dzieci po-
dzielono na grupy i wzięły udział 
w zajęciach: plastycznych, reeduka-
cyjnych, pierwszej pomocy, kompu-
terowych, językowych i przyrodni-
czych.

Rada Rodziców wraz z wycho-
wawcami przygotowała bufet, w któ-
rym każdy maluch oraz ich rodzic 
mógł zjeść coś dobrego i słodkiego. 

Po ciekawych zajęciach dzieci 
wraz z rodzicami zwiedziły szkołę - 

oglądały sale gimnastyczne, lekcyj-
ne,   wystawę prac uczniów szkoły. 
Rodzice mogli skorzystać z pomocy 
i rady pań ze Specjalistycznej Porad-
ni Psychologiczno Pedagogicznej w 

Nowogardzie: A.Wójtowicz i  I.Cen-
tały – Jasińskiej.  Najważniejsi od-
biorcy i uczestnicy wydarzeń - nasi 
najmłodsi goście byli bardzo zainte-
resowani i zadowoleni.

Mamy nadzieję, że wszystkim Go-
ściom się u nas podobało i od wrze-
śnia wielu z nich będziemy mogli 
nazwać naszymi uczniami.

inf. własna

Nasi emeryci uczcili 

Dzień Inwalidy 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy miejski Oddział Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie zorganizował spotkanie 
w restauracji „Przystań”. 
Na uroczystości przybyły władze gminy burmistrz Kazimierz Ziem-
ba z zastępcą Jerzym Kaczmarskim, władze powiatu wicestarosta 
Tomasz Kulinicz oraz radni powiatu Kazimierz Lembas, Wojciech 
Włodarczyk i Zygmunt Heland. 

łu organizacją dla nich zabawę ta-
neczną. 

Na stołach pojawiają się sma-
kowite przekąski; grzybki, wędli-
ny, ogóreczki i „co nieco” na roz-
grzewkę, choć do zabawy nikogo 
tu zapraszać nie trzeba. Związek 
Emerytów jest najliczniej i naj-
częściej spotykającą się organi-
zacją społeczną w naszej gminie. 
Koś powie OK. emeryci mają czas. 
Owszem, mają, ale mają też nie-
zwykłą energię i wolę spotykania 
się nie tylko przy takich okazjach. 

- W trakcie roku organizujemy 
też wycieczki autokarowe, rowero-
we. Spotykamy się też bez specjal-
nych okazji w biurze Związku, bo 
jest wiele samotnych osób, które 
na co dzień zwyczajnie potrzebują 
porozmawiać. Cieszę się, że dzięki 
uprzejmości naszych władz w tym 
roku będziemy odnawiać naszą sie-
dzibę – mówi Alina Ochman. 

Panią Alinę znam niemal 20 lat. 
W ostatnim czasie zdrowie odma-
wiało jej posłuszeństwa, mimo to 
znajduje czas i siły na to, aby dla 
swoich emerytów i inwalidów ro-
bić to, co zawsze już od ponad 30 

lat – dawać poczucie, że na tym 
świecie nie są sami i skazani tyl-
ko na siebie. Że starość nie musi 
oznaczać końca naszej aktywności 
społecznej, bo przecież wiele osób 
z Oddziału pomaga jeszcze słab-
szym od siebie. 

- Staramy się, w miarę możliwo-
ści, rozwiązywać wasze problemy. 
W tym roku na pewno odnowimy 
siedzibę związku. Nie chciałbym 
też, aby temat osób niepełnospraw-
nych był poruszany jedynie z oka-
zji Dnia Inwalidy, ponieważ w na-
szym otoczeniu jest wiele proble-
mów związanych choćby z tzw. usu-
waniem barier architektonicznych, 
chciałbym w miarę posiadanych 
środków pomagać wam w tych pro-
blemach. – powiedział burmistrz 
Kazimierz Ziemba. 

A ja chciałbym, jak doczekam 
takiego wieku, mieć w sobie tyle 
siły, radości i optymizmu, co nasi 
emeryci. 

z podziękowaniem za gościnę 
Zygmunt Heland 

Wielką wiązankę kwiatów wrę-
czył przewodniczącej Alinie 
Ochman goszczący po raz pierw-
szy w nowogardzkim Oddziale Je-
rzy Mędrek – przewodniczący Za-
rządu Okręgu. 

- Cieszę się ogromnie z tak duże-
go zainteresowania władz proble-
mami osób starszych, w szczegól-
ności inwalidów.  W tym temacie 
jest jeszcze dużo do nadrobienia, 
szczególnie poprzez zaniedbania lat 
ubiegłych. Obecnie Związek Okrę-
gu liczy ponad 18 000 osób. W po-
wiecie goleniowskim w każdej gmi-

nie jest nasze Koło za wyjątkiem 
Osiny. Jestem przewodniczącym od 
niedawna w związku z tym dopiero 
zapoznaję się ze strukturą oraz pro-
blemami poszczególnych Oddzia-
łów, jak i Kół w terenie. – powie-
dział Jerzy Mędrek. 

Do sali w „Przystani” przyby-
ło ponad 100 członków Związku, 
których starym zwyczajem, wraz 
z zaproszonymi gośćmi, ugosz-
czono obiadem. Dzień Inwalidy 
jest też tradycyjnie dniem, na któ-
ry emeryci wyczekują od zimy, po-
nieważ z tej okazji władze Oddzia-
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Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w powiecie goleniowskim

W piątek 23 kwietnia w Nowogardzie na Placu Szarych Szeregów odbyły się eliminacje  powiatu goleniowskiego w XXXIII Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Policji w Goleniowie i Stowarzyszenie na Rzecz Bez-
pieczeństwa Powiatu Goleniowskiego.  

Do zawodów przystąpiło 25 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe 
i gimnazja z terenu powiatu goleniowskiego. Turniej polegał na zdobyciu 
największej liczby punktów w następujących konkurencjach:  test z przepi-
sów ruchu drogowego, symulacja udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej poszkodowanym oraz jazda rowerem po torze przeszkód i uliczka-
mi Miasteczka Ruchu Drogowego.  Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwy-
cięzców, którzy otrzymali nagrody i będą reprezentowali powiat goleniowski  
w dalszych etapach turnieju. 

W  klasyfikacji zespołowej „podstawówek” zwyciężyli zawodnicy ze Szko-
ły Podstawowej w Orzechowie, a spośród gimnazjalistów najlepsi okazali się 
uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. 

Wytypowano również zwycięzców indywidualnych, którzy w nagrodę do-
stali rowery. Byli to Konrad Pasik ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie i  
Łukasz Klein z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.  

Dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom turnieju wręczali Komen-
dant Powiatowy Policji w Goleniowie mł.insp. Krzysztof Targoński, wice-
starosta powiatu Goleniowskiego Tomasz Kulinicz oraz burmistrz Nowo-
gardu Kazimierz Ziemba.  

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyli:  

Szkoły Podstawowe: 
I miejsce – SP w Orzechowie 
II miejsce – SP w Strzelewie 
III miejsce - SP nr 4 w Goleniowie 
Gimnazja 
I miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 
III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Goleniowie  
Indywidualnie wśród „podstawówek” najlepsi okazali się zawodnicy ze 
Szkoły Podstawowej z Orzechowa. Zajęli oni trzy pierwsze miejsca w kolej-
ności:  
I miejsce – Konrad Pasik 
II miejsce – Marcin Ogiewa 
III miejsce – Piotr Klein 
 
W rankingu indywidualnym gimnazjalistów turniej wygrali: 
I miejsce – Łukasz Klein 
II miejsce – Joanna Mielewczyk 
III miejsce - Paweł Laskowski

Sierż. Lilla Wawelska
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Zakład karny w Nowogardzie

Zawód i umiejętności więźnia czynią go wolnym?
Na co dzień odsiadują w celach wyroki. Na przepustki nie wychodzą. Uciech - oprócz czterech ścian i patrzenia w szary sufit - niewiele. Po-
noszą konsekwencje za grzechy młodości albo za błędy, których się dopuścili łamiąc prawo. Niektórzy są bardzo młodzi.Inni nieco starsi, 
którzy jakby pogodzeni z więzienną rzeczywistością – akceptują ją. Fakty są bardzo konkretne - posiedzą jeszcze za kratami kilka czy kil-
kanaście lat w Zakładzie Karnym. Ale czy to koniec ich życia osobistego i zawodowego?. Czy tam za murami tylko się siedzi i poznaje nowe 
techniki grypsowania? Nic podobnego!. 

Z chwilą przystąpienia Polski do 
Unii popłynęły środki, które rów-
nież otrzymały Zakłady Karane w 
całej Polsce, w tym , również Zakład 
Karny w Nowogardzie, który bar-
dzo precyzyjne i trafnie z nich.  Ko-
rzysta. Efektem tego są realizowa-
ne różne programy resocjalizacyj-
ne-szkoleniowe, które mają na celu 
przywrócić motywację i zaangażo-
wanie w poszukiwaniu aktywności 
zawodowej skazanemu. Programy 
te są realizowane na zasadzie pro-
jektów wcześniej przygotowanych i 
zatwierdzonych przez odpowiednie 
podmioty administracji więzien-
nej. A ich pomysłodawcami są wy-
chowawcy ZK, którzy nie szczędzą 
sił, by oprócz wykonywania rutyno-
wych obowiązków osiągać inne cele, 
które będą przede wszystkim po-
mocne dla osadzonych w wolnym 
życiu. 

W bezpośredniej rozmowie: Be-
ata Olechnowicz Inspektor Działu 
Penitencjarnego i mł. chor. Prze-
mysław Sońtka wychowawca ds. 
pomocy postpenitencjarnej stwier-
dzają:

„kursy zawodowe są bardzo popu-
larne wśród więźniów i często trakto-
wane jako bardzo atrakcyjne zajęcia, 
na których można uzyskać wiedzę i 
certyfikat, który w wolnym życiu jest 
tak samo honorowany i akceptowany 
przez potencjalnych pracodawców”. 

Słuchając dowiaduję się, że Za-

kład Karny w Nowogardzie od listo-
pada 2008 roku realizuje dwa pro-
jekty systemowe w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 - Projekt nr 1  - Podniesienie 
kwalifikacji zawodowych funk-
cjonariuszy i pracowników Służby 
Więziennej realizujących zadania 
związane z Przywięziennymi Kluba-
mi Pracy

- Projekt nr 2 - Cykl szkoleniowo 
- aktywizacyjny służący podniesie-
niu kwalifikacji zawodowych osób 
pozbawionych wolności oraz przy-
gotowaniu ich do powrotu na rynek 
pracy po zakończeniu odbywania 
kary pozbawienia wolności

W ramach projektu Podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych funk-
cjonariuszy i pracowników Służ-
by Więziennej realizujących zada-
nia związane z Przywięziennymi 
Klubami Pracy przeprowadzono 4 

cykle zajęć Przywięziennych Klu-
bów Pracy, w których łącznie wzię-
ło udział 47 skazanych. Zajęcia pro-
wadzi funkcjonariusz, który posia-
da uprawnienia do prowadzenia za-
jęć. Na każdy cykl zapraszany jest 
doradca zawodowy z Powiatowe-
go Urzędu Pracy, który zapoznaje 
uczestników z aktualną sytuacją na 
rynku pracy, przekazuje, jakie formy 
pomocy świadczy Urząd dla osób, 
które opuszczają Zakłady Karne.

Na potrzeby realizacji zajęć zaku-
piono sprzęt (telewizor, DVD, ka-

merę, laptop, rzutnik) o łącznej war-
tości 15 417,69

W ramach projektu 3 funkcjona-
riuszy odbyło „Trening zastępowa-
nia agresji”, 5 rozpoczęło i kontynu-
uje naukę na studiach podyplomo-
wych, kierunek Zarządzanie Zaso-
bami Ludzkimi.

W roku 2010 zaplanowano prze-
prowadzenie 5 edycji Przywięzien-
nych Klubów Pracy, z czego 1 edycja 
została już zakończona.

W ramach projektu Cykl szkole-
niowo-aktywizacyjny służący pod-
niesieniu kwalifikacji zawodowych 
osób pozbawionych wolności oraz 
przygotowaniu ich do powrotu na 
rynek pracy po zakończeniu odby-
wania kary pozbawienia wolności 
przeprowadzono 7 kursów zawodo-

wych:
Operator wózków jezdniowych z 

napędem silnikowym 2x, brukarz 
2x, posadzkarz –glazurnik, monter 
stolarki PCV, kurs komputerowy z 
obsługą programu magazynowego

Łączna wartość 96 363,00
Każdy kurs zakończony jest zaję-

ciami aktywizacyjno – zawodowy-
mi.

Do potrzeb realizacji szkoleń za-
kupiono sprzęt budowlany o warto-
ści 15 939,48. 

Również w ramach projektu wy-
posażono salę komputerową, zaku-
piono 11 stanowisk komputerowych 
o wartości 32 010,32 

Na rok 2010 zaplanowano 5 kur-
sów zawodowych wraz z zajęcia-
mi aktywizacyjno - zawodowymi, 
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w których weźmie udział 70 skaza-
nych:

Będą zdobywać zawody  posadz-
karza – glazurnika, brukarza, mon-
tera stolarki PCV, technologa robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
a niektórzy ukończą kurs kompute-
rowy.

Jednocześnie aktywizacja zawo-
dowa skazanych jest realizowana w 
przywięziennym Klubie Pracy. Za-
jęcia są prowadzone przez odpo-
wiednio przeszkolonych funkcjo-
nariuszy, posiadających wielolet-
nie doświadczenie w prowadzeniu 
tego rodzaju zajęć. Skazani nabywa-
ją umiejętności aktywnego poszuki-
wania pracy. Uczą się przygotowy-
wać dokumenty aplikacyjne i po-
znają metody i techniki znajdowa-
nia zatrudnienia. W ubiegłym roku 
zorganizowano 3 cykle zajęć dla 36 
uczestników. W roku 2010 zreali-
zowano już 1 cykl zajęć dla 11 ska-
zanych, a do końca roku zaplano-
waliśmy jeszcze zajęcia dla 4 grup.  
Wszystkie przedsięwzięcia koordy-
nuje Dyrektor Zakładu Karnego 
ppłk.mgr inż. Jerzy Dudzik, który 
nowoczesnym sposobem zarządza-
nia daje jako szef nowe możliwości 
realizowania projektów w oparciu o 
przyznane wcześniej środki unijne. 
Według Dyrektora:„nareszcie przy-
szły dobre czasy do bardziej efek-
tywnych form szkolenia zawodo-
wego skazanych w Zakładach kar-
nych nie tylko w Nowogardzie ale 
i  w całej Polsce. To dzięki unijnym 
środkom dziś mamy takie możliwo-
ści i wiedzę, która pozwala z nich 
korzystać….”

Należy wspomnieć, że Zakład 
Karny Nowogardzie ściśle współ-
pracuje z fabryką butów ochron-
nych „GARDIA”, której pracownika-
mi w większości są osoby skazane. 
Dzięki temu zarabiane pieniądze są 
źródłem oddawania i spłacania na-

leżności na poczet alimentów czy in-
nych należności.

Celowość i potrzebę takich zajęć 
wysoko ocenia pan Krzysztof, je-
den ze skazanych z długoletnim 
wyrokiem: ”to strzał w 10, który 
pozwala zapomnieć o kratowej rze-
czywistości i co najważniejsze uzy-
skać kwalifikacje zawodowe przy-
datne później na wolności gdzie 
trzeba zarabiać na życie”.

który już trochę sobie już siedzi za 
murami.Twierdzi On, że takie kur-
sy i zajęcia szkoleniowe to: „strzał, 
w 10, który pozwala zapomnieć o 
„kratowej rzeczywistości i co naj-
ważniejsze uzyskać kwalifikacje za-
wodowe przydatne później na wol-
ności gdzie trzeba zarabiać na ży-
cie”.

Komentarz:
Każda forma motywacji osobistej 

czy tez zawodowej jednego człowieka 
wobec drugiego jest przejawem dania 
mu szansy nawet, gdy początkowo 
wydaje nam się, że na to nie zasłu-
guje. Samorealizacja zawodowa i ak-
tywność są jednym z takich przykła-
dów, które wprowadził zakład karny 
w Nowogardzie dla skazanych. Efek-
ty tego są na tyle optymistyczne, ze 
myśli się o następnych przedsięwzię-
ciach, których głównym celem jest 
przywrócenie naturalnej efektywno-
ści działania dla skazanego na wol-
ności. Czy to jest możliwe?. Odpowie-
dzią niech będzie przytoczona wypo-
wiedź pana Krzysztofa.

Jarek Bzowy

Współpracowali: 
Beata Olechnowicz Inspektor 

Działu Penitencjarnego 

Mł. chor. Małgorzata Ciosek 
mł. referat ds. pomocy 

postpenitencjarnej 

Mł. chor. Przemysław Sońtka 
Wychowawca ds. pomocy 

postpenitencjarnej

Nowogardzkie „obrazy”  
z dawnych lat! cz. II

Gdyby nie pewien splot okoliczności, to nowogardzka „Harcówka” zaistniałaby w 
mej świadomości przynajmniej o kilka lat później. Wszak jej położenie, dość odległe 
od centrum miasteczka, powodowało, że nawet stali mieszkańcy Nowogardu tutaj nie 
bywali. Tak się jednak złożyło, że we wsi Olchowo mieszkała ciocia mojej mamy. Obie 
rodziny odwiedzały się dość regularnie, zatem po wizycie jednej rodziny następowa-
ła rewizyta drugiej.

Z mojego rodzinnego Wojcieszyna można było dojechać do Olchowa furmanką lub 
rowerem, albo dojść pieszo, nieco krótszą drogą obok nowogardzkiego szpitala. W 
tym miejscu przeważnie odczuwałem strach przed kolejnym zachorowaniem na dy-
fteryt, który w dzieciństwie dopadał mnie niemal corocznie.

Dalsza droga wiodła obok niewielkiego cmentarza i dzisiejszego stadionu sporto-
wego. Jeszcze dalej stojący budynek „Harcówki” był wyraźnie widoczny dzięki pola-
nie (dziś jest tu boisko piłkarskie), na której można było zbierać poziomki.

Jadąc wolno w bryczce ciągnionej przez parę nie ponaglanych koni, zasypywałem 
swych rodziców różnorodnymi pytaniami, wszak byłem jeszcze w wieku przedszkol-
nym. Kiedy zaciekawiony charaktery stycznym budynkiem i piękną polaną zapytałem: 
Co tu jest? - usłyszałem, odpowiedź, że... tu się bawią harcerze. Zadawałem kolejne 
pytania i dowiedziałem się, że harcerstwo to takie „małe wojsko”. To już wystarczyło, 
aby rozpalić moją wyobraźnię, przecież mimo młodego wieku zdążyłem dobrze zapo-
znać się z kilkoma żołnierzami.

Niektórzy z naszych krewnych , którzy w tamtym czasie odbywali zasadniczą służ-
bę wojskową (jeden z nich stacjonował krótko w Nowogardzie na ulicy Zamkowej), 
wpadało przy okazji na pogawędkę. Zawsze były to dla mnie fascynujące chwile, gdy 
mogłem założyć na swą małą główkę prawdziwą żołnierską czapkę albo opasać się żoł-
nierskim pasem. Lubiłem też obmacywać guziki z orzełkiem (bez korony), ale nade 
wszystko imponowały mi solidne żołnierskie buty, podkute metalowymi gwoździami.

Kiedy po wojcieszyńskiej jednoklasówce (pierwsze cztery klasy) trafiłem do no-
wogardzkiej , jedynki”, byłem zdeterminowanym kandydatem na harcerza. Wiosną 
1959 roku, z polany przed „Harcówką” (tej samej, gdzie rosły poziomki), wyruszyłem 
z kilkunastoma innymi druhami na test terenowy po okolicz nym lesie. Dopiero pozy-
tywne zaliczenie tego testu ostatecznie uprawniało do uroczystego złożenia przyrze-
czenia. Przyrzeczenie złożyłem i od tamtego dnia miałem prawo pokazywać się pu-
blicznie w pełnym harcerskim umundurowaniu - z legitymacją harcerską w kieszeni.

Jeszcze tylko jedna drobna uwaga. Nie mogę sobie przypomnieć, abym miał wów-
czas jakakolwiek świadomość odnośnie tego, czy w charakterystycznym budynku, 
poza miastem i przy polanie, jest harcówka czy nie. Była to wówczas dla nas margi-
nalna sprawa, jako że prawie wszystkie zajęcia harcerskie odbywały się w plenerze.

W plenerze odbywało się wówczas wiele innych zajęć. Szczególnie utkwiły mi w pa-
mięci zajęcia plastyczne z niezwykle interesującym nauczycielem, jakim był Stanisław 
Rzeszowski. Pod jego okiem obrysowywaliśmy większość nowogardzkich zabytków, 
z murami obronnymi i budynkiem kościoła na czele. Posiadał tak wyrazistą osobo-
wość, że nie sposób było niewiele o nim wiedzieć - jednak dopiero po kilku (może na-
wet po kilkunastu) latach potrafiłem jako tako „ogarnąć” jego zainteresowania.

Tymczasem wpadłem w wir nowej pasji jakim było kolarstwo. Zimową porą, kiedy 
trener Marian Bednarek nakłaniał nas do budowania tężyzny fizycznej, poprzez ćwi-
czenia ogólnorozwojowe i zalicza nie morderczych tras przełajowych, to właśnie prze-
cudna okolica wokół „Harcówki” najlepiej do tego się nadawała. Bywałem tu kilka 
razy w tygodniu. Niekiedy odwiedziłem też któregoś z klasowych kolegów zamiesz-
kujących w internacie dla licealistów. Mieścił się on wówczas właśnie w „Harcówce”.

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale pod koniec lat siedemdziesiątych po-
nownie przekroczy łem progi tego budynku i to jako muzykant grający na odbywają-
cym się tu weselu. Pomimo tego, że atmosfera na tutejszych weselach bywała wspa-
niała, nie byłem przekonany, czy jest to właściwe wykorzystanie tak fascynującego 
miejsca.

Przypominam też sobie, że w 1980r. -jako jeden z założycieli nauczycielskiej „Soli-
darności” -upomniałem się o przekazanie tego obiektu nowogardzkiej oświacie. Tak-
że nowogardzka służba zdrowia intensywnie zabiegała o ten kompleks. Jak to zwykle 
w takich przypadkach bywa - kto inny zyskał! No cóż...

A dziś? Co dziś?
Dziś możemy sobie zaśpiewać: „Co nam zostało z tych lat...?”

Lech Jurek
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Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

Informujemy, że 

13 maja 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

W obiektywie  Jana korneluka   - 1 maja - 40 lat temu

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Michał syn Izabeli 
Dudziec ur. 22.04.2010 
z Nowogardu

Ola córka Katarzyny 
i Tomasza Płacheckich 
ur. 24.04.2010 
z Nowogardu

Gabriel syn Natalii 
i Roberta ur. 23.04.2010 
z Mechowa

Lena Krystyna córka 
Anny Borczyk 
ur. 25.04.2010 
z Nowogardu

Kacper syn Moniki Kłos 
ur. 25.04.2010 
z Rzęśnicy

Wiktor syn Kingi Kuleta 
ur. 26.04.2010 
z Kulic

Magdalena córka 
Marii i Marcina Jóźwik 
ur. 27.04.2010 z Dobrej

Syn Barbary 
i Grzegorza 
ur. 26.04.2010 z 
Dąbrowy Nowogardzkiej

www.dzienniknowogardzki.pl
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używa-
nych

Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

koloroWe  
kSero

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

!!! POMAGAMY !!!
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA WSI

KUPUJEMY
Załatwiamy sprawy: spadkowe, sądowe, zadłużenia komornicze, kredyty

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty strukturalnej dla rolników
0501 307 666    Zadzwoń    0502 103 432

CeNTrUm 
oGroDNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 2.05.2010 r. odbędą się 
zawody spławikowe o tytuł 

„Mistrza Koła” w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego. 

Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 
Zapraszamy. 

       Zarząd

Zapraszamy do nowo otwartego 

ZAKŁADU 
KRAWIECKIEGO 

„CARO”  
w Nowogardzie ul. Sądowa 1 

I piętro 
w godz. 9.30 – 18.00, 

sob. 9.30 – 14.00
Wykonujemy profesjonalne szycie 

na miarę, przeróbki, poprawki
Niskie ceny i solidne wykonanie

Tel. 66 55 419 60
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OGŁO SZE NIA dROB NE

NIerUCHomoŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, tel. 
510 244 073.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 130 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

• Sprzedam mieszkanie 73 m kw, 3 pokoje, 
nowe, parter, piwnica, częściowo umeblo-
wane, miejsce garażowe. 607 669 877.

• Sprzedam/ wynajmę halę 300 m kw. 
661 333 440.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. Zam-
kowa. 608 658 184.

• TANIO zakwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

•	 Do wynajęcia 2 lokale biurowe lub na 
gabinety kosmetyczne vis a vis NeTTo 
700 lecia 6a. Tel. 693 368 936.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, w 
Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	 Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice Nowogardu. 
796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe. 603 55 55 32.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4 po-
koje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 pokoje 
z dopłatą. Tel. 609 170 510.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

• Sprzedam dom wolnostojący – podpiw-

niczony 185 m kw, ul. Kosynierów. Tel. 
516 184 888.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze, 3 pokojowe, 66 m kw, IV piętro, ul. 
15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olcho-
wie, 500 m od drogi krajowej A-6 w stronę 
Wyszomierza. 694 440 204.

• Sprzedam 3 pokoje, I piętro, 58 m kw w 
cenie szafy typu Comandor, cena 179 tys. 
606 685 239.

•	 Szczecin – sprzedam mieszkanie 3 po-
koje rozkładowe 48 m kw z balkonem, 
pierwsze piętro okolice manhatanu, 
cena 210 tys. Tel. 783 838 082.

• Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Żerom-
skiego 19, IV piętro. Cena: 94 tys. Tel. 796-
203-780.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piwnica, strych z garażem i po-
dwórkiem. Bezczynszowe, własnościowe, 
w Nowogardzie. Tel. 500 297 054.

• Odstąpię działkę rekreacyjną za Armaturą. 
601 090 072.

• Zamienię dwupokojowe 47 m kw bezczyn-
szowe, co gazowe, po remoncie na więk-
sze. 662 608 833.

• Sprzedam dom wolnostojący + działka 24 
ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

• Sprzedam działkę 27 arów w Nowogardzie, 
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego budownictwa jednorodzinnego. 
796 544 061.

• Sprzedam tanio kiosk na targowisku. 91 39 
20 718.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w ka-
mienicy 56 m kw, kominek, ocieplone, cena 
165 tys. Tel. 511 483 868.

• Ul. Boh. Warszawy – pół domu 100 m kw, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka plus poddasze, 
255 tys. 501 307 666.

• Sapolnica, 4 km od Nowogardu działka 25 
ar pod budowę, 47 tys. 725 899 426.

• Wieś, 11 km od Nowogardu, budynek 80 m 
kw, 3 pomieszczenia, parterowy, prąd, ko-
minek, woda, szambo, telefon, do adapta-
cji na cele mieszkaniowe lub sklep. Okazja 
43 tys. 502 103 432.

• Ziemię rolną ok. 6 ha, ok. 10 km od Nowo-
gardu sprzedam. 889 133 882.

•	 Do wynajęcia lokal handlowo – usługo-
wy 125 m kw, w centrum Nowogardu. 
Tel. 667 994 240.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bez-
czynszowe, 88 m kw z garażem w Nowo-
gardzie. Tel. 91 39 20 605, 502 568 622.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogar-
dzie, 150 m kw, 2 łazienki, 5 pokoi, garaż, 
budynek gospodarczy 30 m kw, dobra lo-
kalizacja. Tel. 696 079 880.

•	 Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, 
IV piętro, cena 180 tys. Tel. 88  577 80 
16.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I piętro, 

80 m kw, czynsz 800 zł + opłaty, ul. 700 Le-
cia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. Tel. 
91 419 10 77.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 500 + 
czynsz + media. 880 132 032.

• Wynajmę pomieszczenie na działalność 
usługowo – handlową, 25 m kw, Nowo-
gard, ul. 700 Lecia. Tel. 609 307 327.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wysoki 
standard, 57,5 m kw, centrum, ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie o podwyższonym 
standardzie, 3 pokoje, balkon, pow. 70 m  
kw, III piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 39 
20 136.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje (własno-
ściowe w centrum) lub zamienię na kawa-
lerkę w centrum z dopłatą. 605 646 349

• Sprzedam pół bliźniaka 100 m kw na wsi. 
600 695 546.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa. Tel. 607 420 272.

• Sprzedam działkę za Armaturą lub zamie-
nię na działkę przy Ogrodach Działkowych 
Nr 1 przy ul. 15 Lutego lub vis a vis Orlenu 
ul. 3 Maja. 512 012 823.

moTorYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 65 
R15, 4 sztuki, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissana Almerę, rok. prod. 
12/2001, 5 drzwi hatchback, przeb.124.000 
km, do końca serwisowany w ASO Nissana, 
ostatni duży przegląd 12/2009 r, książka 
serwisowa, zielony metalik, klimat., ABS, 4* 
airbag, radio-kaseta Nissan, welurowa tapi-
cerka, 4 el. szyby, el. lusterka, podłokietniki, 
immobiliser, centralny zamek z pilotem-2 
kluczyki, niepalone w środku, bardzo za-
dbany, jako drugie auto w rodzinie, opony 
letnie continental, bezwypadkowy. Cena 
23500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Renault Laguna poj. 1,8, 1994 r. 
grudzień, benzyna + gaz. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 516 184 888.

•	 Sprzedam renault laguna 1996 poj. 
2,0 l benzyna + lPG, elektryczne szyby i 
lusterka, hak, centr. zamek, wspomaga-
nie. Cena 5900 zł, tel. 721 264 357.

•	 Sprzedam Nissan Primera 1995, poj. 1,6 
benzyna + lPG, elek. szyby i lusterka, 
szyberdach, hak, centralny zamek, aBS, 
poduszki pow., cena 4900 zł., tel. 691 
211 744.

• Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

• Pilnie sprzedam samochód osobowy Da-
ewoo, 1,5 Nexia, kat. GLE. 606 377 875, 91 
39 25 479.

• Sprzedam Opel Corsa 1997 r. 691 466 447.

• Sprzedam Renault Scenic Megane, 1997 r. 
791 685 615.

• Sprzedam Golfa III, 1994 r., 4100 zł. 
603 284 503.

• Sprzedam samochód Renault Mega-
ne, 1997 r., diesel, zadbany, 7500 zł. 
664 062 469.

• Sprzedam Simson Enduro S-51. 91 39 
50 140.

• Sprzedam Opel Astra 1996 r., turbo diesel. 
Tel. 723 95 80 39.

• Renault Twingo 2002 r. sprzedam. Tel. 783 
67 86 74.

• Fiat Fiorino sprzedam różne części. Tel. 
783 678 674.

rolNICTWo

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam gorczycę, warzywa, sadzeniaki 
Bryza, Wineta. 502 853 573.

•	 Sprzedam słomę w małych belkach. 
782 036 086.

• Sprzedam zboże owies i pszenżyto. 
511 932 684.

• Sprzedam słomę. 781 441 089.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 170 38.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam prosięta. 601 553 885.

• Ziemniaki jadalne sprzedam, cena 50 gr/
kg. 883 381 732.

• Sprzedam felgę tylną do C-360. Tel. 
781 441 089.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 17  960, 
694 819 036. 

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

• Sprzedam prosiaki. 887 315 312.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
cena 3500 zł. 783 48 48 51.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCorD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.
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W TYm TYGoDNIU PoleCamY

kreDYTY * PoŻYCZkI
Nasza firma oferuje kompleksową obsługę klienta począwszy od 

wyboru oferty, wycenę nieruchomości, uzyskanie kredytu. 
Usługi w zakresie doradztwa kredytowego 

są całkowicie bezpłatne.
Nasze atuty to:

- pomoc w wyborze najkorzystniejszego kredytu pod względem: waluty, 
- pomoc przy kompletowaniu i wypełnianiu wymaganych dokumentów, 
- sfinalizowanie podpisania umowy z bankiem bez zbędnych formalności.

korzystając z naszej pomocy możesz uzyskać:
Kredyt mieszkaniowy • Rodzina na swoim  

Kredyt konsolidacyjny • Pożyczkę hipoteczną

Komfortowy dom 
w Nowogardzie!
 
Cena 800 000,00 zł 
Pow. całkowita 280,00 m2 
Pow. działki 700,00 m2

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z 
wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VI-
ZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	 Brukarstwo i montaż ogrodzeń. 
667 788 125.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Fotografia ślubna. Łukasz Sakowski. Tanio. 
506 800 779.

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.super-
ogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

•	 remonty, montaże. 781 016 125.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie bu-
dynków, stawianie domów, pokrycia da-
chowe, szpachlowanie, malowanie, itp. Tel. 
kom. 692 562 306.

•	 Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa 1,40 za km. 500 297 054.

• Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.

• Transport drewna z lasu, ze ścięciem, porą-
bane. 608 356 697.

• UNIQA – ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie. Lilla Kaźmierowska, 

ul. Poniatowskiego 14/2. 693  128  108, 
91 350 30 55.

• Usługi budowlane, budowa domów, re-
monty, glazury, terakoty, roboty wykończe-
niowe, docieplenia. 726 573 868.

• Organizujemy wesela, jazda konna. 607 73 
98 66.

• Firma TAP BUD – usługi ogólnobudowlane i 
układanie klinkieru. 66 26 788 95.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holan-
dia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 
660 392 851.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-48 
lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę lub stażystkę, tel. 605 
522 340.

• Zatrudnię 3 kierowców kat. B (ze stażem 2 
lata). Przedsiębiorstwo Handlowe „ANEX”, 
ul. Chopina 69, Kamień Pomorski, 91 38 
23 313.

• Potrzebna pani do opieki nad pięciomie-
sięcznym dzieckiem i drobnych pracach 
domowych. Tel. 601 260 138.

• Przyjmę cieślę oraz fachowców budowla-
nych. Tel. 723 432 323.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 21 373, 
po 15.00 91 39 20 420.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNo-
ZIem, PoSPÓŁkę Z DoWoZem Do 
klIeNTa. ŻWIroWNIa DŁUGoŁęka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam stoły, krzesła i ławy. 608 658 184.

• Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 91 
39 106 56.

• Sprzedam drewno kominkowe opałowe – 
transport. 603 285 438.

• Owczarki niemieckie 10 tygodniowe, rodzi-
ce na miejscu z rodowodem, ojciec wnuk 
podwójnego zwycięzcy świata – sprzedam. 
91 39 21 828.

• Kupię krajzegę. Tel. 91 39 17 638.

• Sprzedam wózek dziecięcy. 510 895 195.

• Sprzedam kamizelkę ortopedyczną. 91 39 
25 235.

• Barakowóz budowlany sprzedam. Tel. 
783 678 674.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GroSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

SaloN GlaZUrY  
I WYPoSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PoDŁoGoWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IBUM forte

LIOVEN activ

MARIMER 
woda morska

SKRZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

Zatrudnimy sprzedawców
- wykształcenie średnie lub zawodowe – handlowe
- znajomość komputera i kas fiskalnych
- doświadczenie zawodowe i dyspozycyjność

Oferty prosimy kierować: SPOŁEM PSS w Nowogardzie, ul. 3 Maja 40
Termin do 15.05.2010 • Tel. od poniedziałku do piątku 91 39 21 805
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 30.04

BaroWe WYWoDY
„Taka jest prawda chłopie:
Bogaty się degustuje, 
Średniak popija, 
Biedak – żłopie.”

DelIkaTNoŚĆ
„Konferencja na szczycie,
Nie płacz. Wrócę o świcie!”
Żona chustka łzy otrze:
Moje szczęście najsłodsze 
Tak mi smutno. Mój Boże! 
Idź, ja spać się położę.
Mąż odkrzyknął ze schodów : 
„Dobrej nocy! 
I chodu.
Wcale nie do centrali, 
Lecz do „Przystani” mąż wali. 
Chwilę płynął wartko, 
Pęka ćwiartka za ćwiartka. 
Wódka, piwo, rum, koniak!
Sól trzeźwiąca? Amoniak? 
Serce w piersi się tłucze 
Psiakrew, gdzie są te klucze? 
Drzwi ostrożnie otwiera, 
Zaskrzypiały, cholera.!
Cicho wejść – to już betka,
Jak cień sunie w skarpetkach
Wtem szmer jakiś usłyszy… 
Krewa: złodziej czy myszy?
Światło pstryk i aż cmoknął!
Żona … wraca… przez okno…
Ach bierzcie wzór z tych ludzi, 
Co się nie chcieli budzić. 

mIeSIĄC ZakoCHaNYCH 
Maj to czas szczęścia 
Dla zakochanych, 
Więc, na co jeszcze ,
Miła, czekamy?! 

ZBroDNIa maJoWa 
Umarł z miłości. Amor nie chybił. 
Dziewczyna miała (z innym) alibi

Rozwiązanie krzyżówki nr. 23.04 - SMUTNA 
TA WIOSNA - nadesłali: Cecylia Furmańczyk-
Strzelewo, Stanisław Matusiak- Kościuszki, Jolanta 
Gruszczyńska-Błotno, Edmund Skibiszewski- 
Wierzbięcin, Bogumiła Urtnowska-Kulice, Danuta 
Salamon-Strzelewo, Teresa Czarnecka-Wierzbię-
cin(16.04), Jerzy Zawadzki – Orzechowo,  oraz z 
Nowogardu:  Urszula Kaczmarek, Urszula Skow-
ron, Krzysztof Kępa, Adam Stefański, Szczepan Fa-
laciński, Józef Górzyński, Halina Stefańska, Maria 

Górecka, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta 
Borowik, Pelagia Feliksiak, Urszula Włoszczyńska, 
Stanisława Pokorska, Janina Grudzińska, Ewa 
Skowrońska, Andrzej Leszczyński, Jerzy Zawadzki, 
Władysław Maknia, Mateusz Hołubczak.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Danuta Salamon-Strzelewo,
- Jolanta Gruszczyńska-Błotno,
- Janina Gruzińska -Nowogard.
                                                     Gratulujemy!

Krzyżówka szczęścia
Po wpisaniu wyrazów odgadniętych na podstawie 
określeń w wolne miejsca należy wpisać wyrazy … 
dopasowane przez rozwiązującego. Jak Państwo widzą 
w każde wolne miejsce można wpisać co najmniej trzy 
różne wyrazy Rozwiązujący sam decyduje, jaki wyraz 
wpisze. Po nadejściu rozwiązań w redakcji dokonamy 
losowania „wzorcowego”. Trzy osoby, które trafią 
najwięcej „wzorcowych” wyrazów otrzymają nagrody. 
Wraz z kuponem można zaproponować dwa zestawy 
proponowanych wyrazów.
Przykładowe rozwiązanie: Aneta, Tunis, pasja, wino, 
krowa, kiep. 
Życzę szczęścia na te majówkowe dni….

Lesmar

POZIOMO:
3 – kusy strój kąpielowy  (jak atol na Pacyfiku),
6 – zginęła z rąk siostry, bo zebrała więcej malin,

7 – Zbigniew, najsłynniejszy polski kardiochirurg,
8 – coś co szkodzi piękności,
14 – zawód Wojciecha Siemiona,
16 – w szybę w oknie lub kontaktowe w TVN 24,
18 – gra w układanie kostek – pusta kostka to mydło,
19 – malowidło na mokrym tynku.
20 – „nasiadówka” u dyrektora.

PIONOWO:
1 – mała torba np. na przybory do golenia lub …
opakowanie porcji herbaty do zaparzania.
      (słowo od sachet – woreczek).
3 – ul w dziupli,
4 – gdy żółty to go spal (radził Szczepanik),
5 – ujściowe ramię Wisły (brat Liniwki),
9 – nalewka robiona na węgierkach,
11 – daleko jej do profesjonalizmu,
16 – rodzaj leżanki (stolica Bułgarii pozbawiona 
literki).
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Nasi na wyjazdach

Piątoligowego Pomorzanina cze-
ka ciężki pojedynek z liderem tabe-
li – Kluczevią Stargard. Stargardzia-
nie zdobyli dotychczas aż 44 punkty. 
Przegrali tylko jedno spotkanie na 
wyjeździe. Ostatnie spotkanie nasi   
przeciwnicy wygrali ze Spartą Gry-
fice aż 0:6. Natomiast Pomorzanin 
w ostatniej kolejce wygrał skrom-
nie z Kłosem Pełczyce 1:0 i  Obecnie 
podopieczni trenera Zbigniewa Gu-
miennego zajmują dziewiąte miej-
sce w tabeli. Jesienią Pomorzanin, 
na własnym boisku uległ Kluczevi 
0:2. Mecz z liderem rozpocznie się o 
godz. 16. na stadionie w Kluczewie.

Bardzo ważny pojedynek czeka 
również A-klasową Olimpie. Piłka-
rze trenera Marcina Miklasa zagra-
ją z drugą w tabeli Iskrą Golczewo. 
Niepokonana w rundzie wiosen-
nej Olimpia zajmuje siódme miej-
sce. Do drugiej Iskry traci jedynie 
pięć punktów. Przypomnijmy, że ma 
do rozegrania jeszcze mecz zaległy 

z jesieni, z Regą II Trzebiatów (od-
będzie się 12 maja o godz. 17.30 w 
Wierzbięcinie). Pod znakiem zapy-
tanie stoi występ w sobotnim meczu 
podstawowego bramkarza Olimpii 
Michała Dwojaka. Reszta zespołu 
jest gotowa do gry.

Kontuzji nie ma także w zespole 
Iskry. 

- Atmosfera w zespole jest bojowa. 
Przez całą rundę piłkarze starają się 
dbać o zdrowie. Byłoby jeszcze lepiej, 
gdyby piłkarzom w obecności na tre-
ningach nie przeszkadzała praca za-
wodowa – mówi Józef Andrzejewski, 
trener Iskry. 

Szkoleniowiec gospodarzy mówi, 
iż dla nich będzie to pojedynek spe-
cjalny: - Wśród chłopców jest duża 
chęć rewanżu za pojedynek z jesieni. 
Uważam tamtą porażkę za wypadek, 
który już się nie powtórzy. Jak zagra-
my? Zaatakujemy i postaramy się 
szybko zdobyć bramkę. Chłopcy za-
grają z zębem, bo wiedzą, że to zwy-

W sobotę piłkarzy z naszej gminy czeka walka o ligowe punkty na wy-
jazdach.

cięstwo znacznie zwiększy szansę na 
nasz awans do kl. okręgowej. To dla 
nas szczególny mecz.

Natomiast wygrana nad Iskrą po-
zwoliłoby, naszym zawodnikom na 

włączenie się do walki o lokaty w 
ścisłej czołówce. Rozpoczęcie sobot-
niego spotkania o godz. 14.30 na sta-
dionie w Golczewie.

Karolina Kubicka i Marcin Nieradka

Krzysztof  Kieruzel jesienią strzelił Iskrze Golczewo aż 4 gole

Turniej  
dzikich drużyn

Pierwszego maja odbędzie się trzecia już edycja „Turnieju na dolnym”.
Tradycyjnym miejscem rozgrywek będzie asfaltowe boisko przy ul. Sza-

rych Szeregów. Turniej rozpocznie się o godz. 10. Będą w nim mogły wziąć 
udział drużyny w kategoriach wiekowych: od 12 lat w niż i 13 lat w wzwyż. 
Zespoły składać się będą z 5 zawodników. Zgłoszenie drużyny na numer 
tel. 784057896. Zapoznanie z regulaminem oraz potwierdzenie udziału 15 
min przed zawodami. Drużyny kat. poniżej 12 lat muszą posiadać opiekuna. 
Mecz finałowy odbędzie się o godzinie 20.45 przy sztucznym oświetleniu. 
Nagrodami za pierwsze trzy miejsca będą puchary burmistrza Nowogardu. 
oraz indywidualne – dla najlepszego bramkarza i strzelca. System gry 4+1. 
Czas gry kat. poniżej 12 (2x5 min.), kat. powyżej 13 (2x7min.), forma roz-
grywek będzie ustalona przed zawodami.

kamil Nieradka 

Turniej piłki nożnej
WKS zaprasza na Otwarty Turniej Piłki Nożnej 7 – osobowej, 

który rozegrany zostanie w niedzielę 2 maja na głównej płycie 
stadionu miejskiego (podział na dwa boiska).

Początek spotkań o godzinie 10.00.
Zapisy drużyn do godz. 9.45.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych zorganizowanych!

Andrzej Kania

 

Szachy, szachy,  
szachy…

W dniu 1 maja rozegrany 
zostanie Otwarty Turniej Sza-
chowy.

Seniorów i juniorów zaprasza-
my do świetlicy LKS „Pomorza-
nin” przy pl. Szarych Szeregów 
na godz. 10.00.

Miejsko – Gminny Zarząd 
Zrzeszenia LZS
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4 maja br. godz. 16.30
SkÓromeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

Nagrody wręcza Czesław Polewiak. Młodym kolarkom przygląda się mistrz olimpijski Wojciech Fortuna 

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11

Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s.  2

Za organizacyjny sukces można uznać "Wyścig Głosu i Olimpijczyków", który odbył się w naszym mieście 2 maja. 
Na 27 kilometrowej trasie z Nowogardu do Ostrzycy i z powrotem stanęło 34 kolarzy z całego województwa. Rywa-
lizacja przyciągnęła wielu kibiców. Młodym kolarzom przyglądał się również sam mistrz olimpijski w skokach nar-
ciarskich z Sapporo 1972` - Wojciech Fortuna. Miejmy nadzieję, że udana impreza natchnie organizatorów i władze 
do organizacji kolejnych. Tylko wtedy Nowogard może doczekać się kolarzy na miarę Rajmunda Zielińskiego, czy 
Czesław Polewiaka.   

kolarze + Fortuna  
= sukces

Sprawy 
koncesji 
ciąg dalszy
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Święto kolarstwa z mistrzem olimpijskim
Po kilku latach nieobecności na 

trasy w rejonie Nowogardu powró-
cili kolarze w wieku 14 do 16 lat. 

Wszystko za sprawą słynnego 
niegdyś kolarza Rajmunda Zieliń-
skiego, który założył w Szkole Pod-
stawowej nr 3 noszącej imię Polskich 
Olimpijczyków klub sportowy i we 
współpracy z „Głosem Szczecińskim” 
reaktywował historyczny już prze-
cież wyścig „Głosu”. Imprezę swoją 
obecnością uświetnił złoty medalista 
olimpijski w skokach narciarskich z 
IO Sapporo 1972, Wojciech Fortuna. 

Wyścig odbywał się na trasie No-
wogard – Ostrzyca – Nowogard (27 
kilometrów). Osobno klasyfikowano 
dziewczęta i chłopców. Honorowo 
pojechali także kolarze z teamu Ma-
sters Gryfice, a więc szosowi weterani.

Starterem, który oficjalnie rozpo-
czął wyścig, był burmistrz Nowogar-
du, Kazimierz Ziemba. Dziewczęta, 
chłopcy i mastersi wyjechali na szosę 
razem. Wielkie emocje zaczęły się, 
gdy do mety zaczęli zbliżać się dwaj 
kolarze Baszty Golczewo: Paweł 
Bednarczyk i Karol Wypych. Na 
półmetku prowadził drugi z nich, 
ale lepiej finiszował Bednarczyk i to 
właśnie on wygrał.

Nie mniej zacięta była rywalizacja 
dziewcząt, którą wygrała Marlena 
Karwacka z Krossu Ziemia Darłow-
ska, która przyznała, ze jest to Jej 
pierwsze zwycięstwo.

Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody (m.in. rowery) oraz oczywi-
ście statuetki, które ufundował „Głos 
Szczeciński”. Laureaci byli podekscy-
towani i zapowiadali, że za rok chęt-
nie wezmą udział w wyścigu po raz 
kolejny. Nagrody wręczali Burmistrz 

Kazimierz Ziemba, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krywania 
oraz sponsor wyścigu Jan Zugaj. 
Wojciech Fortuna ufundował piękne 
albumy „Od Marusarza do Małysza i 
Kowalczyk”, które z jego autografem 
otrzymali wszyscy zawodnicy. I za-
proszeni goście.

– Cieszę się, że zostałem zaproszony 
do Nowogardu – stwierdził Fortu-
na. – Rower nie jest mi obcy, niemal 
codziennie jeżdżę po okolicach. Nie 
wybieram się w dalekie trasy, ale regu-
larnie odbywam krótkie przejażdżki. 
Poza tym kolarzy darzę szczególnym 
sentymentem, wielokrotnie mieszkali-
śmy razem podczas zgrupowań kadry 
narodowej.

Najlepszym kolarzem z Nowogar-
du był Remigiusz Komisarek, który 
dzielnie walczył na całej trasie, ale 
musiał uznać wyższość bardziej do-
świadczonych rywali.

Wielką zasługą Rajmunda Zieliń-
skiego jest wciągnięcie do współpracy 
mieszkańców Ostrzycy. Zaangażowa-
nie sołtysa Dariusza Olejnika i Pań z 
Koła Gospodyń Wiejskich sprawiło, 
że w Ostrzycy było święto – spo-
tkanie z Mistrzem Olimpijskim nie 
zdarza się przecież, na co dzień. Dla 
młodych mieszkańców było to szcze-
gólne przeżycie, a zainteresowanie 
mieszkańców wyścigiem przerosło 
oczekiwania organizatorów. Na lotnej 
premii kolejnośc była identyczna jak 
na mecie w Nowogardzie – puchary 
ufundowane przez Dariusza Olejnika 
otrzymali Paweł Bednarczyk i Marle-
na Karwacka. 

Lesław M. Marek

Patrz też s. 14

Remigiusz Komisarek

Marlena Karwacka z Krossu Ziemia Darłowska

Paweł Bednarczyk Baszta Golczewo

Puchary Dariusza Olejnika otrzymali Paweł Bednarczyk i Marlena Karwacka
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Gmina się odwołuje 
Gmina Nowogard odwołała się od decyzji Samorządowego Kolegium 

odwoławczego, które przywróciło przedsiębiorcom wcześniej zabrane 
koncesje na sprzedaż alkoholu. 

Przypomnijmy. Wszystko przez 
jeden dzień zwłoki w opłacie za kon-
cesje. Firmy miały dokonać wpłat do 
ostatniego stycznia, który przypadał 
akurat na niedzielę. Należności ure-
gulowały jednak pierwszego maja 
nad ranem. Według władz naszej 
gminy było już za późno. Zastępca 
burmistrza Jerzy Kaczmarski wszczął 
niezwłocznie postępowanie o odebra-
niu przedsiębiorcom alkoholowych 
koncesji. Zdruzgotani sprzedawcy 
odwołali się jednak do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego. 
Instancja odwoławcza przyznała im 
rację stwierdzając, że gdy tego termin 
opłaty mija w niedzielę przedłuża się 
go do najbliższego dnia roboczego.

Gmina Nowogard jednak nie rezy-
gnuje. Skorzystała z możliwości i od 
decyzji SKO odwołała się do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. 

- Mieliśmy na to 30 dni i po konsul-

tacjach stwierdziliśmy, że będziemy 
się odwoływać. Obawiamy się, że 
przedsiębiorcy wystąpią w sprawach 
cywilnych o odszkodowania. Jeśli 
gmina musiałaby takie wypłacić, to 
w znacznym stopniu ucierpiałby jej 
budżet. Dlatego nie pozostało nam nic 
innego, jak tylko odwołanie – twierdzi 
burmistrz Kazimierz Ziemba. 

Czy sprawy nie można było zała-
twić ugodowo?

- Myślę, że takiej możliwości nie 
ma. Chęć przedsiębiorców do ugody 
jest niewielka. Ostatnio słyszeliśmy 
tylko zastraszanie sprawami o od-
szkodowanie. Nawet gdybyśmy doszli 
do porozumienia, to i tak mogliby 
wytoczyć procesy. Nie pozostało nam 
nic innego, jak tylko się odwołać. Na-
szym zadaniem jest po prostu chronić 
budżet – twierdzi Ziemba.

Marcin Nieradka

Wykopali piec
Dobiegają końca prace ekspedycji archeologicznej związanej z budową 

obwodnicy. 
Firma prowadziła ekspedycję przy 

pięciu stanowiskach. Co znaleziono?
- Najciekawsze odkrycia to piec 

z okresy wpływów rzymskich, oraz 
kamienny toporek. Oprócz tego, pod 
ziemią znajdowało się dużo fragmen-
tów naczyń ceramicznych i śladów 
palenisk – mówi archeolog Marcin 
Przybytek.

Najwięcej znalezisk dokonano w 
rejonie Olchowa. Najprawdopodob-
niej miała tam niegdyś miejsce osada.

- Najważniejsze prace zostały już 
wykonane. Będą jeszcze rozszerzenia 
w ramach pasa drogowego, ale wiel-
kich odkryć raczej spodziewać się nie 
można – twierdzi Przybytek.

W ostatnim do naszej redakcji 
trafiły skargi, iż prace archeologiczne 
prowadzone są na gruntach, których 
nie wykupiono jeszcze od właścicieli. 
Zapytaliśmy o to przeprowadzających 
ekspedycję? 

- Doszły do nas takie słuchy. Z tego, 
co wiemy do wywłaszczeń już doszło, 
ale na konta rolników nie wpłynęły 
jeszcze pieniądze. Jako firma jesteśmy 
poza sporem i prowadzimy prace w 
oparciu o odpowiednie procedury 
prawne – mówi Przybytek.

Temat będzie jeszcze przez nas 
badany.

man

Kandydata wystawi konwent
Marek Krzywania nie podjął jeszcze decyzji o kandydowaniu na stano-

wisko burmistrza Nowogardu.
Kilka dni temu niektóre media lokal-

ne podały, iż obecny przewodniczący 
Rady Miejskiej będzie się ubiegał o fotel 
burmistrza.

- Decyzje jeszcze nie zapadły. Nie 
wiem, czy wystartuje w wyborach. Ta 
informacja jest nieporozumieniem 
dziennikarza „Gazety Goleniowskiej”, 
który moją wypowiedź potraktował w 
dziwny sposób – mówi Krzywania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej za-
powiada jednocześnie, iż Nowogardz-
kie Forum Samorządowe, z którego się 
wywodzi odbędzie konwent drugiego 
czerwca. To na nim zapadną wiążące 
decyzje.

- Chcielibyśmy, aby była to decyzja 
przemyślana i demokratyczna. W orga-
nizacji do walki o fotel burmistrza chętne 

są przynajmniej dwie osoby. Nad kandy-
dowaniem, oprócz mnie zastanawia się 
np. Sławomir Kucal. Nic nie jest jeszcze 
przesądzone. Nie wiem, komu zależało 
na puszczeniu informacji o moim starcie 
w wyborach – twierdzi Krzywania.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
informuje zarazem, że Forum Samorzą-
dowe nie ma jeszcze skompletowanych 
list wyborczych do Rady: - Rozmawia-
my na temat ich obsady. Nie chcemy ich 
jeszcze zamykać, bo do wyborów jeszcze 
dużo czasu.

Krzywania w wyborach o stanowisko 
burmistrza startował już trzykrotnie. 
Dotychczas udział w nowogardzkich 
wyborach zadeklarowali tylko Kazi-
mierz Ziemba (PSL) i Robert Czapla 
(SLD).  man 

Mur leży odłogiem
Fragment nowogardzkiego muru obronnego uległ zawaleniu z końcem 

marca. Kiedy odzyska dawny blask?
Wyrwa w murze ma kilka metrów. 

Kamienie i cegły leżą na przyległej 
murze od ponad miesiąca. Ostatnio 
wszystko ogrodzono estetycznym 
płotkiem. Na miejscu obecny był 
wojewódzki konserwator zabytków, 
który wydał zalecenia, określające 
remont wyrwy i ulepszenie stanu 
całości murów. Co w jego sprawie 
robi gmina?

- Wysłaliśmy zapytanie do firm wy-
konujących tego typu prace. Czekamy 
na odpowiedź z ofertami ceny i wska-
zanie kierunku prac. To przedsiębior-
stwa, które wykonywały podobne pra-
ce w sąsiednich gminach – tłumaczy 

Joanna Krępa z Urzędu Miejskiego.
Po wyborze wykonawca będzie 

musiał wykonać projekt prac, które 
planuje przeprowadzić. Może mu to 
zając nawet do czterech tygodni. Po 
wykonaniu projekt gmina wystąpi 
na pozwolenie o budowę. Niestety 
zazwyczaj czeka się na nie około 
dwóch miesięcy.

- Każda decyzja i etap pracy musi 
być konsultowana z konserwatorem 
zabytków. Nie można, więc spodzie-
wać się bardzo szybkiego tempa. Myślę, 
że pierwsze prace przy wyrwie ruszą 
za około trzy miesiące – informuje 
Krępa. man
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list otwarty radnego kosińskiego

Burmistrz odpowiada
W dniu 20.04.2010  opublikowaliśmy list otwarty radnego Krzysztofa Ko-

sińskiego. W swoim liście radny zarzuca burmistrzowi brak troski o mają-
tek gminy. Jako przykład podaje zamiar bezprzetargowej sprzedaży lokalu 
handlowego przy ul. Warszawskiej 7 za zbyt niską  (według radnego) cenę. 
Na list odpowiedzieli już po dwóch dniach rzeczoznawca majątkowy wyce-
niający lokal Krzysztof Ryterski oraz burmistrz Kazimierz Ziemba. Pan Ry-
terski wyjaśnił prawne zasady wyceny lokali użytkowych (DN nr 32 z dnia 
27.04.2010). Dzisiaj publikujemy uzasadnienie decyzji przekazane przez 
burmistrza Kazimierza Ziembę. Przepraszamy za opóźnienie spowodowane 
zmianą cyklu wydawniczego naszej gazety. 

Lesław M. Marek   

Odpowiedź na list otwarty  

Pana krzysztofa kosińskiego
dotyczący sprzedaży lokali 
użytkowych

Mając na uwadze wspieranie miejscowych przedsiębiorców a także stwa-
rzając im gwarancję prowadzenia dalszej działalności gospodarczej w do-
tychczas wynajmowanych lokalach użytkowych Koalicyjny Klub Samorzą-
dowy  przy Radzie Miejskiej w Nowogardzie złożył wniosek o umożliwienie 
najemcom nabycie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej po aktual-
nej cenie rynkowej.

Rada Miejska w dniu 27 maja 2009 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/244/09 w 
sprawie pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych.

W uchwale tej szczegółowo określono zasady nabywania lokali użytko-
wych i garaży na terenie miasta. W uzasadnieniu podano wykaz lokali użyt-
kowych które będą przedmiotem sprzedaży. W wykazie tym  również ujęty 
jest lokal użytkowy przy ul. Warszawskiej 7.

Sprzedaż wymienionych w uzasadnieniu uchwały lokali  odbywa się na 
wniosek najemców a  uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Dziwi mnie Pańskie pytanie dotyczące sprzedaży tego lokalu chociażby z 
tego względu, że jako Radny powinien Pan znać treść uchwały.

Sprzedając lokal użytkowy przy ul. Warszawskiej nie robię nikomu żad-
nych prezentów lecz realizuję jedynie treść uchwały Rady Miejskiej.

Co do prezentu jakobym robił najbogatszym ludziom w mieście to życzę 
wszystkim mieszkańcom miasta dużej zasobności.

Z poważaniem Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

(Kolejny) LIST OTWARTY

Szanowny Panie Burmistrzu!
 Skąd wynika Pana niechęć do wzbogacania budżetu gminy?
 Sprzedaż bezprzetargowa lokalu przy ulicy Warszawskiej 7 zubożyła gmi-

nę minimum na ponad sto tysięcy złotych. Wycena rzeczoznawcy opierała 
się na uśrednieniu sprzedaży malutkich  lokali. Nawet małe dziecko wie , że 
lokal mieszkalny w Nowogardzie sprzedaje się po 3 500 zł za m2. Natomiast 
lokal użytkowy jakim jest sklep leżący w centrum miasta można byłoby 
śmiało sprzedać za 4 000 do 5 000 złotych za metr kwadratowy. Rozumiem, 
że robi Pan znowu prezent bardzo bogatemu mieszkańcowi Nowogardu. 
Mam pytanie : dlaczego na Boga znowu kosztem mieszkańców gminy i to 
tych najbiedniejszych?

I co na to Pana wspaniali koalicjanci?
Z poważaniem
Radny Krzysztof Kosiński

PS.   Dlaczego moje pytanie o sprzedaży wieży ciśnień na której miasto 
zrobiłoby dobry interes od dwóch miesięcy zostaje bez odpowiedzi. Przecież 
gmina dostała ją za darmo od PKP. Jednocześnie dlaczego pana urzędnicy 
od ponad dwóch miesięcy nie mogą mi odpowiedzieć na moje podanie. To 
ile musi czekać podanie zwykłego obywatela, jeżeli radny czeka tak długo?

Wieczór piosenki 
francuskiej w Caffe Piwnica

W dniach 03 i 04.05.2010 o godz 
20.00 w Caffe Piwnica odbył się 
koncert piosenek z repertuaru Edith 
Piaf  pt. „Przesłanie paryskiego wró-
belka” w wykonaniu Magdaleny Sto-
py, która przyjechała do nas aż z Za-
mościa. Wykładowca UMCS w Lu-
blinie, zdobywczyni nagrody dla 
najlepszej wokalistki w konkursie 
Big Bandów, laureatka konkursu 
„Wokalistów Jazzowych”, kierownik 
artystyczny zespołu „NAIMA”, któ-
ry w 2005r wygrał opolskie debiuty 
- to tylko kilka z wielu osiągnięć ar-
tystki.

Pierwotnie koncert zaplanowany 
był jedynie na 3 maja, jednakże duże 
zainteresowanie z państwa strony 
sprawiło, iż następnego dnia po-
nownie spotkaliśmy się w atmosfe-
rze piosenki francuskiej przy blasku 
świec i lampce czerwonego wina. 
Specjalnie na tę okazję w lokalu zbu-
dowano rozkładaną scena, która 
umożliwiła artystce lepszy kontakt z 
widownią.

Koncert miał formę recitalu, ar-
tystka każdy utwór poprzedzała za-
rysem

z życia Edith Piaf zbliżając słu-
chaczy do jej twórczości  dzięki cze-
mu   śpiewane piosenki   były nie 
tylko uważnie słuchane ale również 
osobiście przeżywane. Komplet na 
widowni zarówno pierwszego jaki 
drugiego dnia koncertu świadczy 
nie tylko o dużym zainteresowaniu 
samym koncertem, ale również o 
potrzebie oderwania się od codzien-
ności i spędzenia wolnego czasu ina-
czej niż zwykle. Miniony koncert z 
pewnością nie jest ostatnim, dzięki 
współpracy z panią Beatą Krzyża-
nowską zaplanowanych  mamy dla 
państwa dużo ciekawych projektów, 

będzie to przede wszystkim muzyka 
na żywo o różnorodnej tematyce jak 
i wieczory kabaretowe a to wszyst-
ko z udziałem wielu znanych arty-
stów.  Naszym założeniem jest aby 
Caffe Piwnica stała się dla państwa 
miejscem spotkań zarówno towa-
rzyskich jak i kulturalnych.

Staramy się również pomagać lo-
kalnym artystom poprzez promo-
wanie ich prac inicjując wystawy, w 
chwili obecnej odwiedzając nasz lo-
kal mogą państwo zapoznać się z ob-
razami pani Marleny z Nowogardu 
czy też srebrną biżuterią artystycz-
ną w wykonaniu pani Justyny Stu-
ligłowy również z Nowogardu. Ser-
decznie dziękujemy w imieniu pani 
Magdaleny Stopy za ciepłe przyjęcie 
i duże zainteresowanie twórczością 
Edith Piaf, a także państwu za liczne 
przybycie oraz zapraszamy na kolej-
ne imprezy organizowane w naszym 
lokalu o których będą państwo in-
formowani min. na łamach Dzien-
nika Nowogardzkiego.

Edyta i Krzysztof Szcześniak 
Caffe Piwnica
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
V Niedziela Wielkanocna (J 14,23-29)

Boże, gdzie jesteś?...
Oto pytanie, które często ciśnie się na usta, zwłaszcza 

wtedy, gdy Bóg wydaje się nam obcy i daleki. Gdzie się ukryłeś? Gdzie Cię 
mamy szukać? - pytamy. Wśród gwiazd na niebie? W Eucharystii? Dlaczego 
zostawiłeś nas samych?

To nie Bóg nas zostawił, bo Bóg nigdy nie cofa swojej miłości. Nasza 
pustka jest najprawdopodobniej wynikiem tego, że to my opuściliśmy Boga. 
Jak to? - powie niejeden z nas. Nic się takiego nie stało. Zawsze byłem i je-
stem wierzący. To prawda. Tylko wiara wymaga jeszcze miłości. Ależ ja ko-
cham Boga. Czy rzeczywiście? Miłość Boga polega na zachowywaniu przy-
kazań. Chrystus mówił: „Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją na-
ukę”. Jak jest u nas z zachowywaniem Jego nauki? Miłuj bliźniego, nie krad-
nij, nie cudzołóż, nie upijaj się, nie gorsz dzieci... Jeżeli nie zachowujemy Bo-
żych przykazań, trudno mówić o miłości Boga. Nie dziwmy się, że Bóg jest 
wtedy daleki i obcy.

Ale gdy jesteśmy wierni Bogu, to Bóg nie tylko, że nie jest daleko, ale jest 
w nas. „Kto będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go, i przyj-
dziemy do niego i będziemy w nim przebywać”. Bóg nie tylko będzie w nas, 
ale uspokoi nasze skołatane serca. Powiedział przecież: „Pokój zostawiam 
wam, pokój Mój daję wam.” Problem więc polega na tym, byśmy nie odwra-
cali się od Boga, twierdząc na przykład, że Jego przykazania nie są na dzi-
siejsze czasy.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
 Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Niedzielnych Mszach św. o godz.: 

7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 
10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

Rozpoczynamy miesiąc maj, który w sposób szczególny poświęcony jest 
Matce Bożej. Odprawiamy codziennie Nabożeństwa Majowe po Mszy św. 
wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które od-
bywają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na ple-
banii. Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w 
Lednicy, które odbędzie się w sobotę 5 czerwca 2010 r. Zapisy u ks. To-
masza Tylutkiego (GG: 2404046). W dniach 21-23 maja w domu rekolek-
cyjnym „Totus Tuus” na os. Słonecznym odbędzie się weekendowe spo-
tkanie formacyjno – informacyjne dla młodzieży zaangażowanej w Kato-
lickim Stowarzyszeniem Młodzieży, jak również dla chętnych poznać 
KSM. Koszt: 65 zł. Początek 21 maja (piątek, godz. 18.00), zakończenie 
23 maja (niedziela, godz. 14.00). Trzeba zabrać śpiwór, długopis, zeszyt,  
Pismo św. 

W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława BM – głównego patro-
na Polski. W tym dniu odwiedzimy Chorych z terenu naszej parafii od 
g.9.00 do 12.00. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Ko-
munii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygoto-
wanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy 
Sakrament (biały obrus, świece, krzyż).

Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii 
odbędzie się w środę 12 maja o g.19.00. Sakramentu udzieli Bp Antoni 
Dziemianko z Białorusi. Serdecznie zapraszamy.  

Parafia pw. MB Fatimskiej
Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 9 maja o g.12.00. 

Zapraszamy już dziś na odpust parafialny ku czci MB Fatimskiej, który 
odbędzie się w czwartek 13 maja o g.18.00. 

x.TT

Uwaga! Stypendia na studia  
dla młodych maturzystów

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi (Organizator) i Fundacja Leszka Czar-
neckiego (Fundator) we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębior-
czości ogłasza nabór do III Edycji Projektu Indeks Start2Star - w wyniku 
którego niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewnia się finansowanie 
przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie. Ten 
program jest dla Ciebie, jeżeli:

Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu matural-

nego;
Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej kla-

sie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią ocen powyżej 4,0;
Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na 

wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kierunek dowolny;
Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 800 

PLN od dwóch lat podatkowych.
Szczegółowych informacji udziela: Anna Mieleszko, tel.: 22 537 73 31,e-

mail:amieleszko@paga.org.pl
Wnioski należy składać poprzez stronę www.lcheart.pl/start2star
Termin zgłoszeń upływa 23 maja 2010 roku.

Opr. x.TT - Źródło: portal ngo

„Adopcja Serca” dzieci afrykańskich 
przez młodzież z LO nr 2 z Nowogardu 

„Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły, 
naszych serc, by ich kochały” 
   (św. Matka Teresa z Kalkuty)

Owocem ostatnio przeżywanego 
tygodnia misyjnego w Kościele jest 
przystąpienie młodzieży z Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2 w Nowogar-
dzie pod opieką ks. Tomasza Tylutkie-
go do specjalnego programu  „Adop-
cja serca” ruchu „Maitri”, który ma 
na celu pomoc dzieciom i młodzieży 
z biednych krajów świata w edukacji i 
rozwoju.  Mapa Afryki jest pełna bo-
lesnych ran. Wojny, niesprawiedliwa 
wymiana handlowa, zadłużenie, ne-
gatywne skutki globalizacji, niewol-
nictwo i podobne problemy powodu-
ją nędzę, sieroctwo, głód, cierpienie i 
przedwczesną śmierć ogromnej rzeszy 
dzieci. Głodujące dzieci i opuszczone 
sieroty czekają na naszą pomoc. Włą-
czając się do programu pomocy Ad-
opcja Serca możemy ulżyć ich cier-
pieniu i ratować życie. Zaadoptowali-
śmy dziecko afrykańskie, pochodzące 
z Rwandy ( środkowy wschód Afry-
ki - kraj francuskojęzyczny). Z infor-
macji , które o nim posiadamy to, że 
nazywa się „Patrick Mbarushimana, 
urodził się w 1999 r. Jego rodzina nie 
posiada własnego domu, ojciec sprze-
dał dom i ich zostawił bez środków do 
życia. Mieszkają u babci, która jest w 
podeszłym wieku. Na zdjęciu znaj-

duje się domek, ale nie jest wystar-
czająco wyposażony. Patrick jest mi-
łym i mądrym chłopcem. Ma czworo 
rodzeństwa. Potrzebuje pomocy, aby 
się uczyć. Jest obecnie w trzeciej kla-
sie szkoły podstawowej”. Utrzymanie 
dziecka jest niewielkie w stosunku do 
naszych potrzeb ( 13 euro na miesiąc). 
Opiekę edukacyjną i duchową spra-
wują pracujący tam misjonarze. Waż-
nym elementem programu Adopcja 
Serca jest możliwość nawiązania kore-
spondencji z dzieckiem ( w tym przy-
padku w j. francuskim). Więcej może-
my dowiedzieć się na stronie www.
maitri.pl . Dziękujemy za wsparcie 
tego szczytnego celu i zachęcamy in-
nych do pomocy dzieciom afrykań-
skim.  x.TT
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Serdeczne Bóg 
zapłać wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisławy 
Wójcik 

składa 
rodzina

PODZIękOWaNIa

Zmarł Ks. Abp Zygmunt Kamiński  
– były pasterz naszej archidiecezji…

W  sobotę, 1  maja,  o godz. 
6.45, zmarł Ksiądz Arcybiskup Zyg-
munt Kamiński,  Metropolita Szcze-
cińsko-Kamieński w latach 1999 - 
2009, doktor honoris causa Uniwer-
sytetu Szczecińskiego.

Uroczystości pogrzebowe Śp. Ks. 
Abpa Zygmunta Kamińskiego odbę-
dą się w piątek, dnia 7 maja 2010 r., 
według następującego porządku:

  I Stacja – Kościół Seminaryjny 
(Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2).

-  godz. 7.00 – Jutrznia z udziałem 
duchowieństwa, sióstr zakonnych i 
alumnów.

- godz. 10.00 – Msza Święta żałobna 
pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity 
Szczecińsko-Kamieńskiego. Po Mszy Świętej przeniesienie Ciała do Bazyliki 
Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

 II Stacja – Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szcze-
cinie 

- godz. 12.00  – wprowadzenie Ciała do Katedry.
                         – Liturgia Godzin – Modlitwa Południowa.
                         – Czuwanie modlitewne.
- godz.  13.00  –  uroczysta Msza Święta pogrzebowa pod przewodnic-

twem J.Em. Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Seniora. Po Mszy 
Świętej nastąpi Obrzęd Ostatniego Pożegnania i złożenie Ciała w Krypcie 
Biskupów Szczecińsko-Kamieńskich.

Msza Święta pogrzebowa będzie transmitowana na antenie TVP Szcze-
cin.

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński urodził się dnia 20 lutego 1933 r. we Wzgó-
rzu Bełżyce, w Archidiecezji Lubelskiej. Wyświęcony został dnia 22 grudnia 1956 
r. W latach 1959-1961 odbył w KUL studia specjalistyczne w zakresie prawa kano-
nicznego, uwieńczone doktoratem w roku 1971. W dniu 30 listopada 1975 r. przyjął 
święcenia biskupie z rąk ówczesnego Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka. W Ar-
chidiecezji Lubelskiej pełnił m.in. zadania Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, a 
następnie Wikariusza Generalnego. Był także Dziekanem Kapituły Katedralnej oraz 
wykładowcą prawa kanonicznego. W roku 1984 decyzją Sługi Bożego Jana Pawła II 
został przeniesiony na stolicę biskupią w Płocku, najpierw jako biskup koadiutor, 
a następnie (od 1988 r.) jako biskup diecezjalny. Dnia 1 maja 1999 r. otrzymał no-
minację na urząd Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Kanoniczne 
posługiwanie rozpoczął w dniu 23 maja tegoż roku. W historię naszej Archidiecezji 
wpisał się m.in. poprzez: rozpoczęcie i prowadzenie prac Pierwszego Synodu Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który doprowadził do etapu przyjęcia Projek-
tu Uchwał Synodalnych. Doprowadził też do utworzenia Wydziału Teologicznego w 
Uniwersytecie Szczecińskim, a także do koronacji łaskami słynącego Obrazu Macie-
rzyństwa NMP w Trzebiatowie. W czasie swojego posługiwania powołał kilka no-
wych szkół katolickich oraz doprowadził do rozbudowy ośrodków rekolekcyjnych w 
Trzęsaczu i Wisełce. W uznaniu Jego szczególnych zasług dla rozwoju życia akade-
mickiego Szczecina Senat Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 24 października 2009 
r., nadał J.E. Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu tytuł Doktora ho-
noris causa. W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski, w różnych latach, pełnił 
m.in. funkcję Przewodniczącego strony kościelnej w Zespole legislacyjnym, przy-
gotowującym ustawę normującą stosunki Państwo-Kościół oraz Przewodniczącego 
Rady Prawnej KEP. Był też członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej, Komisji 
Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu RP oraz Rady Ekonomicznej KEP. Był także Wi-
ceprzewodniczącym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jako Arcybiskup Senior, od 
dnia 31 marca 2009 r. wspierał nas swoją mądrością duszpasterską, żarliwą modlitwą 
oraz nieustannie Bogu ofiarowywanym, ciągle pogłębiającym się cierpieniem. Pozo-
staje w naszej pamięci jako gorliwy i mądry,  umiejętnie odczytujący znaki swojego 
czasu Pasterz Kościoła, roztropny i sumienny rządca, zatroskany o jakość życia dusz-
pasterskiego oraz pogłębioną formację duchowieństwa, osób życia konsekrowanego 
i wiernych świeckich.

Opr. x.TT - cyt. za www.szczecin.kuria.pl 

Kampania  
„Czas zmienić przyzwyczajenia”

Głównym celem kampanii ma 
być zwrócenie społecznej uwagi na 
problem zażywania substancji psy-
choaktywnych przez ludzi dorosłych 
oraz na zagrożenia związane z tym 
zjawiskiem. Podkreślenie szkodliwo-
ści i skutków spożywania substancji 
psychoaktywnych – uzależnienia, 
problemów w pracy, osamotnienia 
– to kolejne priorytety tej kampanii. 

Badania wskazują tendencje wzro-
stowe dotyczące zażywania substancji 
psychoaktywnych przez osoby o 
ustabilizowanej pozycji społecznej i 
zawodowej w wieku 25-45. Jakie są 

motywy sięgania po substancje psy-
choaktywne przez osoby w okresie 
stabilizacji życiowej? 

Kampania ma zasięg wojewódzki 
i obejmuje szereg różnorodnych 
działań promocyjnych. Wśród nich 
znajdują się publikacje prasowe, 
emisje spotów radiowych, outdoor, 
kolportaż ulotek oraz strona inter-
netowa.

Kampanię zainaugurowała konfe-
rencja prasowa w Urzędzie Marszał-
kowskim.

Opr. LMM

Konkurs o ruchu drogowym
Konkurs o przepisach ruchu drogowego zawsze cieszył się wśród dzieci duża 

popularnością i skłaniał je do zaangażowania, które dostrzega Nasza Policja chęt-
nie patronując mu, co roku. W śród startujących dzieci poprosiłem ucznia SP w 
Orzechowie Marcina Ogiewę o kilka słów, by wypowiedział się na temat konkursu:

J.B Jesteś jeszcze bardzo młodym 
chłopcem, ale uczenie się przepisów 
o ruchu drogowym i jazda na rowerze 
sprawia ci przyjemność?

M.O Tak konkurs był bardzo fajny 
a ja chętnie w nim uczestniczyłem.

J.B Powiedz, co najbardziej sprawi-
ło Ci trudność w przyswojeniu wie-
dzy o przepisach ruchu drogowego?

M.O Wszystko było dość łatwe, ale 
miałem problemy ze skrzyżowaniami 
na placu.

J.B Warto się uczyć przepisów o 
ruchu drogowym Twoim zdaniem?

M.O jasne! W następnym konkursie 
postaram się być pierwszy i najlepszy!.

J.B To super postanowienie! 
M.O Lubię takie konkursy, a jeszcze 

bardziej wygrywać nagrody!.
J.B Dzięki za rozmowę. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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DZIEŃ BEZ PRZEMOCY Z I LO
30 kwietnia 2010 r. obchodzony był „Światowy Dzień Sprzeciwu wobec 

Bicia Dzieci” pod hasłem „Dzień bez przemocy”. I Liceum Ogólnokształcą-
ce   postanowiło włączyć się do akcji. Uczniowie wraz z opiekunami: panią 
Jolantą Machut oraz panią Moniką Werner – Tomasikiewicz podjęli nastę-
pujące działania mające na celu rozpropagowanie akcji: odwiedziny trzech 
nowogardzkich przedszkoli oraz rozdanie ulotek przechodniom. 

Wśród materiałów propagujących akcję były balony, plakietki, długopisy 
oraz ulotki: „10 DZIESIĘĆ KROKÓW KU TEMU BY STAĆ SIĘ LEPSZYM 
RODZICEM”, dostępne także na stronie: www.dziecinstwobezprzemocy.pl  

Szczególnie zaangażowane w akcję były uczennice: Magdalena Zięciak, 
Magdalena Łuczak, Ewelina Pastusiak oraz Sylwia Karalus.

Akcja spotkała się z ogromnym entuzjazmem ze strony dzieci, pań przed-
szkolanek oraz przechodniów.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW  
I LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

SUKCES uczennicy I LO  
– Mileny Trojanowskiej

W dniu 20.03.2010r. w Szczecinie przeprowadzony został etap okrę-
gowy XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

  Jedynka    
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Olimpiada przebiegła w kilku eta-
pach. Najpierw zorganizowano etap 
rejonowy. Laureatką etapu rejonowe-
go została uczennica I LO w Nowogar-
dzie – Milena Trojanowska i tym sa-
mym zakwalifikowała się do kolejnej 
tury Olimpiady. Uczennica reprezen-
towała rejon na szczeblu okręgowym. 

Zgodnie z regulaminem każdy 
uczestnik Olimpiady zobowiązany 
był do przeprowadzenia i udoku-
mentowania akcji prozdrowotnej w 
szkole i środowisku lokalnym. Do 
oceny końcowej Komisja Olimpia-
dy brała pod uwagę sumę punktów 
uzyskanych za przeprowadzoną ak-
cję prozdrowotną i test pisemny. 

Milena przeprowadziła akcję na 
następujący temat: „Twoje zdrowie, 
to jest dziś trendy – zrób bezpłat-
ną cytologię”. Opiekunem i osobą 
wspierającą uczennicę w przepro-
wadzeniu i dokumentacji akcji proz-
drowotnej była Pani pedagog Jolan-
ta Machut, natomiast do olimpiady 
uczennicę przygotowała Pani Danu-
ta Gutowska.      

Milena wygrała etap okręgowy i 
dzięki temu będzie reprezentowała 
okręg zachodniopomorski w etapie 
centralnym Olimpiady, który odbę-
dzie się w Zgierzu w dniach 27-30 
maja 2010r.  

29 kwietnia o godzinie 17 w  I Li-
ceum Ogólnokształcącym w No-
wogardzie odbył się uroczysty apel 
z okazji ukończenia szkoły klas III. 
Po wejściu absolwentów trzech klas, 
wprowadzeniu i przekazaniu sztan-
daru, hymnie państwowym, powita-
niu rodziców, grona pedagogiczne-
go i absolwentów oraz wystąpieniu 
Pani dyrektor Kariny Surmy, doko-
nano wpisów do Złotej Księgi. Tego 
zaszczytu mogli dostąpić jedynie 
uczniowie ze średnią ocen co naj-
mniej 5,0 i wzorowym zachowaniem 
lub uczniowie, którzy mogą się po-
chwalić wybitnymi osiągnięciami. 
Najwyższą średnią w nowogardzkim 
liceum (5,12) osiągnęły uczennice 
klasy IIIc, Dagmara Suska i Magda 
Zielińska. Świadectwa z czerwonym 
paskiem

oraz odznaki Sapere Aude (Od-
waż się być mądrym), tak zwane 
Sówki, które symbolicznie wyróż-
niają najlepszych absolwentów od 
wielu już lat wręczyła wicedyrektor 
Jolanta Machut. Nagrody książkowe 
za naukę (średnia ocen co najmniej 
4,5) z rąk wychowawców: Graży-
ny Połetek, Zbigniewa Michalaka, 
Doroty Borzeszkowskiej – Buriak 
otrzymało osiem osób.

Barbara Papuszka wręczyła upo-
minki za udział w konkursach z za-
kresu ekonomii i przedsiębiorczo-
ści oraz za działalność miniprzed-
siębiorstwa „Ydzybydzy”, które nie 
istniałoby bez uczniów klasy IIIc. 
Nagrodzony został również zespół 
Pierwszej Pomocy, który pod opieką 

pani Grażyny Połetek brał  udział w 
konkursach  na szczeblu rejonowym 
i okręgowym. Za reprezentowanie 
szkoły w Wojewódzkiej Licealiadzie 
Szachowej, olimpiadzie filozoficz-
nej, olimpiadzie wiedzy o filmie po-
dziękowania złożył Michał Sokulski. 
Uczniowie I LO w Nowogardzie bra-
li również udział w licznych konkur-
sach literackich i dziennikarskich. 
Nagrody za udział wręczyła: Korne-
lia Sztengiert- Kowalczyk.

Drobne upominki oraz dyplomy 
wręczono działaczom samorządu 
uczniowskiego.

Szczególnym momentem uroczy-
stości było przyznanie honorowego 
tytułu „Przyjaciel Szkoły” dla pani 
Grażyny Rynkiewicz, Przewodni-
czącej Rady Rodziców, która wiele 
lat wpierała całą społeczność szkol-
ną.

Wieloletnim zwyczajem w nowo-
gardzkim liceum jest wręczanie li-
stów pochwalnych rodzicom absol-
wentów wyróżniających się swo-
ją postawą i mających bardzo do-
bre wyniki w nauce. Wychowaw-
cy klas trzecich rozdali świadec-
twa ukończenia szkoły wszystkim 
swoim wychowankom. Zakończe-
nie roku szkolnego to także okazja, 
aby podziękować dyrekcji, rodzi-
com, wychowawcom oraz kolegom 
i koleżankom za wspólnie przeżyte 
lata, chęci zdobywania wiedzy oraz 
ogromny trud włożony w wychowa-
nie. Przed absolwentami I LO jesz-
cze egzamin maturalny. 

Matury 2010 
Ten rok jest szczególny, bo została wprowadzona do obowiązkowego egza-

minu maturalnego matematyka, która jak się okazała na egzaminie nie była 
wcale taka trudna. Maturzyści w rozmowie powiedzieli”, że nie było niczego, co 
mogłoby nas zaskoczyć w zadaniach. Test był dość łatwy jedynie nerwy trudne 
do opanowania”. 

W rozmowie z Dyrektor I LO panią Karina Surmą dowiedziałem się, że 
egzamin przebiega bez żadnych zakłóceń a nad wszystkim sprawnie czuwają 
nauczyciele, którzy przed wejściem do auli egzaminacyjnej starali się rozła-
dować atmosferę i bardzo skrupulatnie przestrzegają procedur związanych 
z samym już egzaminem.. Liczba zgłoszonych maturzystów to 74 w tym 1 
niepełnosprawna, która ma do dyspozycji pojedynczą salę i 30 min więcej 
regulaminowego czasu na wypełnienie testu. Matura to ważny egzamin, który 
jest podsumowaniem edukacji przez okres nauki w Liceum. Jakie będą jego 
wyniki?

Jarosław Bzowy 

Znaleziono
Klucze widoczne na zdjęciu 
są do odebrania w redakcji



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

97-10.05.2010 r. 

Z okazji narodzin 
wspaniałej córeczki 

mamie Dorocie 
i ojcu Tomaszowi 

       Kozieł 
   serdeczne 
   gratulacje 

składają 
pradziadkowie 

Jadwiga i Tadeusz Kozioł

Kochanej Mamie, Babci i Prababci 

Zofii Siwej 
z okazji 90-tej rocznicy urodzin 

wszelkiej pomyślności i długich lat życia 

życzą 
synowie Marian, Wiesław i Krzysztof 

wraz z rodzinami

Życzenia wszelkiej 
pomyślności 

w dniu imienin 
dla Stanisława 

Pietrzykowskiego 
składa: 
Zespół 

CARITAS 
przy parafii 
pw. WNMP 

w Nowogardzie 

Z okazji
w 80 urodzin

Helenie  
Chorążyczewskiej 

dużo zdrowia 
i szczęścia

życzą 
dzieci i wnuki 
z rodzinami

Z okazji urodzin 
Franciszkowi 

Karolewskiemu 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz radości 
z każdego dnia 

składają 
Ela z Mirkiem

Niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja, 
dobroć ludzka nie omija. 

Wszystko, co piękne i upragnione 
niech będzie w Twoim 

życiu spełnione… 

W 60 urodziny 
- żona Teresa

VI edycja miejsko-gminnego konkursu  
czytelniczego pt. „Mikołajek i inne chłopaki” 

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.”
      Monteskiusz

Dnia 15 kwietnia, uczniowie klas 
drugich i trzecich ze szkół podsta-
wowych spotkali się na kolejnej edy-
cji konkursu czytelniczego w go-
ścinnych murach Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Celem konkursu 
od sześciu już lat jest rozwijanie za-
interesowań czytelniczych dzieci w 

młodszym wieku szkolnym. Zmaga-
nia odbywają się w dwóch etapach: 
szkolnym, który wyłania trzech zwy-
cięzców, miejsko-gminnym, któ-
ry wyłania laureatów. W tegorocz-
nej edycji konkurs odbył się z oka-
zji jubileuszu 50. urodzin Mikołaj-
ka i obejmował znajomość czterech 

przygód i towarzyszących im ilustra-
cji z tomiku pt. „Mikołajek i inne 
chłopaki”. Do rywalizacji przystą-
piło aż osiem  szkół, co oznacza, że 
dzieci bardzo lubią czytać przygody 
Mikołajka. Uczniowie rozwiązywali 
rozmaite zadania konkursowe przez 
godzinę i walczyli indywidualnie o 
najlepsze miejsca i wyróżnienia. 

Oto laureaci:
I miejsce - Patrycja Brożyna SP nr 

2 w Nowogardzie, 
II miejsce - Szymon Karapuda SP 

nr 2 w Nowogardzie,
III miejsce - Hanna Grybowska SP 

nr 3 w Nowogardzie,
IV miejsce - Klaudia Krekora SP 

nr 1 w Nowogardzie,
V miejsce - Wiktoria Rak repre-

zentantka Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. 

Wyróżnienia otrzymali: Filip 
Olejnik i Aleksandra Bąk z Długo-
łęki, Zuzanna Bakalarczyk z SP 3, 
Anna Głębocka ze Szkoły Prywatnej 
i Jakub Heland ze Strzelewa.    

Każdy uczestnik konkursu otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i nagrodę 
książkową. Drobne upominki ufun-
dował Urząd Miejski w Nowogar-
dzie.  Organizatorzy konkursu, na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie (Iwona Wiśniew-
ska, Ewa Antczak, Dorota Gurgul i 
Aneta Drążewska) oraz Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani 
Zofia Pilarz i Pani Danuta Baran 
gratulują zwycięzcom i serdecznie 
dziękują opiekunom za przygotowa-
nie dzieci do udziału w konkursie. 

Zapraszamy fanów naszych kon-
kursów czytelniczych do spotkania 
za rok!  

Organizatorzy

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa ŻYCZeNIa



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 M - Nr 34 (1864)

rajd „Szlakiem Walk o Szczecin”

Nowogardzcy bicykliści  
najlepsi w piosence turystycznej

25 kwietnia 2010 r. Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Szczecinie, prze-
prowadził 49. Ogólnopolski Rajd „Szlakiem Walk o Szczecin”

W rajdzie wzięli udział turyści 
piesi i turyści rowerowi. Do wybo-
ru było 5 tras dla turystów pieszych, 
o długości od 8 do 15 km lub trasa 
dowolna wg regulaminu OTP. Na-
tomiast turyści rowerowi mogli wy-
brać jedną z dwóch tras o długości 
ok. 40 km każda lub trasę dowolną 
według regulaminu KOT. Łącznie w 
imprezie uczestniczyło ok. 1000 tu-
rystów pieszych i rowerowych.

Komitet organizacyjny Rajdu w 
przygotowanych materiałach przy-
pomniał, że 26 kwietnia mija 65 lat 
od dnia, w którym Szczecin zamie-
niony przez Niemców w „twierdzę” 
kapituluje przed dowódcą rosyj-
skim - generałem Pawłem Batowem. 
W walkach o Szczecin brali udział 
także polscy artylerzyści. 30 kwiet-
nia 1945 roku władzę w mieście ob-
jęła administracja polska na czele 
z pierwszym prezydentem miasta 
Piotrem Zarembą. W wyniku trwa-
jących sporów dotyczących przebie-
gu zachodniej granicy Polski musia-
ła ona dwukrotnie opuszczać zajęty 
już Szczecin, by ostatecznie wrócić 5 
lipca 1945 r.

Od 1979 r. na szczecińskich Ja-
snych Błoniach stoi Pomnik Czynu 
Polaków - z trzema orłami, będący-
mi symbolicznym przedstawieniem 
trzech pokoleń Polaków odbudowu-
jących, zagospodarowujących i za-

mieszkujących Pomorze Zachodnie.
Podkreśla się, że stojący przed 

Zamkiem Książąt Pomorskich po-
mnik księcia Bogusława X i jego 
żony Anny jest pomnikiem doku-
mentującym związki Księstwa Po-
morskiego z państwem polskim. Jak 
wiadomo, Anna Jagiellonka to córka 
polskiego króla, a książę Bogusław X 
stworzył silne Księstwo Pomorskie. 
 Apel organizatorów rajdu o zasta-
nowienie się nad tymi faktami pod-
czas wędrówki trasami 49 Ogólno-
polskiego Rajdu „Szlakiem Walk o 
Szczecin”, jest więc wymowny.

Na mecie rajdu - w Szczecinie-Ży-
dowcach, czekała pyszna, gęsta gro-
chówka wojskowa. Na dużej prze-
strzeni kompleksu boiskowo-rekre-
acyjnego (przy amfiteatrze) były po-
kazy kuglarskie w wykonaniu mło-
dzieży szczecińskich szkół, pokazy 
ratownictwa medycznego i pierw-
szej pomocy w wykonaniu studen-
tów Akademii Medycznej oraz służb 
miejskich, m.in. Państwowej Straży 
Pożarnej. Można było zapoznać się 
z wyposażeniem i możliwościami 
nowoczesnego wozu strażackiego. 
Odbyły się liczne konkursy i poka-
zy. Było dużo uczestników i nagród, 
opowiadania, śpiewania, rzutów 
dętką rowerową i lotkami, łowienia 
ryb... W konkursie piosenki tury-
stycznej wygrał duet z Nowogardu: 

Eugeniusz Heinrich z Ryszardem 
Zagórskim. Pokazali, że poza umie-
jętnością jazdy rowerem mają dar i 
potrafią najlepiej śpiewać. 

Kierownik nowogardzkiej grupy 
Ryszard Zagórski, wręczył Prezeso-
wi Zarządu Regionalnego PTTK w 
Szczecinie, Pani  Danucie Borkow-
skiej i przedstawicielom klubów ro-
werowych z naszego województwa 
oraz woj. lubuskiego materiały pro-
mujące Nowogard i gminę.

Tak trzymać chłopaki i nie spusz-
czać z tonu!.

Relacji wysłuchał LMM

 W kinie „Orzeł” 

 PLANETA 51
 
Animacja familijna, USA, Hiszpania, 2010, 90 min
11 zł B/O
07.05.2010 godz. 16.30, 08.05.2010 godz. 16.30, 09.05.2010 godz. 16.30
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Poznajemy Ziemię 
Nowogardzką 

Po raz XIV odbyły się finały gminnego konkursu „Poznajemy Ziemię 
Nowogardzką”. W tegorocznej edycji wzięło 9 szkół – szkół podstawowych 
i 3 gimnazja Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy i pla-
styczny. Tematyka konkursu wiedzy obejmowała m.in. dzieje Nowogardu, 
organizacja i rozwój administracji państwowej, samorządowej i kościelnej 
po 5 Marca 1945 zabytki rejonu oraz zagadnienia związane z obecnymi 
sprawami społeczno-gospodarczymi i kulturalnymi. Na konkurs plastyczny 
wpłynęło 328 prac w czterech grupach wiekowych. Wszystkie prace zostały 
wyeksponowane w Sali wystawowej biblioteki Komisja Konkursowa powoła-
na przez burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziembe po przeprowadzonych 
eliminacjach wyłoniła zwycięzców: 

Szkoła Podstawowa
I miejsce Aleksandra Beśka SP 2 nagroda – rower 
II miejsce Wiktoria Kiryk SP 3 nagroda -  namiot 
III miejsce Agnieszka Bąk SP 2 nagroda – śpiwór 
Gimnazja 
I miejsce Cezary Niziński Gim. 3 Nagroda – rower 
II miejsce Aurelia Zubek Gim. 1   nagroda – namiot 
III miejsce Szymon Surma Gim. 1 nagroda – śpiwór 

Grupa przedszkoli i klas 0 nagrody zdobyli: 
KL. I – III
I Jakub Gwiazdorski - SP 3 nagroda – aparat fotograficzny 
II Marcel Skibiński – SP 3 nagroda – namiot 
III Dominika Damas – SP 2 nagroda – śpiwór 
Wyróżnienie
Eliza Kowalczyk - SP 1 nagroda – paletki 
KL. IV – VI    
I Julita Kaleta - SP 3 nagroda – aparat 
II Malwina Stańczyk - SP Żabowo nagroda – namiot 
III Filip Rakowski  - SP 4 nagroda – śpiwór 
Wyróżnienia 
Aleksandra Szczeniak SP 4 nagroda – paletki 
Gimnazja 
I Konrad Sidor  Gim. 1 nagroda – aparat fotograficzny
Nagroda specjalna Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej
 – Patrycja Brożyna  SP 2 – nagroda – książka 

Całą galę uświetnili swoją obecnością panowie: Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba i Przewodniczący Rady Marek Krywania. Zwycięzcy z ich 
rąk otrzymali piękne dyplomy i Albumy o Nowogardzie „Przeszłość rodzi 
Przyszłość” wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy otrzymali drobne upominki 
gadżety promujące Nowogard 

Jarosław Bzowy

Podziękowanie
W imieniu organizatorów składam serdeczne 

podziękowania i gratulacje wszystkim uczniom 
biorącym udział w konkursie ich nauczycielom i 
opiekunom za doskonałe przygotowanie konkursu 
pracownikom Biblioteki i Komisji Konkursowej za 
profesjonalne przygotowanie i przebieg konkursu. 
Zwycięzcy otrzymali piękne dyplomy i Albumy o 
Nowogardzie „Przeszłość rodzi Przyszłość”. Wszyscy 
uczestnicy konkursu wiedzy otrzymali drobne upo-
minki gadżety promujące Nowogard

Dyrektor Biblioteki w Nowogardzie 
Zofia Pilarz 
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Nowogardzka 
majówka

Przygotowana w miarę poprawnie i z wysiłkiem - zrealizowana tak jak ... 
niebiosa pozwoliły.

Już 30 kwietnia w rocznicę nadania 
praw miejskich przed sceną plenero-
wą zebrało się niewielu mieszkańców 
i powitanie oraz życzenia Burmistrza 
niewiele zmieniły - przenikliwe 
zimno odstraszało potencjalnych wi-
dzów. Zespół „grający w biegu” także 
zbytnio nie rozgrzał wytrwałych ob-
serwatorów – muzyka bluesowa była 
dobra tylko dla tych pod parasolkami 
blisko punktów gastronomicznych. 
Oczekiwany kabaret „Widelec” zaczął 
z wysokiego pułapu – przepowiedział 
Burmistrzowi trafienie na rewers 
monety pięciozłotowej z racji tak 
długiego piastowania urzędu. I na 
tym się skończyło. Podejrzewam, że 
artystom także było zimno.

Dzień Pierwszy Maj .Tradycyjnie 
ludzie lewicy załatwili pogodę – 
było ciepło i składanie wieńców pod 
pomnikiem oraz przemowa Roberta 
Czapli przebiegła spokojnie i uroczy-
ście. Nowością był udział Burmistrza 
i delegacji nie tylko lewicowych. 
Wieczór także był najbardziej udany 
– występy „Polskiej ABBY” bardzo 
się podobały.

2 maj minął pod znakiem sportu 
o czym piszemy w innym miejscu, a 
wieczorem rządziła młodzież – naj-
bardziej liczna widownia świetnie się 

bawiła – występy były trafione dla tej 
publiczności, a raperzy i hiphopowcy 
swoich fanów nie zawiedli.

Trzeci Maj – Święto uchwalenia 
Konstytucji zgromadziło na mszy za 
Ojczyznę i składanie wieńców pod 
pomnikiem liczną rzeszę mieszkan-
ców. To bardzo dobrze – widać, że dni 
żałoby zjednoczyły Polaków. I dzień 
flagi także był manifestowany w wielu 
domach jak nigdy dotąd. 

Ale ten trzeci dzień maja zaczął się 
bardzo źle – deszcz sparaliżował życie 
wokół sceny i tak już trwało do wie-
czora. Wesołe miasteczko zamarło, na 
piwo też chętnych nie było. Widząc 
co się dzieje artyści przyjechali, ale 
zgodzili się przełożyć swój koncert 
„Na dachu przy kominie”. Wysłucha-
my ich 3 czerwca. Kto wytrwał przy 
scenie zapewne nie żałował – „cztery 
biesiady” w wykonaniu czterech 
dziewcząt z Zamościa bardzo się po-
dobał, a artystki nie bacząc na pogodę 
swój kontrakt dzielnie realizowały.

I jak tu nie wierzyć mieszkance, 
która w sondzie przed długim week-
endem powiedziała: „Te imprezy to 
pieniądze wyrzucone w błoto. Tylko 
młodzież będzie zadowolona”.

tekst LMM
foto KMK
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Sołtys i Rada Sołecka wsi Ostrzyca 
składa podziękowania organizatorom 

wyścigu „Głosu i Olimpijczyków”,
który odbył się w dniu 2 maja 2010 roku na trasie

Nowogard – Ostrzyca – Nowogard
za umożliwienie spotkania mieszkańców Ostrzycy 

z gościem honorowym imprezy
olimpijczykiem – Wojciechem Fortuną.

Uważamy, ze inicjatywa reaktywowania wyścigu okazała się 
bardzo udanym przedsięwzięciem, które mamy nadzieję, 

stanie się imprezą cykliczną.
 Liczymy na to, że corocznie zaszczycać nas będą swoją 

obecnością  znane osobistości olimpijskie.
     Dariusz Olejnik

ruszyła karuzela motocrossowa!
25-04-2010 na torze motocrossowym w Olsztynie odbyła 

się I runda Pucharu Polski w motocrossie. Nasz klub na tych 
zawodach reprezentowali w klasie do 250 cm3 Michał Kozera i 
w klasie 85 cm3 Paweł Klewicz. Zawody rozegrały się w bardzo 
trudnych warunkach, tor był suchy i bardzo się kurzyło nawet 
do tego stopnia, że najstarsi zawodnicy nie chcieli w tych wa-
runkach wyjechać na maszynę startową. Młodzież niestety nie 
miała takiej siły perswazji i kontynuowała zawody. Trening z 
pomiarem czasu poprawnie pojechany przez obydwu naszych 
zawodników, Paweł był 11 a Michał w nowej swojej klasie 12. 
W pierwszym biegu bardzo równa jazda Pawła dała mu 11 
miejsce. Michał w pierwszym biegu był 18, ale i konkurencja 
mocniejsza. Siedmiu zawodników nie zmieściło się na maszy-
nę startową. Drugi bieg to istny tuman kurzu, bardzo ciężkie 
warunki dla wszystkich. Paweł zajął to samo 11 miejsce, 
Michał był 20. W miarę dobre zawody naszych zawodników 
zważywszy na warunki na torze i ilość odniesionych kontuzji 
przez innych zawodników. W tym samym czasie 3 naszych 
zawodników ścigało się w Mirocinie na mistrzostwach strefy 
zachodniej: Żaneta Zacharewicz, Kacper Serówka i Dariusz 
Pustelnik. Żaneta zajęła 2 miejsce, Kacper był 14, a Darek 12 
w klasyfikacji generalnej.

Inf. E. Kozera

Wojtek Fortuna 
w Ostrzycy
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4 maja 

przybłąkał się pies  
w okolicy Grota Roweckiego

szuka właściciela
tel. 602 273 797

PrYWaTNe lICeUm 
OGÓlNOkSZTaŁCĄCe DZIeNNe 

UL. 3 MAJA 22, 72-200 NOWOGARD, 
tel. 91-3922181 OGŁASZA NABÓR 

DO klaS: I, II, III 
Na rOk SZkOlNY 2010/2011 

OFERUJEMY:  
CIEKAWY PROGRAM EDUKACYJNY  

ZAJĘCIA DODATKOWE I WYRÓWNAWCZE  
J. ANGIELSKI , J. NIEMIECKI  

 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  
STYPENDIA SOCJALNE, NAUKOWE  

MAŁO LICZNE KLASY  
CZESNE BEZ WAKACJI OD 150 zł  

PrYWaTNe lICeUm 
Dla DOrOSŁYCH BeZPŁaTNIe 

UL. 3 MAJA 22,72-200 NOWOGARD, 
TEL.: 91 3922181  

OGŁaSZa NaBÓr:  
DO klaS: I, II, III  

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ 
CO 2 TYGODNIE 

W PIĄTKI I SOBOTY  
GWARANCJA BEZPŁATNEJ NAUKI 
PRZEZ CAŁY OKRES KSZTAŁCENIA!  

 

PrYWaTNe POlICealNe STUDIUm 
ZaWODOWe W NOWOGarDZIe 

UL. 3 MAJA 22, 72-200 NOWOGARD, 
TEL.: 91 3922181  

OGŁaSZa NaBÓr Na kIerUNkI:  
- TECHNIK ADMINISTRACJI 2 lata NOWOŚĆ !!!  

NAUKA NA 2 KIERUNKACH JEDNOCZEŚNIE  
- TECHNIK BHP 1,5 roku ZA 1 KIERUNEK 

NIE PŁACISZ  
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CO 2 TYGODNIE 

W PIĄTKI I SOBOTY CZESNE : 150 zł  
PRZY WYBORZE 2 KIERUNKÓW JEDNOCZEŚNIE  

KSZTAŁCENIE NA JEDNYM KIERUNKU 
BEZPŁATNE 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej od 2000r.Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej od 1994 r. 

reklama

Uroczysta Gala w Zakładzie Karnym

W dniu 30.04.2010r. miała miej-
sce podniosła uroczystości w Zakła-
dzie Karnym, gdzie przy pełniej gali 
wraz z dostojnymi gośćmi, których 
w skład wchodzili: Burmistrz No-
wogardu Kazimierz Ziemba, Bur-
mistrz Płot  Marian Maliński, Ko-
mendant Komisariatu Policji w No-
wogardzie kom.mgr Leszek Nowak, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie bryg. 
Bogusław Tunkiewicz , Kapelan ZK 
w Nowogardzie ks.Grzegorz Zakli-
ka, Dyrektor P.P „GARDIA” mgr Ry-
szard Biernat, Komendant Powiato-
wy PSP w Gryficach st.bryg.Edward 
Pruski i Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w Szczecinie płk. An-
drzej Pędziszczak

Z rąk płk. Pędziszczaka liczne gro-

no funkcjonariuszy ZK w Nowogar-
dzie i Płotach otrzymało awanse na 
wyższe stopnie służbowe:

Sierżanta Sztabowego Służby 
Więziennej 

st.sierż. Jacek Piotrowicz
st.sierż. Grzegorz Śniegowski 
st.sierz. Andrzej Tobolski 

Starszego Sierżanta Służby Wię-
ziennej 

sierż. Marek Dobrzyański 
sierż. Marek Lisowski 
sierż. Piotr Mikołajewski 
sierż. Piotr Zawadzki 

Sierżanta Służby Więziennej
plut. Dariusz Kraszewski 
plut. Mariusz Skrajda 

Plutonowego Służby Więziennej 
st.kpr. Mariusz Grabara 
st.kpr. Piotr Kałuża 
st.kpr. Krzysztof Maniewski 
st.kpr. Arkadiusz Zięba 

Starszego Kaprala Służby Wię-
ziennej 

kpr. Marcin Gibki
kpr. Daniel Sowiński
kpr. Piotr Świca 

Była to jednocześnie okazja do 
złożenia życzeń wszelkiej pomyśl-
ności wszystkim nowo mianowa-
nym funkcjonarjuszom służby wię-
ziennej przez Burmistrzów miast: 
Nowogardu i Płot i wręczenia oko-
licznościowych albumów o Nowo-
gardzie przez Burmistrza Kazimie-
rza Ziembę.

Jarosław Bzowy 
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Informujemy, że 

13 maja 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

W obiektywie  Jana korneluka   - Wojciech Fortuna w Nowogardzie

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Kajetan syn Ilony 
Prosowskiej ur. 
29.04.2010 z Krępska

Gabriel syn Joanny 
Jędrzejczak ur. 
3.05.2010 z Suliszewic

Marysia córka Katarzyny 
Stawinoga ur. 1.05.2010 
z Starogardu
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używa-
nych

Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Zakład Karny w Nowogardzie, 
jako instytucja sprawująca trwały zarząd zaprasza 
do składania pisemnych ofert na dzierżawę części 

nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej 
na działce Nr 232 Obręb III m Nowogard 
przy ul. Zamkowej 2b, 72-200 Nowogard

Dane charakterystyczne nieruchomości:
Lokalizacja i dostępność — ul. Zamkowa 2b, 72-200 Nowogard, nieru-

chomość w całości położona jest poza terenem ścisłym zakładu z bezpo-
średnim dostępem z ul. Zamkowej,

* możliwa do wydzierżawienia powierzchnia zabudowana - 334,8 m , w 
tym dwa stanowiska garażowe o powierzchni 39,9 m2 każde

* Place manewrowe i drogi dojazdowe związane z nieruchomością - 
1024, 61 m2, utwardzone nawierzchnią asfaltową- ograniczona nośność 
nawierzchni dla pojazdów do 3,5t włącznie

* Budynek - wiata produkcyjno magazynowa typu Stargard bez insta-
lacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i ogrzewania, ściany ze-
wnętrzne murowane,

Zastrzega się prawo do korzystania z placów i dróg manewrowych. Ist-
nieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z obiektem po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem zarządcy. Do kontaktów 
wyznacza się:

1.   Jarosław Nowak tel. 91 432 66 10, 604 177 265
2.   Jacek Budzich    tel. 91 432 66 48
Oferty obejmować powinny proponowaną cenę miesięcznego czynszu 

dzierżawy powierzchni użytkowej budynku oraz dróg i placów manew-
rowych nie mniej niż 1000,00zł (BRUTTO -łącznie). Po stronie dzierża-
wiącego leżały będą również koszy wynikające z administrowania nieru-
chomością (min. od nieruchomości itp.) . Dzierżawa obowiązywała bę-
dzie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia. Oferty należy składać do dnia 17.05.2010 r. w siedzibie za-
rządcy do godz. 9:00.
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam 1/2 domu w Wojtaszycach, 
tel. 510 244 073.

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięci-
nie własnościowe, bezczynszowe 68 m 
kw, wysoki standard, cena 130 tys. do 
uzgodnienia. 607 398 428, 603 422 112.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54,60 
m kw, I piętro z garażem, Boh. War-
szawy 69/10. Łączna cena 175 tys. Tel. 
667 351 639.

• TANIO zakwateruję 6-13 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 pokoje, 
w Długołęce. Tel. 601 17 16 50.

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
796 820 971, 790 508 388.

•	 Sprzedam 2 działki budowlane 30, 35 
arów z warunkami, okolice Nowogar-
du. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4 
pokoje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. Tel. 609 170 510.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olcho-
wie, 500 m od drogi krajowej A-6 w stro-
nę Wyszomierza. 694 440 204.

• Sprzedam 3 pokoje, I piętro, 58 m kw w 
cenie szafy typu Comandor, cena 179 
tys. 606 685 239.

•	 Szczecin – sprzedam mieszkanie 3 po-
koje rozkładowe 48 m kw z balkonem, 
pierwsze piętro okolice manhatanu, 
cena 210 tys. Tel. 783 838 082.

• Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Żerom-
skiego 19, IV piętro. Cena: 94 tys. Tel. 796-
203-780.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piwnica, strych z garażem i po-
dwórkiem. Bezczynszowe, własnościo-
we, w Nowogardzie. Tel. 500 297 054.

• Sprzedam dom wolnostojący + działka 
24 ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

• Sprzedam działkę 27 arów w Nowogar-
dzie, w planie zagospodarowania prze-
strzennego budownictwa jednorodzin-
nego. 796 544 061.

• Sprzedam tanio kiosk na targowisku. 91 
39 20 718.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w ka-
mienicy 56 m kw, kominek, ocieplone, 
cena 165 tys. Tel. 511 483 868.

•	 Do wynajęcia lokal handlowo – usłu-
gowy 125 m kw, w centrum Nowogar-
du. Tel. 667 994 240.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, 150 m kw, 2 łazienki, 5 pokoi, 
garaż, budynek gospodarczy 30 m kw, 
dobra lokalizacja. Tel. 696 079 880.

•	 Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, 
IV piętro, cena 180 tys. Tel. 88 577 80 16.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I pię-
tro, 80 m kw, czynsz 800 zł + opłaty, ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. 
Tel. 91 419 10 77.

• Wynajmę pomieszczenie na działalność 
usługowo – handlową, 25 m kw, Nowo-
gard, ul. 700 Lecia. Tel. 609 307 327.

• Pokój do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.00.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, 57,5 m kw, centrum, ul. T. 
Kościuszki. 695 426 092.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725  590  955 
po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie o podwyższonym 
standardzie, 3 pokoje, balkon, pow. 70 m  
kw, III piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 
39 20 136.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje (wła-
snościowe w centrum) lub zamienię 
na kawalerkę w centrum z dopłatą. 
605 646 349

• Sprzedam pół bliźniaka 100 m kw na wsi. 
600 695 546.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa. Tel. 607 420 272.

• Sprzedam działkę ogrodową za Ar-
maturą lub zamienię na działkę przy 
Ogrodach Działkowych Nr 1 przy ul. 15 
Lutego lub vis a vis Orlenu ul. 3 Maja. 
512 012 823. 

• Trzy pokoje w centrum Nowogardu za-
mienię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 886-
416-305 po 15-tej.

• Pilnie sprzedam mieszkanie w Rado-
wie Małym, Gmina Radowo Małe, 80 m 
kw, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, wc 
osobno, III piętro. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 669 516 287.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. Tel. 508  301  854, 
91 39 22 513.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 697 980 702.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, wła-
snościowe, po remoncie, w trzyrodzin-
nym domu, niski koszt utrzymania lub 
zamienię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 
502 560 931.

• Sprzedam działkę 27 arów przy trasie 
A-6 pod Nowogardem. 502 560 931.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	 Sprzedam dom podpiwniczony z ga-
rażem w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji. 663 500 800.

•	 Sprzedam dom jednorodzinny w No-
wogardzie przy ul. Słowackiego o 
pow. użytkowej 120 m kw. kontakt po 
godz. 18.00 606 118 102.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Nissana Almerę, rok. 
prod. 12/2001, 5 drzwi hatchback, 
przeb.124.000 km, do końca serwisowa-
ny w ASO Nissana, ostatni duży przegląd 
12/2009 r, książka serwisowa, zielony 
metalik, klimat., ABS, 4* airbag, radio-
kaseta Nissan, welurowa tapicerka, 4 
el. szyby, el. lusterka, podłokietniki, im-
mobiliser, centralny zamek z pilotem-2 
kluczyki, niepalone w środku, bardzo 
zadbany, jako drugie auto w rodzinie, 
opony letnie continental, bezwypadko-
wy. Cena 23500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Renault Scenic Megane, 1997 
r. 791 685 615.

• Sprzedam samochód Renault Mega-
ne, 1997 r., diesel, zadbany, 7500 zł. 
664 062 469.

• Sprzedam Simson Enduro S-51. 91 39 
50 140.

• Sprzedam Opel Astra 1996 r., turbo die-
sel. Tel. 723 95 80 39.

• Sprzedam opony letnie Continental 
186/65/R15, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Ford Mondeo kombi, 2001 r., 
cena 17 tys. Tel. 660 424 992.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam słomę w małych belkach, 
cena 1.50 za szt. 782 036 086.

• Sprzedam zboże owies i pszenżyto. 
511 932 684.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 170 38.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam prosięta. 601 553 885.

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

• Sprzedam prosiaki. 887 315 312.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
cena 3500 zł. 783 48 48 51.

• Dobrą mieszankę zbożową sprzedam. 
506 773 787.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909.

• Sprzedam prosiaki. 91 418 98 24.

• Prosięta sprzedam. 508  607  457, 

511 483 925.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, 
ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 501  383 
380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrak-
cyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad 
apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, www.su-
perogrzewanie.nd.pl
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY DOmU W OkOlICY NOWOGarDU

pow.domu: 120 m2 
pow.działki: 5 000m 
CENA: 100 000 zł

pow.domu: 120 m2 
pow.działki: 1200m2 
CENA: 190 000 zł

pow.domu: 136 m2 
działka: 1725 m2 
CENA: 85 000 zł

pow.domu: 240 m2 
pow.działki: 1900 m2 
CENA: 160 000 zł

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

• Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie 
budynków, stawianie domów, pokrycia 
dachowe, szpachlowanie, malowanie, 
itp. Tel. kom. 692 562 306.

• DAXA – pomagamy odzyskać odszkodo-
wanie. 509 996 105, 781 858 612.

•	 Pogotowie komputerowe. 
695 041 278.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.

• Transport drewna z lasu, ze ścięciem, po-
rąbane. 608 356 697.

• UNIQA – ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie. Lilla Kaźmierowska, 
ul. Poniatowskiego 14/2. 693  128  108, 
91 350 30 55.

• Usługi budowlane, budowa domów, re-
monty, glazury, terakoty, roboty wykoń-
czeniowe, docieplenia. 726 573 868.

• Organizujemy wesela, jazda konna. 607 
73 98 66.

• Firma TAP BUD – usługi ogólnobudow-
lane i układanie klinkieru. 66 26 788 95.

• Blacharstwo i lakiernictwo samochodo-
we. Tel. 721 032 445, 661 283 227.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Pomoc w ogrodzie i pielęgnacja, kosze-
nie trawy. 665 544 518.

• Prace wykończeniowe, regipsy, malowa-
nie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki. 
Tel. 91 39 25 671, 503 045 655.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
602 690 897.

• Transport, przeprowadzki – szybko i ta-
nio. 79 1111 749.

• Malowanie, panele, regipsy. 513 202 205.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
798 130 303.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-
48 lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Zatrudnię 3 kierowców kat. B (ze sta-
żem 2 lata). Przedsiębiorstwo Handlowe 
„ANEX”, ul. Chopina 69, Kamień Pomor-
ski, 91 38 23 313.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 15.00 91 39 20 420.

• Firma budowlana zatrudni pracownika 
do robót wykończeniowych oraz pomoc-
nika dla elektryka. Warunki do uzgodnie-
nia. Wiadomość Tel. 666 218 021.

• Zatrudnię barmankę oraz pomoc ku-
chenną. Tel. 693 52 12 11.

• Emeryt, 38 lat, kat. B, C, E, ADR, karta kie-
rowcy podejmie pracę. 602 782 019.

• Dam pracę murarzowi i glazurnikowi. 
888 603 612.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkę Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, na gwarancji, cena 450 
zł, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam drewno kominkowe opało-
we – transport. 603 285 438.

• Owczarki niemieckie 10 tygodniowe, 
rodzice na miejscu z rodowodem, ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata – 
sprzedam. 91 39 21 828.

• Kupię krajzegę. Tel. 91 39 17 638.

• Sprzedam wózek dziecięcy. 510 895 195.

• Sprzedam bemar wodny 10 garnkowy, 
tanio: krzesła, ławy, stoły. 608 658 184.

• Oddam gruz w zamian za posprzątanie. 
669 417 394.

•	 Sprzedam telewizor Sony 21 c, te-
letext, 190 zł, transport gratis. 
603 311 132.

• Oddam gruz. 693 922 695.

• Sprzedam tanio szafę mahoń, w dobrym 
stanie. 91 39 21 444, 697 612 843.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

• Oddam króliczki miniaturki 3 miesięczne 
w dobre ręce. 668 602 602.

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184.

•	 Sprzedam Yorki. 505 975 430.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

Zatrudnimy sprzedawców
- wykształcenie średnie lub zawodowe – handlowe
- znajomość komputera i kas fiskalnych
- doświadczenie zawodowe i dyspozycyjność

Oferty prosimy kierować: SPOŁEM PSS w Nowogardzie, ul. 3 Maja 40
Termin do 15.05.2010 • Tel. od poniedziałku do piątku 91 39 21 805
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 7.05

WBreW NaTUrZe 
Czasami trudno dać temu wiarę, 
Że motyl się zmienia w poczwarę. 

DISCe PUer… 
(mów chłopcze…) 
Pęd do nauki obcych języków, 
Powszechnie kwitnie dziś w narodzie.
Do fantastycznych wprost wyników, 
Doszliśmy w „łacinie”na co dzień .
I można stwierdzić dzisiaj śmiało, 
Że wśród najmłodszych nawet smyków , 
Nie podzielnie zapanowało 
Wtórne odrodzenie antyków. 
Nie wspomnę tu już o młodzieży 
I o dorosłych mężach licznych.
Aż dziw, skąd to się u nas bierze: 
Co drugi rodak – filolog klasyczny! 
Jeżeli to się tak potoczy, 
I talent dalej się rozwinie, 
Gdy noworodki przetrą oczy, 
Tez zaczną kwilić po „łacinie” .

PeJZaŻ Z PIWem 
Tak, to był pomysł wręcz mistrzowski, 
Te na ulicach z piwem kioski.
Naród się garnie do nich żywo, 
I na stojaka żłopie piwo. 
Z kufli je żłopie, chłepce z flachy, 
Bo są z piwoszów równe brachy. 
Bez ceregieli, z dziarska miną 
I posługując się „łaciną”. 
Już się zatacza mętna zgraja… 
Uliczny pejzaż ten rozbraja.
Po prostu wzrusza obraz znany: 
Fermentacyjne te przemiany. 
Jak że to swojskie, miłe, bliskie 
Ten tłum przy kiosku schlany piwskiem! 
(„bez alkoholowym?”)
Ulicznych szynków w całym świecie,
Poza ojczyzna nie znajdziecie. 
Więc chleje zdrowo kraj nad Wisłą ,
Ku czci pomysłu i przemysłu.
(„mrugnięcie okiem „) 
Dziś już nie ma kiosków z piwem, 
Lecz czy coś tu się zmieniło?.

Krzyżówka nr 30.04 okazała się niezrozumiała 
dla wielu Czytelników. 

W zabawie udział wzięli: Cecylia Furmańczyk 
ze Strzelewa, Halina Stefanska, Jadwiga Maknia, 
Edmund Skibiszewski z Wierzbiecian, Andrzej 
Czarnowski z Osowa, Bogumiła Urtnowska z 
Kulic, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, 
Wiesława Rutkowska

Niezrozumienie polegało na tym, że niektórzy 
z Państwa przysyłali propozycje kilku wyrazów 
na każdą pozycję, a można było tylko dwie. 
Najprościej mówiąc wypełnić diagram i przysłać  

dwa warianty. Aby być w zgodzie z regulaminem 
wybierałem tylko dwa pierwsze przykłady roz-
wiązań. Wylosowano następujący „wzorcowy” 
zestaw wyrazów: CNOTA, TOSIA, ŻABKA, LICO, 
KŁODA, KLER.

Najbardziej trafnie typowała pani Cecylia Fur-
mańczyk (LICO, KŁODA,KLER). Po dwa trafne 
wyrazy stwierdzono u Pani Jadwigi Makni i Haliny 
Stefanskiej. Dla tej trójki szczęśliwców przyznajemy 
prenumeratę „DN” na czerwiec. 

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Parasol wygrywa 
na Dolnym

W III edycji majówkowego turnieju „Na Dolnym” zwyciężyły drużyny 
Parasola i China Town. 

Zespoły rywalizowały w dwóch 
kategoriach. Jedna składała się z dru-
żyn, w których występowali zawodni-
cy chodzący do szkół podstawowych. 
Druga, to kategoria otwarta, czyli 
dla wszystkich chętnych. Łącznie 
do rywalizacji, od godz. 10 stanęło 
17 drużyn. 

W kat. szkół podstawowych zespo-
ły rywalizowały ze sobą w tzw. mini 
lidze. W rozgrywkach zwyciężyła 
ekipa „China Town”. Drugie miejsce 
zajął zespół „Red Star”. Natomiast na 
najniższym stopniu podium stanęły 
„Dzieci Fify”. Najlepszym strzel-
cem w tej kategorii został S. Suchy, 
najlepszym bramkarzem K. Leszto. 
Nagrodzony został również P. Miklas 
– najmłodszy uczestnik zawodów. 
Puchar dla niego ufundował Tadeusz 
Łukaszewicz – prezes Nowogadziego 
Koła Numizmatycznego.

Dużo emocji wzbudziły rozgrywki 
kat. open. Najpierw rywalizujące 
drużyny walczyły w dwóch grupach. 
Półfinały rozpoczęły się dopiero o 
godz. 20. W pierwszym piłkarze ze-
społu Randka ulegli drużynie „Bóg 
Tak Chciał”. W drugim „Parasol” po-

konał 2:1 Mastodontersów. W meczu 
o trzecie miejsce ci ostatni pokonali 
„Randkę” 6:1. 

Finał zawodów rozegrano przy 
oświetleniu lamp boiska przy pl. Sza-
rych Szeregów. Na trybunach zebrała 
się duża rzesza kibiców. Pojedynek 
„Parasola” z „B.T.CH” był bardzo 
zacięty i obfitował w bramkowe sy-
tuacje. „Parasol” przed utratą bramek 
kilka razy świetnymi interwencjami 
uratował bramkarz Łukasz Gradzik. 
Mecz zakończył się remisem 2:2, a 
do rozstrzygnięcia potrzebna była 
seria rzutów z punktu karnego. Lepiej 
wykonywali ją piłkarze „Parasola” i to 
oni świętowali zwycięstwo w wyczer-
pujących rozgrywkach. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Daniel Du-
dziec, a bramkarzem Łukasz Gradzik 
(obaj „Parasol”). Puchary, medale i 
upominki drużynom z podium wrę-
czył burmistrz Kazimierz Ziemba.

Organizatorzy rozważają organi-
zację podobnych, cotygodniowych 
niedzielnych pikników piłkarskich 
w okresie wakacji. 

Kamil Nieradka

Piłkarska majówka WkS
Majowe święto uczcili także sportowcy spod znaku Wiejskich Klubów 

Sportowych.  W dniu 2 maja na stadionie miejskim rozegrano turniej piłkarski 
drużyn siedmioosobowych.

Oto końcowe wyniki.
W półfinałach Ostrzyca wygrała z Wyszomierzem 3:0, a Osowo przegrało z 

Budowlanymi 2:3. W meczu o trzecie miejsce Osowo pokonało Wyszomierz 
4:1. W finale Ostrzyca, po zaciętym pojedynku i rzutach karnych pokonała 
Budowlanych 6:5. Już w sobotę 8 maja odbędzie się festyn sportowo-rekre-
acyjny WKS w miejscowości OSOWO. Początek godz. 14.00

W programie tradycyjnie turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz szereg 
konkurencji i konkursów dla dzieci. Na zakończenie zabawa dla dorosłych. 
Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców.

Andrzej Kania

Pogrom w kluczewie
W sobotnim pojedynku z Kluczevią nowogardzki Pomorzanin dał sobie 

strzelić aż sześć bramek.
Przewaga Kluczevii była widoczna już od samego początku spotkania. Akcje 

gospodarzy były przeprowadzone w dużym tempie. Praktycznie każda z nich 
była poważnym zagrożeniem dla bramki Krupskiego. Pomorzanin nie potrafił 
zagrozić bramce Kluczevii nawet wykonując rzuty wolne, które dotychczas 
były jego silną stroną.

Dopiero w drugiej części gry świetną okazje do strzelenia bramki stworzył 
sobie Paweł Galus. Bramka dla naszych padła jednak dopiero po jednej z kontr. 
Ładne dośrodkowanie wykorzystał Dawid Kurek, który pięknym strzałem  z 
główki zdobył honorowego gola.

KK
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 6:1 (2:0)
Tabela: 

1. Kluczevia Stargard    47 
2. Arkonia Szczecin  39 
3. Odra Chojna   38 
4. Polonia Płoty  37 
5. Stal Lipiany  35 
6. Osadnik Myślibórz  32 
7. Sparta Gryfice   25 
8. Zorza Dobrzany   24 
9. Pomorzanin Nowogard   24 
10. Orzeł Trzcińsko-Zdrój  24 
11. Kłos Pełczyce    24 
11. Świt Skolwin   22 
13. GKS Mierzyn   17 
14. Woda-Piast II Rzecko   16 
15. Iskierka Szczecin 15 
16. Sparta Węgorzyno 11 

Obrona była dziurawa
Dwa błędy w obronie zadecydowały o porażce Olimpii z Iskrą Golczewo.
Mecz dla Olimpii ułożył się fatalnie. Gospodarze zdobyli przypadkową 

bramkę już w pierwszych minutach. Iskra nastawiła się na obronę i kontrataki. 
Druga bramka dla gospodarzy padła po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. 
Niefortunnie interweniował bramkarz Michał Dwojak, który piąstkując nabił 
piłkarzowi gospodarzy piłkę. Po jego odbiciu głową wpadła ona do bramki.

Olimpia próbowała odrabiać straty w drugiej połowie. Jej ataki były jednak 
bardzo nerwowe. Nie miały się prawa udać choćby, dlatego, że niektórzy 
obrońcy popełniali błędy przy jej wyprowadzeniu. Kilku zawodników nie 
stanęło na wysokości zadania. Olimpia zajmuje 7 miejsce w tabeli. W naj-
bliższą sobotę zmierzy się z Zniczem Wysoka Kamieńska. Początek Meczu 
na stadionie w Wierzbięcinie o godz. 14. 

Iskra Golczewo – Olimpia Nowogard 2:0 (2:0) 
man

Sport także na s. 14
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTAreklama

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 8, 9

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s.  2

„elektryczne” tempo

 HURTPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
poszukuje osoby na stanowisko 

INFORMATYK
Wymagania:
•	 Biegła obsługa komputera 
•	 dobra znajomość flash, html, photo 
shop 
•	 podstawy Java, php, css 
•	 otwartość w kontakcie z klientami 
(rozmowy telefoniczne) 
•	 mile widziane doświadczenie w 
branży tworzenia stron i/lub sklepów 
internetowych.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,   
tel. 091 579 29 18

Ul. Młynarska 1a; Nowogard

HURTPOL  Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa  

ul. Młynarska 1a   Nowogard  

zatrudni    
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18

Przedmedyczna 
pomoc  
ratowników 
PCk
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Kronika policyjna „elektryczne” tempo
Po raz kolejny w dniu wczorajszym przeprowadzono planowe 

wyłączenie zasilania energetycznego na części ulicy Bohaterów 
Warszawy w związku z instalacją nowych przyłączy. Ze względu na 
fakt, że redakcja i drukarnia DN znalazły się z wyłączanej z zasi-
lania strefie mieliśmy możność przekonać się „na własnej skórze” 
jak wygląda planowanie i realizacja prac zlecanych przez monopo-
listycznego dostawcę energii.

Wczorajsze wyłączenie mia-
ło, zgodnie z oficjalną informa-
cją, trwać od godz. 9.00 do 14.00, 
w związku z tym przesunęli-
śmy rozpoczęcie składu i druku 
Dziennika Nowogardzkiego na 
godziny po 14.00. Gdy o 14.30 
nadal energii nie było - interwe-
niujemy. Okazuje się, że przesu-
nięto włączenie energii na godzi-
nę 16.00, nie informując zresztą 
o tym nikogo. Gdy o 16.20 na-
dal zasilania brak - interweniu-
jemy po raz drugi, tym razem 
ostro. Otrzymujemy zapewnie-
nie, że włączenie nastąpi za chwi-
lę. Ostatecznie ta chwila, to dal-
sze 40 minut. Od 17.00 zaczy-
namy przygotowania i druk nu-

meru DN z nadzieją, że uda nam 
się do rana dostarczyć gazetę do 
sprzedaży. Należy tu dodać, że to 
nie pierwszy taki przypadek rze-
telnej informacji. Kilka dni temu 
z tych samych powodów wyłą-
czano trzykrotnie energię bez za-
powiedzi, a jeszcze nieco wcze-
śniej zapowiedziano , że wyłączą 
(przeorganizowaliśmy w związ-
ku z tym pracę) a nie wyłączono. 
Pytanie, czy zostaną nam zwró-
cone koszty związane z przesto-
jami i wielogodzinnym oczeki-
waniem na zapowiadany prąd  
postawimy zakładowi energe-
tycznemu. Odpowiedź zostanie 
upubliczniona.

Red.

03.05(poniedziałek) 
godz.20:35 - Patrol OPI zatrzymał 

nietrzeźwą rowerzystkę na ul. Boh.
Warszawy, którą okazała się Krysty-
na K. W/w miała wydychanym po-
wietrzu 1,34 promila alkoholu. 

04.05 (wtorek) 
godz. 08:00 - Policjanci OPI za-

trzymali Annę R poszukiwaną na 
podstawie nakazu doprowadzenia 
wystawionego przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. 

10:50 - Kolizja drogowa na ul. 
Warszawskiej, gdzie na zaparkowane 
przy bloku pojazdy wjechał samo-
chód typu Jeep uszkadzając cztery 
pojazdy zaparkowane blisko siebie. 

11:30 - Zatrzymanuie kierującego 
Wiesława K. poruszającego  się po-
jazdem m-ki Toyota, który był w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 2,71 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

19:00 - Kolizja drogowa na ul. 
Wojska Polskiego, gdzie stojący sa-
mochód m-ki Ford Fiesta został na-
jechany przez inny samochód o nie  
ustalonej marki powodując uszko-
dzenia tylnego zderzaka po czym 
odjechał z miejsca zdarzenia. 

20:30 - Kradzież pieniędzy z 
mieszkania w kwocie 200 zł  w miej-
scowości Słajsino 

5.05(środa) 
godz. 7:50 - Zgłoszenie włamnia 

przez nieznaych sprawców  do gabi-
netów lekarskich przy ul. 3 - Maja 

11:50 - Kradzież mieszkaniowa 
przy ul. Kwietniowej gdzie nieznany 
sprawca dokonał kradzieży 700 Euro  
wykorzystując nieuwagę osób tam 
zamieszkiwanych. 

17:30 - Włamnie do nowo wybu-
dowanego domu przy ul. Boh. War-
szawy, gdzie  sprawca po sforsowe-
aniu  zamka  w drzwiach wejścio-
wych garażowych zabrał celem przy-
właszczenia silnik do betoniarki i 
inne narzędzia  na ogolną sumę strat 
1000 zł. 

1:30 - Pracownik stacji paliw OR-
LEN powiadomił o kradzieży gazu 
przez n/n mężczyznę pruszającego 
się samochodzem mki Toyota. Kra-
dzież miała miejsce ok godz.23:30 

6.05 (czwartek) 
godz. 12:10 - Zatrzymanie Zdzi-

sława S celem ustalenia miejsca sta-
łego pobytu 

12:55 - Kradzież elementów alu-
miniowych z systemu nawadnajaą-
cego pola uprawne w miejscowości 
Dąbrowa 

20:55 - Policjanci OPI w trakcie 
kontroli drogowej ujawnili nietrzeź-
wego motorowerzystę, którym oka-
zał się Krysttian P W/w posiadał 
1,82 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

7.05 (piątek) 
godz. 13:20 - Kradzież elementów 

metalowych w postaci: sztucznych 
bram wyjazdowych, prętów, kątow-
ników a także 2 włazów studzienko-
wych z budynku składowiska odpa-
dów w miejscowości Słajsino. 

14:40 - Kolizja drogowa na ul. 3 
Maja, gdzie kierująca samochodem 
Fiat UNO uderzyła w tył samochodu 
- m-ki Mercedes Sprinter. Kierująca 
Fiata Uno została ukarana madatem 
karnym w wysokości 300 zł 

8.05 (sobota) 
godz. 08:25 - Policjanci SRD KPP 

Goleniów w trakcie kontroli drogo-
wej w miejscowości Osowo ujawni-
li nietrzeźwego rowerzystę, którym 
okazał się Adam K. W/w posiadał w 
wydychanym powietrzu 0,82 promi-
la alkoholu. 

9:50 - Policjanci SRD KPP Gole-
niów w trakcie kontroli drogowej na 
drodze Osowo - Bieniczki ujawni-
li nietrzeźwego rowerzystę, którym 
okazał się Jacek S. W/w posiadał w 
wydychanym powietrzu 0,90 promi-
la alkoholu. 

14:40 - Policjanci OPI podczas 
kontroli drogowej na ul. Gen. Bema 
ujawnili nietrzeźwego rowerzystę, 
którym okazał się Sławomir N. 

opracował Jarosław Bzowy 

Policjanci Komisariatu Policji i Komendy Powiatowej w Goleniowie  w 
minionym tygodniu inweterniowali w następujących zdarzeniach:

Plaga majówkowych  
nietrzeźwych kierujących

Policjanci z powiatu goleniowskiego w czasie majówkowego przedłu-
żonego weekendu, czyli od piątkowego popołudnia do wczoraj zatrzy-
mali 20 osób, które kierowały pojazdami będąc w stanie nietrzeźwości.

Jest to rekordowo duża liczba 
ujawnionych nietrzeźwych kierują-
cych.  Dzięki działaniom Policji zo-
stali oni zatrzymani i wyeliminowa-
ni z ruchu drogowego. 

Wszyscy zatrzymani za popełnio-
ne przestępstwo odpowiedzą przed 
sądem.  Na tzw. podwójnym gazie 
jechali m.in. dwaj traktorzyści cią-
gnikami rolniczymi marki URSUS.  
Obaj ujawnieni zostali przez poli-
cjantów z Przybiernowa. W piątek 
około godziny 17.00 mundurowi 
zatrzymali kierującego ciągnikiem 
30-latka, który miał nieco ponad 2 
promile alkoholu w organizmie.  W 
sobotę wieczorem natomiast u za-
trzymanego do kontroli drogowej 
kierującego traktorem 34-letniego 
mężczyzny alkomat wykazał niemal 
3 promile alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo posiadał on wydany 
przez sąd czynny zakaz kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

3 promile alkoholu miał w orga-

nizmie również ujawniony przez pa-
trol ruchu drogowego w 2 maja Mo-
stach pod Goleniowem kierujący ro-
werem 38-latek. 

Wśród zatrzymanych za to prze-
stępstwo były trzy kobiety. Nie-
chlubną rekordzistką w gronie ko-
biet była ujawniona przez poli-
cjantów z ogniwa patrolowo-inter-
wencyjnego z Nowogardu 55 letnia 
mieszkanka tego miasta, która kie-
rowała Oplem mając w organizmie 
2,6  promila alkoholu.  

Pierwsze dni maja to dla wielu 
rozpoczęcie sezonu gilowego, a co 
za tym idzie spotkań przy alkoho-
lu.  Warto przypomnieć, że kierowa-
nie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
jest przestępstwem, za które zgodnie 
z kodeksem karny grozi kara grzyw-
ny i pozbawienia lub ograniczenia 
wolności do 2 lat. Wiąże się to także 
z utratą prawa jazdy i koniecznością 
zadawania powtórnego egzaminu. 

sierż. Lilla Bawelska
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reklama reklama

Drzewa i krzewy ozdobne
SZKÓŁKA

Olchowo 74 (przed Stacją Paliw)
Tel. 507 102 211, 

91 39 27 047 
(do godz. 9.00 rano)

Zatrzymany przy wyłudzaniu 
kredytu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego goleniowskiej Komendy zatrzymali 
33-letniego mężczyznę na gorącym uczynku podczas wyłudzania kredytu w 
jednym z nowogardzkich banków. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 
5 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce we wto-
rek w Nowogardzie. Policjanci za-
trzymali 33-letniego mieszkańca 
powiatu kołobrzeskiego podczas fi-
nalizacji procedury pozyskania w 
banku kredytu w wysokości 10 tys. 
zł. Mężczyzna w celu uzyskania po-
życzki posłużył się nieprawdziwym 

zaświadczeniem o zatrudnieniu. Zo-
stał zatrzymany i osadzony w poli-
cyjnym areszcie. Przedstawiono mu 
zarzut wyłudzenia kredytu banko-
wego. Za popełnione przestępstwo 
odpowie przed sądem. Grozi mu do 
5 lat pozbawienia wolności.

sierż. Lilla Bawelska

Tydzień Bibliotek

Słowo, dźwięk, obraz
Tegoroczny tydzień Bibliotek został objęty patronatem honorowym 

Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego. Stowa-

rzyszenie Bibliotekarzy Polskich już po raz siódmy organizuje w dniach 8 
– 15  maja 210 akcje popularyzacyjna książki i czytelnictwa która każde-
go roku ma inne hasło wiodące. Tegoroczne hasło: BIBLIOTEKA – SŁO-
WO, DZWIĘK, OBRAZY. Współczesna biblioteka to nie tylko zbiór książek 
i czasopism drukowanych; to również miejsce gdzie czytelnik angażuje swój 
słuch, wzrok, służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorów 
bogactwa, obrazów i zdjęć oraz częściej biblioteki gromadzą treści na róż-
nych nośnikach informacji. Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskie-
go w Nowogardzie od początku bierze aktywny udział w odbywającym się 
od 2004 „Tygodniem Bibliotek”. 

Każdego roku zgodnie z obowiązującymi hasłem staramy się dotrzeć do 
jak najszerszego grona – nie tylko na naszych czytelników, mieszkańców na-
szego miasta. Przygotowali m-in 

- Wystawy 
* Poznajemy Ziemię Nowogardzką – prace nadesłane na konkurs pla-

styczny. 
* 50 urodziny Mikołaja 
* Bogate zbiory dotyczące Ziemi Nowogardzkiej 
- Lekcje Biblioteczne 
* Podróże po kontynentach – Afryka
* Dzień ucznia w Nowogardzie 
* Czar masek 
* Stroje i zwyczaje mieszkańców Afryki 
* SVG, – czyli arabskim targiem 
* Tydzień – rodzina marokańska 
Tworzenie biografii i opisu biograficznego 
Źródło informacji 
Różne formy książki – oglądam, czytam, słucham 
- Poranki Malucha – zajęcia czytelnika dla dzieci najmłodszych 
- Spotkanie autorskie z Panią Aleksandra Petrusewicz – dla dzieci 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki, grupy zorganizowane. 

Tradycyjne już przypominamy, ze w miesiącu maju nie pobieramy opłat za 
przetrzymywanie książek.

Dyrektor Biblioteki w Nowogardzie.
Zofia Pilarz  

Spotkanie Koleżeńskie klas 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. ppor. E. Gierczak  
(rocznik 1960-1966 i więcej)

Komitet Organizacyjny informuje mieszkańców miasta  (byłych uczniów 
Liceum), o trzecim spotkaniu Licealistów. Spotkanie odbędzie się w Restau-
racji Piwnica w dniu 26 czerwca o godzinie 17-tej.Trwać będzie do godz.4-
tej (?). Koszt tego spotkania 100 zł od osoby .W tym obiad, napoje, ciasta, 
kawa, herbata, przekąski ciepłe i przystawki. Ponieważ nie wszyscy mają do-
stęp do Internetu ( tam informacja szczegółowa – Nasza Klasa ABC 1962-
1966 liceum ogólnokształcące im. ppor.  E. Gierczak), wobec tego zapisy do 
dnia 15 maja br. włącznie pod numerem telefonu 918171400 po godzinie 
18-tej . lub w miejscu wskazanym w Naszej Klasie. Ilość  miejsc ograniczo-
na do 50-ciu ( już część wykorzystana przez wpis na stronie internetowej).
Poza zapisaniem się warunkiem będzie dokonanie wpłaty w terminie nie-
przekraczalnym do dnia 31 maja br. Można będzie wpłacać na konto, lub w 
dniu  i  miejscu wskazanym w informacji w Dzienniku Nowogardzkim po 
15-tym maja.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                                                          Jadwiga Cichecka                                               

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJa   ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek    13.05.2010       13:00  - 18:00
Piątek     14.05.2010         8:00   -16:00
Sobota   15.05.2010      8:00  - 14:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Krzyżówka na bis
W piątkowym wydaniu naszej gazety ukazała się krzyżówka, której nikt nie 

był w stanie rozwiązać. Niestety komputerowy chochlik jest lepszym autorem 
ode mnie. Bardzo Państwa przepraszamy i krzyżówkę publikujemy ponownie 
NA STRONIE 13. Termin rozwiązania przedłużamy do 21 mają. 

Jednocześnie dziękujemy za słowa „zdenerwowania”, które jednak świad-
czyły, że wielu z Państwa na naszą krzyżówkę czeka.

Wszystkich zawiedzionych przepraszam! 
Lesław M. Marek

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Znaleziono kolczyki 
Złote kolczyki z charakterystycznym motywem do odbioru w redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego.
Redakcja 
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Kochanemu tatusiowi 

Stanisławowi 
Szoplik 

z okazji 60 urodzin 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

pomyślności, uśmiechu
na co dzień 

składa 
córka Ania, 

zięć Robert i wnuk Julian

W 25 rocznicę ślubu 

Renacie 
i Krzysztofowi 

Gałęskim 
dużo zdrowia, szczęścia, 

radości na dalsze lata 
życzą 

rodzice z Małgosią 
i Maćkiem

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Holendrzy  
w Nowogardzie

W dniach od 1 do 3 maja 2010 w naszym Zborze gościła 38 osobowa gru-
pa  z zaprzyjaźnionego holenderskiego Kościoła Ewangelicznego w Oene.

Goście przyjechali do nas w ra-
mach współpracy, jaką możemy się 
cieszyć od 2005 roku, kiedy to jako 
członek Rady Kościoła w RP odwie-
dziłem tę niewielką miejscowość i 
zawarłem przyjaźnie z rodzinami z 
tamtego kościoła. Potem były wizyty 
kilku rodzin oraz wizyta 12 osobo-
wej grupy młodzieży w zimie 2009. 
Teraz mogliśmy gościć większą gru-
pę, co stanowiło dla tak małego 
Zboru nie lada wyzwanie.

Kościół w Oene to około 700 oso-
bowa społeczność wywodząca się z 
kalwinistycznego nurtu Reformacji. 
Oprócz działalności religijnej i kate-
chizacji zaangażowany jest w różne-
go rodzaju projekty społeczne i po-
moc bratnim kościołom. Jednym z 
nich jest współpraca z Chrześcijań-
skim Centrum Pomocy w Nowo-
gardzie, do którego dostarczana jest 
odzież, obuwie i środki czystości. 
Dzięki pomocy Zboru w Oene  mo-
gliśmy dokonać remontu zajmowa-
nych obecnie pomieszczeń. 

Niedzielne nabożeństwo pokaza-
ło, że nasza współpraca ma nie tyl-
ko wymiar społeczny, ale przede 
wszystkim duchowy. Wspólne śpie-
wanie, modlitwa,  kazanie wygło-
szone przez pastora Erika Mijnheer, 
czy zwieńczenie nabożeństwa, jakim 
była wspólna Wieczerza Pańska, do 
której usłużyło po dwóch Diakonów 
z Nowogardu i Oene. Jedność wia-
ry i radość ze wspólnego bycia ze 
sobą były tak silne, że nawet ponad 
2 godzinne spotkanie nikomu się 
nie dłużyło. Po zakończeniu wspól-

nej kawie, herbacie i ciasteczkach, 
co jest zwyczajem w naszym zborze, 
miała miejsce dyskusja w kilku gru-
pach.

Dyskutowano na temat 5 zada-
nych pytań odnośnie fragmentu bę-
dącego kanwą kazania. Po zakoń-
czonej dyskusji i wspólnej modli-
twie wszyscy udali się do Ośrodka 
‘ U Heńka”  Państwa Grygowskich, 
gdzie bracia z Nowogardu przygo-
towali już ognisko, a siostry sma-
kołyki na niedzielny majowy pik-
nik.  Oprócz pieczenia kiełbasek i 
delektowania się specjałami polskiej 
kuchni, rozegrany został mecz pił-
ki nożnej drużyn mieszanych, były 
śpiewy i  wspólne rozmowy.

W poniedziałek rano nie było 
końca łzom i uściskom, gdy po 
wspólnym śniadaniu goście odjeż-
dżali spod naszego Zboru w dal-
szą drogę do Warszawy i Krakowa.  
Młodzież została oficjalnie zapro-
szona na kilkudniowy pobyt w Oene 
i  jeżeli Pan Bóg pozwoli jeszcze w 
2010 roku chce z tego zaproszenia 
skorzystać.

Pragnę bardzo gorąco podzięko-
wać wszystkim Braciom i Siostrom , 
którzy  swoją pracą  stali się błogosła-
wieństwem dla naszych gości i zbo-
rowników. Dziękuję kierownictwu 
PRD za możliwość zaparkowania au-
tokaru na czas pobytu gości. Dziękuję 
tym bardziej, że z powodu mojej cho-
roby nie byłem w stanie sam się zaan-
gażować w ogrom wykonanej pracy. 
Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać !

pastor Cezary Komisarz

Międzyszkolny konkurs 
ortograficzny dla klas II

W dniu 29 kwietnia w szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbył się 
międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas II.

Celem konkursu było rozbudzenie u uczniów potrzeby starannego i po-
prawnego pisania oraz dodatkowe zdopingowanie do systematycznej i pla-
nowej pracy.

Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z nowogardzkich szkół: 
SP 1, SP 2, SP 3 oraz SP 4.
Klasyfikacja uczestników:
I miejsce - R. Kędzierski SP 1;
II miejsce - Sz. Karapuda SP 2;
III miejsce - J. Znyk SP 3.
Zaangażowanie uczestników dowiodło, że ortografia nie jest taka straszna, 

że można ją nawet polubić.
Organizatorki konkursu: p. I. Płaczek oraz p. M. Koziol dziękują za wspa-

niałe przygotowanie wszystkich uczestników konkursu. 
Inf. własna
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Co z biegami majowymi?
- Dlaczego w tym roku w Nowogar-

dzie zabrakło biegów majowych? – w 
liście do naszej redakcji pyta nasz 
czytelnik.

Jak co roku przygotowywałem się do 
startu w biegach majowych na dystan-
sie 10 km jestem oczywiście amatorem 
a bieg ten jest dla mnie sentymental-
ny, bo jest to powrót do wspaniałego 
miasta, jakim jest Nowogard. Ale nie 
w tym roku, ponieważ, bezskutecznie 
próbowałem znaleźć, jaką kolwiek 
informacje na temat tej imprezy. 
Udało mi się jedynie ustalić, że biegi 
są organizowane dla szkół z gminy. 
Tylko, co z takimi jak ja? W tamtym 
roku może była słaba organizacja. Ale 
najważniejsze, że bieg się odbył!

Nie rozumiem postanowienia władz 
rządzących tym miastem i osób od-
powiedzialnych za sport w gminie. W 
czasach, kiedy biegi są chyba najbar-
dziej promowaną dyscyplina w Polsce. 
A w Nowogardzie na opak zamiast 
podtrzymywać ideę i promować 
zdrowy tryb życia to robi się koncert 
żeby młodzież mogła sobie popić.  
Jak tak dalej będzie w Nowogardzie to, 
po co tu przyjeżdżać? Bo ja już chyba 
nie mam, po co a ze mną na pewno wie-
lu sportowców z całej Polski. Bo jedna 
z największych imprez promujących 
Nowogard w tym roku się nie odbyła. 
Artur Bobrowicz

Nasz komentarz
Osób, które ubolewają nad bra-

kiem tradycyjnej imprezy biegowej 
w naszym mieście jest zdecydowanie 
więcej. Dlaczego się nie odbyła? W 
Urzędzie Miasta poinformowano 
nas, że na kilka dni przed biegami z 
organizacji wycofało się UKS „Trój-
ka” – czyli stowarzyszenie trzymające 
piecze nad zawodami. Powodem 
rezygnacji miała być zbyt mała liczba 
osób chętnych do zabezpieczenia, sę-
dziowania i organizowania zawodów. 
Po prostu zabrakło działaczy. Wydział 
Sportu Urzędu Miejskiego zapewnił, 
iż miał nawet przygotowane narody 
i upominki dla uczestników.

Czy zatem w Nowogardzie mamy 
problem ze sportowym środowi-
skiem? W każdym razie na tym 
przykładzie widać to ewidentnie. 
Zabrakło 10, może 20 osób zjedno-
czonych ideą organizacji biegów. 
Ucierpiało około 100 ich potencjal-
nych uczestników. 

Nie pierwszy raz widać, że do 
organizacji imprez sportowych w 
naszej gminie chętnych jak na le-
karstwo. Nie brakuje ich natomiast 
gminnych konkursach o publiczne 
pieniądze. Społeczna praca na rzecz 
sportu to przecież przeżytek. Ludowe 
Zrzeszenie Sportowe, Wiejskie Kluby 
Sportowe, środowisko nauczycielskie 
i sportowe o biegach zapomniały. A 
ich organizacja to nie jest żadna łaska. 
To zwyczajny obowiązek tego typu 
organizacji i środowiska. 

Marcin Nieradka 

Cenne nagrody
Konkurs dla młodzieży

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w kon-
kursie fotograficznym „Unia w obiektywie”.

Konkurs potrwa do 31 maja. Jego 
celem jest popularyzacja wiedzy do-
tyczącej Unii, a przede wszystkim 
rozpowszechnienie wśród młodych 
mieszkańców naszego regionu - infor-
macji na temat obszarów unijnej po-
mocy w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Konkurs podzielony jest na cztery 
bloki tematyczne:

- Praca- motorem życia  (Priorytet 
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich)

− Nie wykluczam siebie i innych  
(Priorytet VII Promocja integracji spo-
łecznej)

− Kwalifikacje – szansą pracownika 
i przedsiębiorstwa (Priorytet VIII Re-
gionalne kadry gospodarki)

− Wykształcenie moja szansą  (Prio-
rytet IX Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach)

Jeden uczestnik może zgłosić mak-
symalnie 3 zdjęcia pojedyncze w for-

macie A4 wraz z wersją elektroniczną.
Na zwycięzców czekają: profesjo-

nalny aparat fotograficzny, kamera cy-
frowa, mini wieża oraz dziesięć wy-
różnień w postaci mp5, które wręczo-
ne zostaną podczas uroczystego ogło-
szenia wyników w dniu 16 czerwca w 
siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Szczecinie.

Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej www.wup.pl

Dodatkowe informacje na temat 
Konkursu można uzyskać pod nume-
rem tel. 91 42 56 229 bądź kierując za-
pytanie na adres e-mail: konkurs@
wup.pl.

Organizatorem konkursu jest Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
jako Instytucja Wdrażająca Europej-
ski Fundusz Społeczny w regionie w 
ramach działań promocyjnych Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013. Opr. LMM

Mieszko to niemowa
W niedzielny wieczór wybrałem się na hiphopowe koncerty majowe w 

naszym mieście. Najbardziej zastanawiała mnie gwiazda wieczoru – Grupa 
Operacyjna. Chciałem zobaczyć jak na scenie spisuję się Mieszko ze swoim 
dj Ziemowitem. Raperów na scenie widziałem wielu od Method Man’a po 
PMM. Na backstag’u udało mi się porozmawiać z takimi osobami jak Łona 
czy Ostry. Każdy z nich sympatycznie do mnie podszedł i z chęcią odpowie-
dział na parę pytań. Niestety Mieszko nie chciał rozmawiać z nikim, mimo 
obietnic, jakie składał na scenie. Ciekawe, z jakich przyczyn? Dziwny to ra-
per, który boi się pytań i nie rozmawia z publicznością. Jednak udało mi się 
dorwać, menedżerkę GO, panią Olę i zadać jej parę pytań.

Kamil Nieradka: Jak ocenia pani 
organizację koncertu w Nowogar-
dzie?

Ola, menadżer Grupy Operacyj-
nej: Jest to nasz 30 koncert w tym 
roku. Współpraca z organizatorami 
imprezy była bardzo udana. Jeśli cho-
dzi o organizację tutaj na miejscu, 
jedynym minusem jest brak ochro-
ny. Przez ten minus niestety nie bę-
dzie można spotkać się z wykonawca-
mi, a szkoda. Spotkaliśmy się w No-
wogardzie z świetnymi fanami. Sam 
Mieszko na scenie powiedział, że jest 
to najlepsza publiczność w tym roku. 
Jeśli się uda to na pewno chcielibyśmy 
tu kiedyś wrócić.

Jako osobą zajmująca się muzy-
ką, jak oceni pani nowogardzkie 
zespoły występujące przed Grupą 
Operacyjną?

- Jestem pod wrażeniem. Przede 
wszystkim, dlatego, że są to młodzi 
ludzie. Tak na prawdę poszukują oni 
jeszcze swojej drogi. Myślę jednak, że 
idą w dobrym kierunku. Do gustu 
przypadł mi wokal jednej z dziew-
cząt. Cieszy bardzo, że młodzi ludzie 
chcą coś robić, a przecież każde za-
interesowanie wymaga wyrzeczeń, z 
ich strony. Dlatego trzymam kciuki i 
liczę na dalszy rozwój. 

Przed sceną Grupa Operacyjna 
zebrała sporo ludzi. A w jakiej ilo-
ści sprzedają się płyty GO?

- Na razie nie zdradzę jak sprzeda-
ję się najnowsza płyta. Nie narzeka-
my. Natomiast ostatnia płyta „Stan 
wyjątkowy” sprzedała się w 5 tys. 

egzemplarzy. W zeszłym roku zgra-
liśmy ponad 100 koncertów także 
utarg mamy nie zły. 

Wszystkie z nich to koncerty 
otwarte, czy biletowane?

- Tak. Jednak są to specjalne kon-
certy przeważnie związane z promo-
cją nowej płyty. Gramy również kon-
certy, które są na tzw. galach, promo-
wanych przez telewizje np. MTV.

Jakie jest największe źródło do-
chodów? Gdzie opłaca się inwesto-
wać - płyty, koncerty, clipy?

- Aby się utrzymać na rynku ważne 
są wszystkie te elementy które wymie-
niłeś. Zauważmy jednak, że Grupa, 
nie ma dużo teledysków. W tym roku 
zrobiliśmy jeden teledysk, z którego 
jesteśmy zadowoleni. Można go zo-
baczyć na największych programach 
muzycznych. Jeśli chodzi o sprzedaż 
płyt, w naszym kraju nie jest z tym 
dobrze. Branżę fonograficzną zabi-
ja internet. Tak, jak powiedziałam 
wcześniej dużo koncertujemy. W 
ciągu 3 ostatnich lat zagraliśmy 300 
koncertów stąd pozyskujemy również 
dużą część dochodów.

Podsumowując - Grupa Opera-
cyjna się sprzedaje?

- Myślę, że ten koncert jest najlep-
szym przykładem na to, że tak. Przy-
ciągamy ludzi, którzy chcą się ba-
wić. Świadczy o tym jak często gra-
my koncerty. Ważne jest, aby nie zo-
stać w tyle, ciągły progres jest tym, na 
czym nam zależy.

Rozmawiał Kamil Nieradka
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Nowogardzkie „obrazy” 
z dawnych lat cz. III

W połowie lat sześćdziesiątych (XX wieku), ktoś taki jak ja, czyli młody licealista za-
mieszkały w podnowogardzkiej wsi nie musiał już ograniczać się do funkcjonującej w 
powiatowym Nowo gardzie „Piwnicy”, aby w „modny” wówczas sposób spędzić wolny 
czas. Na wioskach pojawiły się klubokawiarnie.

W moim rodzinnym Wojcieszynie klubokawiarnia nigdy się nie pojawiła, ale już w 
pobliskim Żabowie tak, i bywałem tam dość często. Przypominam też sobie reakcje 
wielu znajomych rówieśników, ale przede wszystkim starszych mieszkańców wiosek, 
którzy z bardzo mieszanymi uczuciami oswajali się z „nowościami”.

Nawet mieszkańcy tych wiosek - gdzie była wiejska świetlica, gdzie funkcjonowała 
biblioteka, gdzie miejscowa szkoła prowadziła (często intensywną) działalność kultu-
ralną, itp. - mieli obiek cje, czy wypada udawać się do kawiarni, aby napić się kawy na-
turalnej (która nie wszystkim przypadła do gustu) i porozmawiać ze znajomymi, aby 
poczytać dostępną tam prasę. Z biegiem czasu można też było pooglądać telewizję, czy 
uczestniczyć w bardziej zaawansowanych poczynaniach kulturalnych.

Mniej więcej w tym samym czasie w powiatowym Nowogardzie zaczynało gwałtow-
nie przyby wać mieszkańców. Potrzebni byli do pracy w dynamicznie rozwijających się 
przedsiębiorstwach: wytwórczych, przetwórczych, handlowych czy w innych zakładach 
pracy. W jakże wielu przypadkach byli to dotychczasowi mieszkańcy okolicznych wsi.

Zamieszkali przeważnie w nowych blokach, składanych (w imponującym jak na owe 
czasy tempie) z gotowych elementów, przygotowanych w wytwórni, niczym przysło-
wiowe „domki z kart”. Wiele takich bloków wybudowano w Nowogardzie i funkcjonu-
ją do dziś, pomimo tego, że opinie na ich temat są dalekie od zachwytu. Jeden z takich 
bloków skutecznie odizolował Plac Wolności od widoku zabytkowego kościoła. Uwag 
krytycznych można by wymienić więcej, ale...

Ale to właśnie wtedy zaczęła się intensywna integracja społeczności naszego miasta 
ze społecz nościami wiejskimi - w dalszym ciągu jeszcze dość mocno zróżnicowanymi. 
Tymczasem ja w tamtych latach zaczynałem grywać na weselach i wiejskich zabawach, 
skąd miałem wyjątkową okazję poobserwować przebieg tego procesu.

Szczególnie wesela różniły się w zależności od środowiska, z jakiego wywodzili się 
gospodarze uroczystości. W rodzinach z okolic Sieradza obowiązywał gorący rosół 
na początek biesiady, natomiast w rodzinach zabużańskich już niekoniecznie. Różne 
pieśni, różne obrzędy weselne itp., prowadziły niekiedy do przezabawnych, ale także 
wprost niebezpiecznych nieporozumień. Jest to jednak zagadnienie zasługujące na nie-
co szersze scharakteryzowanie.

Stopniowe zacieranie się wspomnianych (i tych nie wspomnianych) różnic dawało 
się od tamtego czasu zauważyć wprost z roku na rok, a gdzieś tak pod koniec lat sie-
demdziesiątych stały się już tylko sporadyczne. W międzyczasie wiejskie zabawy za-
częły się coraz bardziej upodabniać do miejskich dancingów, aż... nastała era dyskotek.

Tymczasem wiejskie zespoły śpiewacze, teatralne, czy ludowe kapele, sponsorowane 
kiedyś przez PGR-y czy inne przedsiębiorstwa rolnicze, kiedy utraciły swych sponso-
rów zaczęły stopniowo wymierać śmiercią naturalną. Najcięższe rany otrzymała jed-
nak wiejska kultura od samych mieszkańców wiosek, którzy utracili motywację do kon-
tynuowania dotychczasowej formy kultury.

Niektóre zespoły odrodziły się, choć w nieco innej formie. Na przykład. „Wesoła fe-
rajna” funkcjonuje przy Nowogardzkim Domu Kultury, z kolei „Kapela Rycha” przy 
zespole szkół powstałych na bazie dawnego „Rolniczaka”. Powstała sytuacja, w której 
zespoły z miasta „wiozą” folklor na wieś!

Można to zinterpretować jako kolejny etap integracji, ale...?
Lech Jurek

Rafał Richert Mistrzem Koła
Po nocnych przymrozkach, rano zaświeciło słoneczko i przy słonecz-

nej pogodzie rozpoczęły się zmagania o tytuł Mistrza Koła w miejscowości 
Trzebieszewo  w dniu 25.04.2010,  Rywalizacja ta była sprawdzianem umie-
jętności wędkarskich, gdzie każdy  z uczestników miał równe szanse. Do ry-
walizacji przystąpiło 53 zawodników – Mistrzem Koła został Rafał Richert 
zajmując I miejsce. Na II miejscu uplasował się Józef Jóźwiak, III miejsce za-
jął Stanisław Mikołajczyk. Wymienieni zawodnicy  otrzymali pamiątkowe 
puchary, a zawodnicy, którzy zajęli i od  I do XXIII miejsca otrzymali upo-
minki w postaci sprzętu wędkarskiego. Organizatorem Zawodów było Koło 
M – G PZW Nowogard. Zawody przebiegały w miłej atmosferze przy pie-
czonych kiełbasach. 

Polowanie na Szczupaka 
W dniu 1 Maja 2010 na jeziorze nowogardzkim odbyły się zawody węd-

karskie spiningowe 
z lodzi, zorganizowane przez Koło M-G PZW Nowogard. W zawodach 

wzięło udział 14 zawodników. I miejsce zajął Jan Przystupa, który złowił 
okazałego szczupaka o wadze 4,05 kg. II miejsce przypadło Zygmuntowi Za-
mara, który złowił 2 wymiarowe szczupaki, którym darował życie i po zwa-
żeniu wypuścił do jeziora, aby podrosły.III miejsce zajął Piotr Olczak, IV 
miejsce przypadło Bogusławowi Rekowskiemu. Zwycięzca zawodów otrzy-
mał pamiątkowy puchar i wszyscy wymienieni zawodnicy otrzymali upo-
minki w postaci sprzetu wędkarskiego. Zakończeniem zawodów były ciepłe 
kiełbaski z grilla. 

Tekst i fot. Henryk Szczupak 

Zygmuntowi Lisowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci mamy 
składa Zarząd Koła M-G PZW Nowogard.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

TRWAJĄ EGZAMINY  
MATURALNE

Nadszedł czas matury, najważniejszego egzaminu w życiu każdego ucznia. 
Jeszcze parę dni temu odłożyli  w kąt swoje torby. A teraz czekają ich nie-
przespane noce i stresujące dni spędzone nad książkami. Wprawdzie egza-
miny rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu, chcemy nieco odstresować 
wszystkich maturzystów w Nowogardzie. Dlatego przekazujemy im kilka 
„bezcennych” ;) wskazówek.  

Maturzyści, w dzień egzaminu nie zapomnijcie o:
Czerwonej bieliźnie
Kolor czerwony jest barwą, która najsilniej działa na psychikę, dodaje 

pewności siebie i choć w nadmiarze może powodować wzrost agresji, to jed-
nak w małych ilościach wzmacnia wolę, pomaga pokonać trudności oraz 
pobudza do walki, sprawiając, że czujemy się bardziej odważni. Dzieje się 
tak, gdyż czerwień jest barwą żywiołowego i nieobliczalnego ognia.

Czerwona bielizna to talizman szczęścia, który każda dziewczyna po-
winna mieć na maturze. Powinno się włożyć tę samą część garderoby, któ-
rą posiadało się na balu studniówkowym, tyle że odwróconą na lewą stro-
nę. Ostatnimi czasy z tego zwyczaju korzystają także chłopcy, którym to 
większe szczęście również przynosi czerwona bielizna, ale ta podejrzana  
u koleżanek.

Garniturze
Chłopcy powinni przystąpić do egzaminu maturalnego tylko i wyłącznie 

w garniturze, w którym bawili się podczas studniówki. 
Nitce na nadgarstku
Jedna z bliskich osób powinna zawiązać nam na lewym nadgarstku czer-

woną nitkę tuż przed studniówką. To zagwarantuje nam ochronę przed zły-
mi mocami. Jeśli jeszcze nie posiadasz takiej niteczki, nie martw się. Możesz 
to zrobić choćby na kilka dni przed maturą, a to napełni cię pozytywną ener-
gią podczas egzaminu. 

Skokach wokół pomnika
Przed maturą należy obskoczyć na jednej nodze najwyższy pomnik w 

mieście. Liczba okrążeń będzie wskazywać nam wynik matury ;) Życzymy 
powodzenia, bo będziesz potrzebował dużo sił !!!

Włosach
Siła maturzysty tkwi we włosach. To w nich zawarta jest mądrość i inteli-

gencja, dlatego pamiętaj o tym, aby w czasie pomiędzy studniówką a ostat-
nim egzaminem maturalnym salony fryzjerskie omijać szerokim łukiem.

Pożyczaniu
Na maturze musisz mieć coś, co nie należy do Ciebie. Może to być spinka, 

pierścionek czy któraś z części garderoby. Rzecz powinna należeć do osoby, 
która choć nie będzie towarzyszyć Ci podczas egzaminu, to jednak w tym 
czasie będzie z Tobą całym sercem. Najbardziej sprawdzonymi osobami są 
rodzice lub najlepsi przyjaciele.

Długopisie mądrzejszego
Drobiazgi pożyczaj od bliskich osób, ale pióro lub długopis musisz zała-

twić tylko od osoby mądrzejszej od siebie! Chyba, że te kryteria spełniają 
najbliżsi. Wzmocnisz siłę amuletu.

Kopniaku
Zbierz jak najwięcej kopniaków od szkolnych kolegów. Może nie będzie 

Ci się potem wygodnie siedziało, ale kopniak jest bodźcem, który pobudza 
umysł i ma Cię zmobilizować.

Książce pod poduszką
W nocy, która poprzedza egzamin pod Twoją poduszką nie powinno za-

braknąć książki. Ma ona za zadanie emanować energią wyposażoną w wie-
dzę i docierać bezpośrednio do Twojego mózgu.

Prawej nodze
Pamiętaj, że w dzień matury musisz wstać z łóżka prawą nogą i tą samą 

przekroczyć szkolny próg! Nie zapomnij o tym!

WSKAZÓWKI DLA MATURZYSTÓW
Wmawiaj sobie, że jesteś zdolny, inteligentny i na pewno sobie poradzisz,
Traktuj egzamin z dystansem,
Zmuszaj się do przerwy w nauce,
Ucz się wspólnie z przyjaciółmi,
Nie zabraniaj sobie spotkań z ukochaną osobą,
Zadbaj o odpowiednie odżywianie,
Nie pokazuj po sobie zdenerwowania w dniu egzaminu.
EGZAMINY MATURALNE W ZSP im. STANISŁAWA STASZICA
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica do matury 

z języka polskiego przystąpiło 110 osób. Maturzyści mają już za sobą egza-
min maturalny z matematyki i języka angielskiego. W poniedziałek zdawa-
li biologię, niektórych czekają egzaminy z  języka niemieckiego, wiedzy o 
społeczeństwie, geografii, informatyki. Egzaminy maturalne w naszej szkole 
zakończą się 25- go maja. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia! 

                       „Zwyciężać mogą Ci, którzy wierzą, 
że mogą” 

                                                 Wergiliusz 
 

Ogromu szczęścia, połamania piór, optymizmu oraz 
dużo wiary we własne siły wszystkim Maturzystom

                                                            życzy Redakcja „WBREW”.

WKRÓTCE VIII EDYCJA WYSTAWY 
TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ

Szanowni Wystawcy!
Już ósmy raz będziemy spotykać się i cieszyć oczy naszymi wspaniałymi 
wytworami! 
Z każdym rokiem przybywa chętnych chcących podzielić się swo-
imi artystycznymi doświadczeniami, mamy nadzieję, że i w tym roku 
nie zabraknie nikogo z uczestników lat poprzednich, a nasze gro-
no powiększy się! Zachęcajmy też swoich znajomych tworzących  
w ukryciu, do spotkania na VIII wystawie twórczości nieprofesjonalnej! 
To nie kosztuje! Zatem do zobaczenia!

Informacje organizacyjne:
- Zapewniamy ławki i krzesła szkolne do organizowania stoisk wystawo-
wych,
- Prosimy o zabezpieczenie, w miarę możliwości, własnych pawilonów 
ogrodowych (do dyspozycji mamy tylko parę sztuk),
- Stoiska wystawcy aranżują w własnym zakresie,
- Podczas wystawy można prowadzić sprzedaż swoich wytworów.

Na zgłoszenia (listowne lub telefoniczne) czekamy do 20 maja 2010 r.

Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Poniatowskiego 21,
72-200 Nowogard

Tel./fax 091/3921162
Wszelkie dodatkowe informacje j.w.
Lub tel. 606289878  (A. Majkowska)
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XIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
W dniu 30 kwietnia 2010 r. na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Przy Promenadzie” odbyły się XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK. Zorganizowane zostały przez Polski Czerwony Krzyż Delegaturę w Nowogardzie.
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami przyjął Pan Kazimierz Ziemba Burmistrz Nowogardu. 
Głównym celem Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 

zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie na-
wyków ich przestrzegania. 

Uczniowie musieli się wykazać teoretyczną i 
praktyczną znajomością udzielania pierwszej po-
mocy w najbardziej niespodziewanych sytuacjach.

W Mistrzostwach brało udział 6 zespołów 
reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne: 

I Liceum Ogólnokształcące – opiekun zespołu 
Pani Grażyna Połetek

Zawodnicy:
1. Marta Klonowska – kl. II c
2. Olga Kucal – kl. II c 
3. Katarzyna Osajda – kl. II c
4. Barbara Stasiewicz – kl. II c
5. Jakub Jerzykowski – kl. I b

II Liceum Ogólnokształcące – opiekun zespołu 
Pani Elżbieta Baran

Zawodnicy:
1. Katarzyna Pastusiak – kl. I b
2. Grzegorz Centała – kl. I b 
3. Piotr Safiański – kl. II a
4. Paweł Płuciennik – kl. II a
5. Agnieszka Kotynia – kl. II b

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – opiekun 
zespołu Pani Beata Woźniacka – Stanisławek

Zawodnicy:
1. Jakub Kołcz – kl. IV
2. Marcin Kulesza – kl. IV
3. Piotr Piotrowski – kl. II
4. Aneta Bartniczuk – kl. II
5. Kinga Ołdak – kl. II 

Publiczne Gimnazjum nr 1 – opiekun zespołu 
Pani Jolanta Burewicz

Zawodnicy:
1. Aleksandra Justyna Karnas – kl. III c
2. Marta Olga Papuszka – kl. II d
3. Wiktoria Śniegowska – kl. II d
4. Konrad Sidor – kl. II e
5. Klaudia Poźniak – kl. II a 

Publiczne Gimnazjum nr 2 – opiekun zespołu 
Pani Magdalena Soroka-Banasiak

Zawodnicy:
1. Magdalena Sarzyńska – kl. III a
2. Paulina Ciechmiszczuk – kl. III a

3. Agata Dwojak – kl. III a
4. Roksana Wójcik – kl. III a
5. Karolina Bąk – kl. III a 

Publiczne Gimnazjum nr 3 – opiekun zespołu 
Pani Magdalena Adych

Zawodnicy:
1. Milena Joanna Tretiak – kl. II
2. Joanna Barbara Mielewczyk – kl. II
3. Michalina Żabecka – kl. II
4. Katarzyna Zawadzka – kl. I
5. Łukasz Klein – kl. I 

Główna Komisja Sędziowska etapu Rejonowe-
go XIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w składzie:

1. Sędzia Główny – Rida Yahfuf – lekarz 
medycyny 

2. Członek – Lidia Bogus – instruktor pierw-
szej pomocy

3. Członek – Stanisław Kozieł – sierżant 
sztabowy 

4. Członek – Piotr Szadkowski – starszy 
sekcyjny 

5. Członek – Danuta Michalak – pielęgniarka 
Stwierdziła kolejność zajętych miejsc:
W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce Gimnazjum nr 3 – ilość zdobyty 

punktów 191
II miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 – ilość 

zdobyty punktów 182
III miejsce Gimnazjum nr 2 – ilość zdobyty 

punktów 167
W kategorii szkół Ponadgimnazjalnych
I miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 

ilość zdobyty punktów 208
II miejsce II Liceum Ogólnokształcące – ilość 

zdobyty punktów 196
III miejsce I Liceum Ogólnokształcące – ilość 

zdobyty punktów 174
XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK w kategorii szkół gimnazjalnych 
kończą się na szczeblu rejonowym. W Okręgo-
wych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, 
które odbędą się 22 maja 2010 r. w Szczecinie, 

Nowogard będzie reprezentował Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych. 

Polski Czerwony Krzyż Delegatura w 
Nowogardzie serdecznie dziękuje za okazaną po-
moc w organizacji XIII Rejonowych Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy PCK dla Pana Kazimierza 
Ziemby Burmistrza Nowogardu za przyjęcie Pa-
tronatu Honorowego oraz ufundowanie pucharów 
i medali, dla Pana Zbigniewa Gumienny za nie-
odpłatne udostępnienie Ośrodka Rekreacyjnego i 
Wypoczynkowego „Przy Promenadzie”, dla Pana 
Stanisława Pietrzyckiego Kierownika Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Głównej Komisji Sędziowskiej: Panu 
Ride Yahfouf, Pani Danucie Michalak, Pani Lidii 
Bogus, Panu Stanisławowi Kozieł, Panu Piotrowi 
Szadkowskiemu, Panu Krzysztofowi Kaciupie – 
sędzia techniczny, Pani Jadwidze Kosakiewicz w 
przygotowaniu uczniów do pozoracji oraz Panu 
Eugeniuszowi Heinrichowi za pomoc w organi-
zacji.

Sponsorami imprezy byli:
Urząd Miejski w Nowogardzie – Wydział Roz-

woju Lokalnego i Funduszy, 
„Firma Usługowa-Handlowa” – Pan Adam 

Fedeńczak, 
„Apteka „Jantar” – Państwo Danuta, Adrianna 

i Janusz Łyjak, 
„Sklep Sportowy” – Państwo Małgorzata i Woj-

ciech Kubicy, 
„Piekarnia „Saturn” – Państwo Lidia i Jan Szocik, 
Piekarnia – Ciastkarnia” – Państwo Barbara 

Waldemar Pędziszczak, 
Lecznica „Sikorka” w Sikorkach – Pan Tadeusz 

Soroka
Hurtownia Artykułów Biurowych Szkolnych 

i Opakowań „PIER” – Państwo Danuta Tadeusz 
Rzetecy

Podziękowania dla Pana Marka Słomskiego Re-
daktora Naczelnego „Dziennik Nowogardzkiego” 
za przyjęcie Patronatu Medialnego.
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I miejsce w kat. gimnazja
Publiczne Gimnazjum nr 3 – opiekun zespołu Pani Magdalena Adych
Zawodnicy:

1. Milena Joanna Tretiak – kl. II
2. Joanna Barbara Mielewczyk – kl. II
3. Michalina Żabecka – kl. II
4. Katarzyna Zawadzka – kl. I
5. Łukasz Klein – kl. I 

I miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – opiekun zespołu Pani Beata Woźniac-

ka – Stanisławek
Zawodnicy:

1. Jakub Kołcz – kl. IV
2. Marcin Kulesza – kl. IV
3. Piotr Piotrowski – kl. II
4. Aneta Bartniczuk – kl. II
5. Kinga Ołdak – kl. II 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 35 (1865)

OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO 
LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie własnościowe, bezczynszowe 
68 m kw, wysoki standard, cena 130 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-13 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m 
kw, 2 pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m 
kw, wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
4 pokoje, 79,71 m kw lub zamienię na 
2 pokoje z dopłatą. Tel. 609 170 510.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Ol-
chowie, 500 m od drogi krajowej A-6 
w stronę Wyszomierza. 694 440 204.

•	 Szczecin – sprzedam mieszkanie 
3 pokoje rozkładowe 48 m kw z 
balkonem, pierwsze piętro okoli-
ce manhatanu, cena 210 tys. Tel. 
783 838 082.

• Sprzedam kawalerkę 36 m na ul. Że-
romskiego 19, IV piętro. Cena: 94 tys. 
Tel. 796-203-780.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, strych z 
garażem i podwórkiem. Bezczynszo-
we, własnościowe, w Nowogardzie. 
Tel. 500 297 054.

• Sprzedam dom wolnostojący + dział-
ka 24 ary przy domu. Żabowo. 91 
39 106 13.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
kamienicy 56 m kw, kominek, ocie-
plone, cena 165 tys. Tel. 511 483 868.

•	 Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 125 m kw, w centrum 
Nowogardu. Tel. 667 994 240.

•	 Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 
m kw, IV piętro, cena 180 tys. Tel. 
88 577 80 16.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I 
piętro, 80 m kw, czynsz 800 zł + opła-
ty, ul. 700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam budynek mieszkalny i go-
spodarczy na działce 1,13 ha, Jeniko-
wo 42. Tel. 91 419 10 77.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 57,5 m kw, centrum, 
ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie o podwyższo-
nym standardzie, 3 pokoje, balkon, 
pow. 70 m  kw, III piętro, cena 2700 zł/ 
m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam pół bliźniaka 100 m kw na 
wsi. 600 695 546.

• Sprzedam działkę ogrodową za Ar-
maturą lub zamienię na działkę przy 
Ogrodach Działkowych Nr 1 przy ul. 
15 Lutego lub vis a vis Orlenu ul. 3 
Maja. 512 012 823. 

• Trzy pokoje w centrum Nowogardu 
zamienię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 
886-416-305 po 15-tej.

• Pilnie sprzedam mieszkanie w Ra-
dowie Małym, Gmina Radowo Małe, 
80 m kw, cztery pokoje, kuchnia, ła-
zienka, wc osobno, III piętro. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 669 516 287.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe w centrum Nowogardu. Tel. 
508 301 854, 91 39 22 513.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 697 980 702.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
własnościowe, po remoncie, w trzy-
rodzinnym domu, niski koszt utrzy-
mania lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą. Tel. 502 560 931.

• Sprzedam działkę 27 arów przy trasie 
A-6 pod Nowogardem. 502 560 931.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	 Sprzedam dom podpiwniczony z 
garażem w Nowogardzie, cena do 
negocjacji. 663 500 800.

•	 Sprzedam dom jednorodzinny w 
Nowogardzie przy ul. Słowackiego 
o pow. użytkowej 120 m kw. kon-
takt po godz. 16.00 606 118 102.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
66,29 lub zamienię na mniejsze. Wia-
domość pod nr: 511 182 390.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie 
0,36 ha. Tel. 601 508 082.

• Sprzedam 2 działki pod budownic-
two handlowo – usługowe w Do-
brej przy ul. Piłsudskiego (obok blo-
ków mieszkalnych kolejowych). Tel. 
509 355 076.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 

60 m kw + działka własnościowa 5,5 
ara z garażem, 150 tys., Dębice k. Ma-
szewa. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe. 603 55 55 32.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
55 m kw + 1 /2 strychu + garaż, po-
dwórko, ogród, cena 120  000. Tel. 
600 150 973.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal 186/65/R15, stan bdb, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Ford Mondeo kombi, 2001 
r., cena 17 tys. Tel. 660 424 992.

• Sprzedam Peugeot 206, poj. 1,1, ben-
zyna, 2000 r., trzydrzwiowy, immobi-
liser, opony zimowe, bezwypadkowy, 
garażowany, stan bardzo dobry, cena 
11 tys. Tel. 501 419 012 po 15.00.

• Seat Ibiza, 1,4 16V, 2005 r., sprawdzo-
ny w ASO, sprowadzony, stan idealny, 
45 tys. km, ABS, poduszki powietrz-
ne, elektryczne szyby, autoalarm, itp., 
cena 20 tys. do uzgodnienia. 608 01 
39 95.

• Ford Mondeo Combi, 1996 r., srebrny 
metalik. 91 39 25 888, 694 326 787.

• Sprzedam BMW 316i, kombi, poj. 1,6 
l, rok prod. 1999, przebieg 190  000, 
stan bardzo dobry. Tel. 604 823 380.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam słomę w małych bel-
kach, cena 1.50 za szt. 782 036 086.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 170 38.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, 
waga ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 
91 39 106 54.

• Sprzedam prosięta. 601 553 885.

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

• Sprzedam prosiaki. 887 315 312.

• Dobrą mieszankę zbożową sprze-
dam. 506 773 787.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909.

• Sprzedam prosiaki. 91 418 98 24.

• Prosięta sprzedam. 508  607  457, 
511 483 925.

• Naprawa węży hydraulicznych. 
604 950 879.

• Sprzedam owies. Tel. 511 932 684.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. aurikuloterapia. Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. 
mycie okien w mieszkaniach pry-
watnych. Pranie dywanów  i wy-
kładzin atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 605 
522 340.

•	 BrUk – lIN – układanie kost-
ki brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

•	 HYDraUlICY. 600  400  363, www.
superogrzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynaję-
cia 2*15m kwadratowych w centrum 
Nowogardu, tel. 605 522 340.

• DAXA – pomagamy odzyskać 
odszkodowanie. 509  996  105, 
781 858 612.

•	 Pogotowie komputerowe. 
695 041 278.
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0601 949 077

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Usługi minikoparką, wykopy pod ka-
ble, prąd, woda, itp. + wynajem rusz-
towania elewacyjnego. 790 243 575.

• Transport drewna z lasu, ze ścięciem, 
porąbane. 608 356 697.

• UNIQA – ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie. Lilla Kaź-
mierowska, ul. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108, 91 350 30 55.

• Usługi budowlane, budowa domów, 
remonty, glazury, terakoty, robo-
ty wykończeniowe, docieplenia. 
726 573 868.

• Organizujemy wesela, jazda konna. 
607 73 98 66.

• Blacharstwo i lakiernictwo samocho-
dowe. Tel. 721 032 445, 661 283 227.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Pomoc w ogrodzie i pielęgnacja, ko-
szenie trawy. 665 544 518.

• Prace wykończeniowe, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, tape-
towanie, płytki. Tel. 91 39 25  671, 
503 045 655.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
602 690 897.

• Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

• Malowanie, panele, regipsy. 
513 202 205.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
798 130 303.

•	 Usługi hydrauliczne. 600 382 214.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, 
uprawnienia na TOTO- LOTKA, dłu-
goletnie  doświadczenie w handlu, 
dyspozycyjność. tel. 660 392 851.

•	 metro zatrudni kierowców z pra-
wem jazdy kaT.D i kartą kierowcy, 
tel. 505 619 600.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 
37-48 lat, Nowogard, tel. 795 44 
24 20.

• Zatrudnię 3 kierowców kat. B (ze 
stażem 2 lata). Przedsiębiorstwo 
Handlowe „ANEX”, ul. Chopina 69, 
Kamień Pomorski, 91 38 23 313.

• KSM Trading ul. Nadtorowa 14c, 72-
200 Nowogard, Tel. 91 39 27 113 za-
trudni kierowcę Tira z uprawnienia-
mi, znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu komuni-
katywnym.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 15.00 91 39 20 420.

• Zatrudnię barmankę oraz pomoc ku-
chenną. Tel. 693 52 12 11.

• Emeryt, 38 lat, kat. B, C, E, ADR, 
karta kierowcy podejmie pracę. 
602 782 019.

• Dam pracę murarzowi i glazurniko-
wi. 888 603 612.

• Zaopiekuję się dzieckiem we wła-
snym domu. 664 425 422.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, raba-
ty. 604 189 118.

• Zostań klientem firmy Oriflame i 
uczestnicz w nauce makijażu. Duże 
możliwości zarobkowe. 693 876 362.

• Operator spycharek i ładowarek 
z uprawnieniami szuka pracy. Tel. 
503 923 222.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGO-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec na gwa-
rancji, po przeglądzie serwisu, do 
mieszkania, domu, serwis Vaillant. 
Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewa-
nie – mieszkanie, dom, sklep firmy 
Vaillant, na gwarancji, serwis Vail-
lant. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni, na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, na gwarancji, 
cena 450 zł, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą  do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno kominkowe 
opałowe – transport. 603 285 438.

• Kupię krajzegę. Tel. 91 39 17 638.

• Sprzedam bemar wodny 10 garn-
kowy, tanio: krzesła, ławy, stoły. 
608 658 184.

• Oddam gruz w zamian za posprząta-
nie. 669 417 394.

• Oddam gruz. 693 922 695.

• Sprzedam tanio szafę mahoń, 
w dobrym stanie. 91 39 21  444, 
697 612 843.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

• Oddam króliczki miniaturki 3 mie-
sięczne w dobre ręce. 668 602 602.

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184.

•	 Sprzedam Yorki. 505 975 430.

• Oddam w dobre ręce pieski i kotki. 
91 39 17 305.

• Kupię płyty jumbo używane. Tel. 
607 690 741.

Zarząd Powiatu w Goleniowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 504 o pow. 18,59 m² 
      - wadium 20,45 zł

 – lokal użytkowy nr 507o pow. 11,59 m² 
    - wadium 12,75 zł

usytuowane na V piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie 
na działce nr 146 w obrębie 3 miasta Nowogard.

Wywoławcza stawka wyjściowa za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego 
wynosi 11,00 zł plus podatek VAT 22% w stosunku miesięcznym. Stawka 
czynszu nie obejmuje opłat za media i podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 9ºº w Sta-
rostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty 
wadium, dowodu tożsamości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypad-
ku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych 
pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 07 czerwca 2010 r. w kasie znajdującej 
się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdziel-
czy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wymagane 
potwierdzenie przelewu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prze-
targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w 
poczet czynszu najmu.

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

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

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165
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Informujemy, że 

13 maja 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

W obiektywie  Jana korneluka   - Sztandar SP 1 poświęcony

www.dzienniknowogardzki.pl
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krZYŻÓWka
kupon - 11.05

OFERTY PRACY PUP

          Nowogard 10.05.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Dekarz
2. Przedstawiciel handlowy
3. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
4. Specjalista ds. rozliczeń i kosztorysowania
5. Kierowca – operator samochodu specjalne-
go SAK8
6.  Barman /ka
7. Hydraulik
8. Stolarz
9. Robotnik drogowy 
10.  Mechanik samochodowy 
11.  Pracownik obsługi klienta
12. Manager jakości logistyki 
13. Lekarz w Zakład Karny Nowogard
14. Kierowca C + E
15. Murarz
16. Pomocnik murarz
17. Monter instalacji wodno kanalizacyjnych 
18. Kierowca ciągnika rolniczego
19. Elektryk
20. pomocnik glazurnika
21. Nauczyciel jęz. Angielskiego
22. doręczyciel pocztowy
23. piekarz
24. kucharz

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Agent ubezpieczeniowy (pow. goleniowski)
2. Kierownik zespołu ( pow. goleniowski )
3. dyrektor agencji 
4. Fizjoterapeutów , Pielęgniarki, Ratowników 
WOPR, kosmetyczki ( Jarosławiec )
 

?
1               2               3              4               5               6                  7               8              9                10 11               12

Areszt dla dilera 
narkotyków

Goleniowscy policjanci zatrzymali 22-letniego 
mężczyznę podczas porcjowania marihuany. Przed-
stawili mu 4 zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii: posiadania, przygotowania do dystrybucji i 
udzielenia środków odurzających oraz handlowania 
nimi. 

W piątek sąd zadecydował o tymczasowym aresz-
towaniu go na okres 2 miesięcy. Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło we wtorek w Stepnicy. Po-
licjanci wykonując czynności służbowe w jednym z 
mieszkań zastali 22-latka, który siedział przy ławie 
ze strunowymi woreczkami foliowymi napełnionymi 
suszem roślinnym. Na ławie stała waga elektroniczna 
i młynek do mielenia. Przedmioty te zabrudzone były 
warstwą suszu. Mężczyzna właśnie rozdzielał mari-
huanę w woreczki, przygotowując ją do sprzedaży. 

Został zatrzymany przez policjantów i osadzony w 
policyjnym areszcie. Zabezpieczono 31 gramów nar-
kotyków popakowanych w 30 strunowych worecz-
ków.  

Zatrzymany mężczyzna usłyszał 4 zarzuty: posia-
dania środków odurzających, przygotowania ich do 
wprowadzenia do obrotu i udzielania oraz handlowa-
nia środkami odurzającymi. 

W piątek sąd wydał postanowienie o zastosowaniu 
wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztowania. 

Kodeks karny za popełnione przestępstwa przewi-
duje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

sierż. Lilla Bawelska
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1511-13.05.2010 r. 

Porażka z outsiderem 
Pomorzanin Nowogard poległ w sobotę na boisku ostatniej drużyny w 

V lidze!

Porażki ze Spartą Węgorzyno nie 
spodziewał się chyba nikt. I nic w tym 
dziwnego, bo drużyna Sparty zajmuję 
ostatnie  miejsce w tabeli, mając na 
koncie jedynie 11 punktów. Nasza 
drużyna miała w Węgorzynie kilka 
świetnych okazji do zdobycia bram-
ki. Gra naszych piłkarzy była jednak 
nieskuteczna. Jedyne celne trafienie 
w meczu zaliczył natomiast bramkarz 
gospodarzy. Grzegorz Ciołek pokonał 

stojącego między słupkami Pomorza-
nina Mateusza Krupskiego strzałem 
z rzutu wolnego.

Niestety po tym spotkaniu Spar-
tanie posiadają już 14 punktów. 
Natomiast Pomorzanin spada na 11 
pozycję zbliżając się niebezpiecznie 
do strefy spadkowej. W tym sezonie 
zespół trenera Zbigniewa Gumien-
nego nie potrafił zwyciężyć w meczu 
wyjazdowym.

Jutro o godz. 17.30 Pomorzanin podejmie na własnym stadionie GKS Mierzyn.  
 Pozostałe wyniki 23 kolejki:

Osadnik Myślibórz - Iskierka Szczecin-Śmierdnica 2 - 2  
Odra Chojna - GKS Mierzyn 4 - 0  
Stal Lipiany - Kluczevia Stargard 1 - 4  
Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany 4 - 2  
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Świt Skolwin 2 - 1  
Polonia Płoty - Arkonia Szczecin 0 - 5  
Woda-Piast II Rzecko - Kłos Pełczyce 1 - 1 
Tabela V-ligi: 
1 Kluczevia Stargard 50 
2 Arkonia Szczecin  43 
3 Odra Chojna  41 
4 Stal Lipiany  38 
5 Polonia Płoty  37 
6 Osadnik Myślibórz  33 
7 Sparta Gryfice  31 
8 Kłos Pełczyce  28 
9 OrzeÂł Trzcińsko-Zdrój  27 
10 Zorza Dobrzany  24 
11 Pomorzanin Nowogard  24 
12 Świt Szczecin-Skolwin  23 
13 GKS Mierzyn  17 
14 Woda Rzecko  17 
15 Iskierka Szczecin  16 
16 Sparta Węgorzyno  14

Karolina Kubicka

Po ostatnich czekają 
na pierwszych

Olimpia pewnie pokonała w sobotę ostatnią drużynę A-klasy, a jutro 
podejmie w Wierzbięcinie jej lidera.

Sobotnie spotkanie ze Zniczem 
Wysoka Kamieńska nie było meczem 
porywającym. Szybko strzelona 
bramka przez Mariusza Stachowiaka 
przyniosła pewność, ale co najgorsze 
zarazem uśpiła naszych piłkarzy.

W drugiej części gry po faulu Gra-
cjana Wnuczyńskiego arbiter podyk-
tował rzut karny dla Znicza. Od tego 
momentu drużyna gości ograniczyła 
się praktycznie do bronienia wyniku. 
Piłkarze Olimpii wzięli się natomiast 
za odrabianie strat. Podopiecznym 
trenera Marcina Miklasa konstru-
owanie ataku pozycyjnego wychodzi-
ło jednak bardzo ciężko. Błąd obroń-
ców Znicza wykorzystał napastnik 

gospodarzy Maciej Gołdyn. Trzecią 
bramkę dołożył Mateusz Mikołowski, 
ale nieporadną interwencją pomógł 
mu w tym bramkarz Znicza.

Olimpia w dalszym ciągu zajmuje 
siódme miejsce w tabeli. Jutro na 
własnym boisku w Wierzbięcinie po-
dejmie jej lidera Regę II Trzebiatów. 
Jest to zaległe spotkanie z rundy je-
siennej. Początek o godz. 17.30. Nasi 
piłkarze deklarują, że nie wystraszą 
się przeciwnika i zapowiadają walkę.

Olimpia: Bagiński, Niedzwiedz, 
Stachowiak D., Garbat (Kieruzel), 
Wasyluk, Grzelak, Mikołowski, Wnu-
czyński, Kubski (Kuś), Stachowiak M, 
Gołdyn (Kujawa).

Bramki: M. Stachowiak, Gołdyn, Mikołowski (Olimpia). 
1.  rega II Trzebiatów 17 42
2.  Jantar Dziwnów 18 39
3.  Fala Międzyzdroje 18 38
4.  Iskra Golczewo 18 37
5.  Radowia Radowo Małe 17 36
6.  Błękitni Trzygłów 18 34
7.  Olimpia Nowogard 17 32
8.  Bizon Cerkwica 18 21
9.  Pionier Żarnowo 18 17

10.  Bałtyk Gostyń 18 16
11.  Sowianka Sowno 18 15
12.  Bałtyk Międzywodzie 18 15
13.  Orzeł Prusinowo 17 8
14.  Znicz Wysoka kamieńska 18 4

man

lUkS „Chrabąszcze” 
nie zawodzą!

W świąteczny 1 Maj 
młodzik klubu Remigiusz 
Komisarek zanotował 
pierwszy znaczący sukces – 
w jeździe indywidualnej na 
czas podczas Ogólnopol-
skiego Wyścigu o Puchar 
Wójta Górzycy zajął dosko-
nałe II miejsce i przywiózł 
okazały puchar. Zrezygno-
wał jednak z uczestnictwa 
w II etapie, bo ... koniecznie 
chciał zaistnieć na Wyścigu 
Głosu i Olimpijczyków w 
naszym mieście. Po mę-
czącej podróży spod Słubic 
stanął na starcie i także nie 
zawiódł i zdobył kolejny 
puchar. Jak widać kariera 
się rozwija, a Remigiusz nie 
chce być gorszy od braci. 
Tak trzymać!

kolasiński z pucharami!
W miniony weekend Ryszard Posacki wraz z Pawłem Kolasińskim i Pa-

trykiem Jakóbowskim przeżywał emocje podczas trzyetapowego wyścigu 
„Po Ziemi Bydgoskiej”. Wyścig ma bardzo bogatą tradycję – rozgrywany 
jest od 1952 roku. Początkowo był wyścigiem dla krajowej elity kolarskiej, 
a od 1964 roku jest najsilniej obsadzonym wyścigiem dla juniorów. Tutaj 
startowali tacy kolarze jak Janusz Kowalski (mistrz świata), Stanisław Szozda 
(medalista mistrzostw świata i olimpiady), Mieczysław Nowicki (wicemistrz 
świata), Czesław Lang (wicemistrz olimpijski) czy Sylwester Szmyd najbardziej 
obecnie znany kolarz zawodowy. W latach 2005 i 2006 zwyciężał tytaj Michał 
Kwiatkowski – wicemistrz Europy z 2007 roku i mistrz świata z 2008 roku.

W stawce 48 zawodników z 16 klubów z  całej Polski wyśmienicie pojechał 
Paweł Kolasiński.

Po dwóch pierwszych etapach był wiceliderem (trzecie miejsca na I i II 
etapie). Niestety kraksa na początku trzeciego etapu wyeliminowała go z 
walki o zwycięstwo. Do przodu uciekło 8 zawodników i zyskiwała przewagę 
– Kolasinski nie rezygnował i organizował pościg. Brak zrozumienia u part-
nerów nie pozwoliła na doścignięcie czołówki, ale 9 miejsce ze stratą 1.41 gdy 
pozostali zawodnicy tracili po 4, 7 a nawet 14 minut świadczy o klasie naszego 
juniora. W końcowej klasyfikacji zajął 5 miejsce i dorzucił nagrodę rzeczową 
do dwóch pucharów za podium na poprzednich etapach.  

Warto podkreślić, że startujący po raz pierwszy w tak poważnych zawodach 
Patryk Jakóbowski radził sobie bardzo dzielnie i przyjeżdżał w środku stawki 
nie tracąc zbyt dużo do czołówki.  LMM
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ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 7 i 8

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

EKOFILM 
2010

 HURTPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
poszukuje osoby na stanowisko 

INFORMATYK
Wymagania:
•	 Biegła obsługa komputera 
•	 dobra znajomość flash, html, photo 
shop 
•	 podstawy Java, php, css 
•	 otwartość w kontakcie z klientami 
(rozmowy telefoniczne) 
•	 mile widziane doświadczenie w 
branży tworzenia stron i/lub sklepów 
internetowych.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,   
tel. 091 579 29 18

Ul. Młynarska 1a; Nowogard

HURTPOL  Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa  

ul. Młynarska 1a   Nowogard  

zatrudni    
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18

Cały 
tydzień 

dla 
natury
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kOmUNIkaT POlICJI

 Przypominamy! 
                     
      Zbliża się rozwiązanie konkursu plastycznego „Policja w przyszłości”, 

którego główną nagrodą jest „OBJĘCIE FUNKCJI KOMENDANTA KO-
MISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE”. Laureat konkursu w dniu 01 
czerwca 2010 r. zastąpi kom. Leszka Nowaka na zajmowanym stanowisku. 
W programie m.in.:

- kierowanie poranną odprawą Policjantów,
- telekonferencja z Komendantem Powiatowym Policji  w Goleniowie,
- zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie,
- spotkanie z mediami,
- zapoznanie się ze strukturą Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie,
- udział w patrolu Ogniwa Patrolowe Interwencyjnego na terenie Nowo-

gardu. 
                                                                                 Kontakt: 091-57-92-302 (316)
                                                                                 lub u Pedagoga Szkolnego 

Dworcowa tylko dla autobusów?
Do redakcji D.N rozdzwoniły  się telefony i przychodzą e-maile w sprawie 

drogi przy rampie kolejowej na ul. Dworcowej. Problem jest z przejeżdżają-
cymi tam pojazdami a także autobusami…. .

 Nowogard jest miastem, które zmienia swój wizerunek każdego dnia. 
Nowy  market, który powstaje na miejscu dworca autobusowego jeszcze nie 
funkcjonuje a już  zaznacza swoją uciążliwość,  której  konsekwencją jest 
przeniesiony plac manewrowy dla autobusów. W rozmowie z Tadeuszem 
Fiejdaszem Kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa w Nowogardzie dowiedziałem się, że „ Parking autobuso-
wy za „Rampą” na ul. Dworcowej  jest miejscem tymczasowym, które wkrót-
ce zostanie przeniesione na ulicę Górną.. Natomiast usunięte paliki były z 
przeznaczeniem dla  wieżdzających  tam  autobusów, a nie samochodów 
osobowych, które wykorzystują  owy  skrót”. 

 Może więc w trosce o bezpieczeństwo  pieszych ustawić  znak  zakazu 
wjazdu dla pojazdów osobowych ? 

Jarosław Bzowy 
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Drzewa i krzewy ozdobne
SZKÓŁKA

Olchowo 74 (przed Stacją Paliw)
Tel. 507 102 211, 

91 39 27 047 
(do godz. 9.00 rano)

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Zarząd  Budynków Komunalnych
w Nowogardzie  ul.700-Lecia 14

 Wydzierżawi  
7   lokali użytkowych  /garaże/ 

o   powierzchni od 38m² - 138m²  na terenie bazy ZBK 
przy ul 700- Lecia 14 w Nowogardzie. 

Cena stawki czynszu  za m² powierzchni lokalu do negocjacji. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  

na numer telefonu  91 39 26 267  w godz.8ºº-14ºº .

Zapraszam na kręgle 
w Nowogardzie 

Spotkanie dla młodzieży w siedzibie naszego Zboru w piątek 14 maja o 
17:00, wstęp wolny.

W programie gra w kręgle (niespodzianka)
pastor Cezary Komisarz

Spotkanie Koleżeńskie klas 
LO im. ppor. E. Gierczak  
(rocznik 1960-1966 i więcej)

Komitet Organizacyjny informuje mieszkańców miasta  (byłych uczniów 
Liceum), o trzecim spotkaniu Licealistów. Spotkanie odbędzie się w Restau-
racji Piwnica w dniu 26 czerwca o godzinie 17-tej.Trwać będzie do godz.4-tej 
(?). Koszt tego spotkania 100 zł od osoby .W tym obiad, napoje, ciasta, kawa, 
herbata, przekąski ciepłe i przystawki. Ponieważ nie wszyscy mają dostęp do 
Internetu ( tam informacja szczegółowa – Nasza Klasa ABC 1962-1966 li-
ceum ogólnokształcące im. ppor.  E. Gierczak), wobec tego zapisy do dnia 15 
maja br. włącznie pod numerem telefonu 918171400 po godzinie 18-tej . lub 
w miejscu wskazanym w Naszej Klasie. Ilość  miejsc ograniczona do 50-ciu ( 
już część wykorzystana przez wpis na stronie internetowej).Poza zapisaniem 
się warunkiem będzie dokonanie wpłaty w terminie nieprzekraczalnym do 
dnia 31 maja br. Można będzie wpłacać na konto, lub w dniu  i  miejscu wska-
zanym w informacji w Dzienniku Nowogardzkim po 15-tym maja.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                                                          Jadwiga Cichecka                                               

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJa   ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Piątek     14.05.2010         8:00   -16:00
Sobota   15.05.2010      8:00  - 14:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz
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Czy dobrze 
nam w Ue?

Takie przekorne hasło umieściłem jako rozwiązanie krzyżówki. Dla-
czego przekorne – może ktoś zapytać. Otóż okazja jest wyjątkowa, cho-
ciaż w natłoku świąt majowych umknęło uwadze. Minęło właśnie 6 lat od-
kąd jesteśmy w Unii Europejskiej.  Pora na podsumowania. Moje refleksje 
będą smutne, a to głownie za sprawą kryzysu w Grecji.  Pytanie nasunę-
ło się samo – czy nam nie grozi podobna sytuacja? Podaję pewne fakty, a 
Czytelnikom pozostawiam wnioski i oceny.

Jak dochody wyborców  mają się do 
zarobków ministrów z rządu Donalda 
Tuska.(pytanie bez odpowiedzi stawia 
Katarzyna M – Kosakiewicz  opraco-
wując ogólnie dostępne dane):

Rząd naszego premiera do biednych 
nie należy. Ministrowie mogą się po-
chwalić zasobnymi kontami, domami 
,mieszkaniami, czasem nawet kilko-
ma. Rekordzistą jest szef resortu finan-
sów Jan Vincent Rostowski - ma on trzy 
domy i aż pięć mieszkań, jego oszczęd-
ności to 52,4 tys.zł, 64,1tys. funtów bry-
tyjskich,    44,8 tys. euro, 275,1tys. wę-
gierskich forintów i 88,8tys euro w fun-
duszach inwestycyjnych. Ma też  kil-
ka kredytów hipotetycznych w walu-
cie obcej na łączną sumę ok. milio-
na złotych. Drugim co do zasobniej-
szych należy Radosław Sikorski - posia-
da on zabytkowy dom w Chobielinie o 
pow.800 mkw. na 14-hektarowej działce 
oraz mieszkanie o pow. 180 mkw. Jego 
oszczędności to 40 tys. zł, 45 tys. dola-
rów, 3 tys. funtów brytyjskich, a  w fun-
duszach inwestycyjnych: 650 tys. zł i ok. 
70 tys. dolarów. Barbara Kudrycka (mi-
nister szkolnictwa wyższego)- oszczęd-
ności 684 tys. zł,  12,1tys. euro, 160 do-
larów. Nieruchomości: dom o pow. 180 
mkw. trzy mieszkania oraz działka bu-
dowlana 1520 mkw. Jeździ samocho-
dem bmw 750 z 2006r. Waldemar Paw-
lak –oszczędności 75 tys. zł , gospodar-
stwo rolne o pow. 27 ha. Zarobił na nim 
ok. 55tys. dolarów, samochody:  skoda 
fabia z 2002r., toyota yaris w leasingu. 
„Biednie” wygląda Ewa Kopacz- 68tys 
zł. mieszkanie o pow. 60 mkw. oraz kil-
ka kredytów na łączną sumę pół miliona 
złotych,  jeździ toyotą yaris z 2007r. Jerzy 
Miller – (minister SW i A) oszczędności 
200tys. zł. trzy mieszkania oraz peuge-
ot 406 z 2003r. Elżbieta Bieńkowska- ak-
cje warte 199,6tys. zł. dom o pow. 130,3 
mkw. na działce o pow. 682 mkw. Kredyt 
na samochód i dom, łącznie 340tys. zł.  
Samochód ford mondeo z 2009r. A nasz 
premier choć stoi na czele rządu, znalazł 
się pod koniec listy względem zamoż-
ności. Jego dochód za ubiegły rok to” 
skromne” 229. 859 zł i 10 groszy z czego 
200 tys. zł za prace w rządzie i 30 tys. w 
Sejmie. Oszczędności -75 tys. zł. W fun-
duszach inwestycyjnych i emerytalnych 
3 tys. zł. , 3,5tys dolarów, dwa mieszka-

nia, działka o pow. 3100 mkw. z dom-
kiem letniskowym o pow. 130 mkw. Jeź-
dzi  toyota aulis z 2007r.

A teraz przyjrzyjmy się naszym rad-
nym i ich zeznaniom podatkowym. 

Prym wiedzie Krzysztof Leszek Kosiń-
ski ma na swoim koncie 461.620,00PLN 
oraz w papierach wartościowych 6.100,00 
USD. Posiada dom o pow. 120mkw o 
wartości 200.000 euro, 4 mieszkania oraz 
gospodarstwo rolne. Radny oprócz tego 
wykazuje nieruchomości:

-budynki przychodni w Nowogardzie 
i Dobrej na łączną sumę 430.000,00 PLN

-lokale handlowe w Świnoujściu i 
Stargardzie warte 1050.000,00 PLN oraz 
6 działek w Nowogardzie, Szczecinie, 
Stargardzie i Czarnocinie o łącznej  war-
tości około  505.000,00PLN   

Antoni  Bielida brak środków pienięż-
nych zgromadzonych na koncie, dom o 
pow. 220mkw o wartości 350.000 tys. 
zł. 2 mieszkania- własność wspólnota 
małżeńska, 1\3 udziału w działce bu-
dowlanej. Dochody z tytułu zatrudnie-
nia 69,036.90 zł, emerytura  wojskowa 
28,022,12 zł, dieta radnego 8,400.00 zł. 
Samochody: opel astra, 1|2 udziału w 
toyota corolla. Kredyt  55.000zł na kup-
no mieszkania oraz 11.000zł udzielone 
na zakup samochodu.

Marek  Krzywania środki pienięż-
ne zgromadzone w walucie polskiej 
8.000zł- małżeńska wspólność majątko-
wa, 193 jednostek uczestnictwa w fun-
duszu DWS Polska FIO TOP 50 małych 
i średnich spółek Plus na kwotę 9, 249zł- 
małżeńska wspólność majątkowa. 337 
jednostek uczestnictwa w funduszu 
DWS Polska FIO TOP 50 małych i śred-
nich spółek Plus o wartości 16. 149zł- 
własny majątek odrębny. Dom o pow. 
220mkw wart 450.000zł, mieszkanie o 
pow. 45mkw o wartości 200.000zł, go-
spodarstwo rolne indywidualne o pow. 
3,5768 ha. warte 50.000zł, z tego tytu-
łu osiągnięty przychód 5.100zł dochód 
2.600zł oraz działka zabudowana do-
mem 486 mkw. wycenione na 60.000zł. 
Inne dochody:

51.450,97zł wynagrodzenie z tytułu 
zatrudnienia w TWN Sp. z o. o w No-
wogardzie 

460,13 zł – dochód nie pieniężny  z 
udziałów w szkoleniach i używania służ-
bowego telefonu.

849,72 zł- zwrot kosztów podróży 
służbowych

18.000,00zł- dieta radnego
12.087,00zł- wynajem lokalu miesz-

kalnego
Kredyt hipoteczny na zakup mieszka-

nia w wysokości 57.390 zł.
Burmistrz Kazimierz Ziemba ma 

15.000zł zgromadzonych oszczędności 
w walucie polskiej ,mieszkanie o pow. 
81 mkw warte 32.688 zł i samochód  seat 
Toledo z 2007r. warty 60.000zł.Jego do-
chód z ramienia obejmowanej funkcji to 
118.718, 40 zł, oraz kredyt na 39.000zł.

Przytoczyłam tylko niektórych nie po 
to by ich pokazać zazdrośnikom tylko 
dla zobrazowania aktualnej sytuacji w 
kraju – jedni zaradni i potrafią, inni nie 
mogą się odnaleźć w nowej sytuacji po-
mimo upływu 20 lat od zmian ustrojo-
wych. 

O tym jaka jest sytuacja kraju  pisze 
już LMM: 

Zadłużenie Polski wyniosło na koniec 
2009 roku 670 mld zł, czyli 49,9 proc. w 
relacji do PKB. Taki jest wynik według 
metodologii rządowej Licząc tak jak za-
leca Unia Europejska, nasz dług wzrósł 
do 51 proc. PKB, czyli 684,4 mld zł, zaś 
według wstępnych szacunków KE na ko-
niec tego roku sięgnie już 57 proc. PKB. 
Rząd utrzymuje, że będzie to 53 proc. w 
relacji do PKB.

Ministerstwo finansów podało, że 
długi rządu na koniec 2009 roku sięgnę-
ły 623,7 mld zł, samorządów 39,3 mld 
zł, zaś sektora ubezpieczeń społecznych 
prawie 7 mld zł. Nie wlicza do wyniku 
prezentowanego na potrzeby krajowe 
pożyczek Krajowego Funduszu Drogo-
wego i składek do OFE - w sumie 14,4 
mld zł.  Największy wzrost, blisko 40 
proc., czyli o 11,2 mld zł, odnotowały w 
ubiegłym roku samorządy. Rząd zwięk-
szył swoje zadłużenie o 10 proc. (56,8 
mld zł), zaś sektor ubezpieczeń społecz-
nych o 151 proc. (4,2 mld zł).

Wniosek prosty – żyjemy na kredyt. O 
„gierkowskich”długach szermowanych 
przez niekomunistyczne władze już się 
nie mówi – cóż to była za suma liczo-
na (według  różnych źródeł )na  25 -  40 
mld dolarów gdy w polskich rękach był 
cały majątek?

A obecnie skromnie i na wyrost licząc 
3 zł za dolara długi sięgają już grubo po-
nad 200 mld dolarów, a majątku nie ma 
prawie wcale. Prof. Kierżuń ocenia sytu-
ację tak: 

„W konkluzji, na podstawie wyryw-
kowego przedstawienia patologii i nie-
sprawności funkcjonowania państwa i 
postawy obywateli, można stwierdzić, że 
choć niewątpliwie poziom życia w Pol-
sce w ciągu 20 lat poprawił się, ale:

Polska jest obecnie krajem o struktu-
rze podobnej krajom pokolonialnym, 
dobrze mi znanym z 10- letniej pra-
cy w charakterze dyrektora projektu 
ONZ modernizacji Afryki Central-
nej. Wyzbyliśmy się na rzecz inwe-
storów zagranicznych bez mała ca-

łego ciężkiego przemysłu, nie mamy 
ani jednego koncernu z liczącym się 
polskim udziałem akcyjnym, najbar-
dziej dochodowe polskie przedsiębior-
stwo Orlen importuje ropę rosyjską, 
sprywatyzowaliśmy usługi telefonicz-
ne, elektryczne i ogrzewnicze sprze-
dając je państwowym przedsiębior-
stwom: francuskiemu, niemieckiemu 
i szwedzkiemu, straciliśmy zło-
te jabłka bankowości i wielkiego 
handlu (supermarkety), nie mamy 
już wielkomorskiej floty handlowej, 
pasażerskiej i rybackiej, nie mamy 
wystarczającego poziomu samodziel-
ności energetycznej, ani wystarczają-
cej infrastruktury komunikacyjnej ( 
koleje w rozpadzie ,tragiczna budowa 
autostrad ), nie mówiąc już o prasie 
w większości opanowanej przez ka-
pitał zagraniczny. Nasza administra-
cja publiczna, sądownictwo, system 
konstytucyjny, władza ustawodawcza 
wykazują zbyt daleko idące niespraw-
ności i objęte są całym zestawem pato-
logii organizacji. Nie mamy już żadnej 
światowej wizytówki, jakiegoś polskie-
go produktu, nawet nie potrafiliśmy 
zagospodarować etosu Solidarności, 
naszej walki o wyzwolenie z komuni-
zmu i pięknej karty II Wojny Świato-
wej. Mamy już obecnie rozpowszech-
nianą w skali światowej kartę współ-
uczestnictwa w Holokauście i opinię 
ojczyzny obozów koncentracyjnych z 
częstym utożsamianiem Polaków z na-
zizmem.   Jesteśmy   za  to  krajem  ta-
niej,   dobrze  wyszkolonej   siły   ro-
boczej   i poważnym rynkiem zbytu. W 
wyniku unieważnienia Traktatu z Nicei 
i akceptacji Traktatu z Lizbony tracimy 
prawie dwukrotnie siłę blokady i siłę de-
cyzji w stosunku do Niemiec odchodząc 
z grupy 6-ciu wielkich państw Unii Eu-
ropejskiej. Rozwijamy’ się w tempie 1 
% średniego rocznego wzrostu PKB w 
skali 20 lat. Mamy niesprawną społecz-
ną służbę zdrowia i jeszcze mniej spraw-
ne sądownictwo, bardzo wysoki wskaź-
nik korupcji, „drenaż mózgów” (ostat-
nie dane: ca 25 % emigrantów nie pla-
nujących powrotu do kraju to ludzie z 
wyższym wykształceniem). Wymiera-
my rocznie zgodnie z ujemnym tempem 
przyrostu 1,23, plus procent corocznej 
emigracji. Jeśli do tego dodamy niezdol-
ność do ekumenicznej współpracy poli-
tycznej dla dobra kraju, to wspólne szu-
kanie „światła w tunelu” jest niezwykle 
trudnym zadaniem.”.

Zamiast komentarza maleńki apel 
do Czytelników – słuchajmy uważnie 
co mówią kandydaci na prezydenta. 
Zadajmy sobie pytanie – czy koniecznie 
musimy wybierać między Komorow-
skim i Kaczyńskim? Przecież efekty rzą-
dzenia ich partii widać gołym okiem. 
Czy dalej pod hasłami „wszystko dla 
dobra Polski” będą rządzić tak by jed-
nym żyło się lepiej, a drudzy i ich wnuki 
mieli tylko spłacać długi?

Lesław M. Marek
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
Wniebowstąpienie Pańskie (Łk 24:46-53)

Nasza droga do nieba
Niewątpliwie Wniebowstąpienie Chrystusa to WSKAZANIE NAM DRO-

GI DO DOMU OJCA! Chrystus zaprasza nas do powrotu do naszego domu, 
tam skąd wyszliśmy. Ponadto, wstępując do nieba, Chrystus nie opuszcza 
swego ludu. Wielokrotnie bowiem, przed Wniebowstąpieniem podkreślał: 
„Ja jestem z Wami aż do końca czasów”. Co więcej wskazał również, po co 
idzie do Ojca: „Idę przecież aby przygotować wam miejsce.” Warto także 
zwrócić uwagę i na ostatnie Jego słowa przed Wniebowstąpieniem: „Idźcie i 
nauczajcie. dawajcie o mnie świadectwo ...”

Życie, a tym samym drogi do nieba, nie można przejść na skróty. Przed 
wniebowstąpieniem Jezus przypomina uczniom także o najważniejszych 
wydarzeniach swojej misji: cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Ich dro-
ga, do której nie są jeszcze gotowi, musi być taka sama. Dopóki nie zostaną 
umocnieni Duchem Świętym, mają pozostawać w Jerozolimie. Chrystus na 
tę drogę zaprasza także każdego z nas.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Niedzielnych Mszach św. o godz.: 

7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 
10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

Rozpoczynamy miesiąc maj, który w sposób szczególny poświęcony jest 
Matce Bożej. Odprawiamy codziennie Nabożeństwa Majowe po Mszy św. 
wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Led-
nicy, które odbędzie się w sobotę 5 czerwca 2010 r. Zapisy u katechetów 
(GG: 2404046). 

W dniach 21-23 maja w domu rekolekcyjnym „Totus Tuus” na os. Sło-
necznym odbędzie się weekendowe spotkanie formacyjno – informacyjne 
dla młodzieży zaangażowanej w Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, 
jak również dla chętnych, którzy chcą poznać KSM. Koszt: 65 zł. Początek 
21 maja (piątek, godz. 18.00), zakończenie 23 maja (niedziela, godz. 14.00). 
Trzeba zabrać śpiwór, długopis, zeszyt, Pismo św. 

x.TT

Uwaga! Stypendia na studia  
dla młodych maturzystów

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi (Organizator) i Fundacja Leszka Czar-
neckiego (Fundator) we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębior-
czości ogłasza nabór do III Edycji Projektu Indeks Start2Star - w wyniku 
którego niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewnia się finansowanie 
przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie. Ten 
program jest dla Ciebie, jeżeli:

Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu matural-

nego;
Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej kla-

sie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią ocen powyżej 4,0;
Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na 

wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kierunek dowolny;
Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 800 

PLN od dwóch lat podatkowych.
Szczegółowych informacji udziela: Anna Mieleszko, tel.: 22 537 73 31,e-

mail:amieleszko@paga.org.pl
Wnioski należy składać poprzez stronę www.lcheart.pl/start2star
Termin zgłoszeń upływa 23 maja 2010 roku.

Opr. x.TT - Źródło: portal ngo

Wyjazd dla młodych 
na Ogólnopolskie Spotkanie 

młodzieży na polach 
lednickich – 5 czerwca 2010 r.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Już po raz czternasty zwołuję i zapraszam Was nad Lednicę na dzień 5 

czerwca 2010 – mówi Jan W. Góra OP - duszpasterz akademicki i organiza-
tor Spotkań Lednickich wraz z młodzieżą. Te niesamowite spotkania groma-
dzą każdego roku dziesiątki tysięcy młodych ludzi z Polski i zagranicy. Jako 
przedstawiciele Nowogardu też chcemy tam być. Koszt: 60 zł. Zapisy u ks. 
Tomasza (GG: 2404046) oraz u katechetów i w parafiach. 

Linki: www.lednica2000.pl
http://www.lednica2000.pl/multimedia/video/lednica-join-us/ 
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Jak to drzewiej 
bywało…

Ekofilm w Nowogardzie ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. My jako 
Dziennik Nowogardzki jesteśmy więc „młodsi” i pierwsze relacje z festiwalu za-
mieściliśmy dopiero w roku 1994. Dokładnie opisaliśmy wówczas III Festiwal , 
a w formie przypomnienia EKOFILM 2.

Ówczesnemu Festiwalowi przyświecały identyczne jak dzisiaj cele – promo-
wać ochronę środowiska poprzez akcje proekologiczne i propagować  wiedzę 
na ten temat poprzez filmy i inne środki artystycznego wyrazu. W jakże innych 
warunkach startował Festiwal i jakże inne były wówczas warunki w Nowogar-
dzie można przekonać się czytając wywiad z burmistrzem miasta. Jego treść 
podaję w całości 

Zaistnieć pozytywnie na mapie 
miast polskich. 

O dokonaniach i zamierzeniach w 
dziedzinie ekologii , ochronie środo-
wiska i poprawie stanu sanitarnego 
miasta  i gminy – z burmistrzem No-
wogardu panią Agnieszką Biegańską-
Sawicką rozmawia Kazimierz Rynkie-
wicz.

„Dziennik Nowogardzki”- co do tej 
pory zostało zrobione w tych spra-
wach w naszym mieście ?

Burmistrz:- najważniejsze , że w 
tamtym roku rozpoczęliśmy moder-
nizację oczyszczalni ścieków , która 
była w bardzo złym stanie i przesta-
ła pełnić swoją podstawową funkcję. 
Skanalizowaliśmy kilka ulic w mie-
ście , chociaż jeszcze kilka trzeba pod-
łączyć  i to jest zadanie na najbliższy 
rok.-Zbudowaliśmy kilka kilometrów 
wodociągów wiejskich – w Wojcie-
szynie, Grabinie, Czermnicy, Trzech-
lu i w przyszłym roku chcemy rozpo-
cząć prace w Strzelewie – co poprawi 
jakość wody w domach. Przeprowa-
dziliśmy akcję na wioskach mającą na 
celu zapobieganie tworzeniu „dzikich” 
wysypisk. W 16 wioskach ustawiliśmy 
duże kontenery na śmieci, które są 
wywożone na nasz koszt. Chcemy w 
ten sposób odzwyczaić ludzi od wysy-
pywania śmieci  „gdzie się da”. Uchwa-
łą rady , w ramach prawa lokalnego , 
zobowiązaliśmy jednostki organiza-
cyjne i mieszkańców do wyposaże-
nia nieruchomości w urządzenia słu-
żące do gromadzenia odpadów oraz 
do posiadania odcinków opłat za wy-
wożone śmieci ,w ten sposób chcemy 
zmniejszyć liczbę osób , które wywożą 
śmieci poza wysypisko. Także uchwałą 
Rady utworzyliśmy w granicach mia-
sta park przyrodniczo – krajobrazowy. 
Tym samym objęliśmy ochroną staro-
drzew, którego specyficzny mikrokli-
mat był wykorzystywany jeszcze przed 
wojną ( mieściło się tam sanatorium) . 
To mogą być takie małe „zielone płu-
ca” dla miasta w przyszłości . Dlatego 

trzeba je chronić już teraz. Prace or-
ganizacyjne  w tej kwestii są w toku. 
Wspomagając edukację ekologicz-
ną urząd zaprenumerował dla szkół 
kilka periodyków z dziedziny ekolo-
gii. Jeżeli chodzi o zmniejszenie za-
nieczyszczenie powietrza w mieście, 
przestawiliśmy 7 kotłowni komunal-
nych z paliwa węglowego na gazowe, 
m.in. budynek urzędu, dom kultu-
ry, bibliotekę, które stoją w centrum 
miasta. Planujemy dalsze moderniza-
cje kotłowni osiedlowych. Powietrze 
oczyszczają także drzewa i krzewy , 
których nasadzenie w mieście  kilka-
krotnie przewyższa ich wycinkę. Zale-
ży nam zresztą na całej zieleni w mie-
ście , i chyba jest ona dobrze pielęgno-
wana.

„Dziennik Nowogardzki” – jakie są 
zamierzenia na przyszłość ? Co praw-
da już niedługo wybory samorządo-
we , ale problemy pozostaną te same ?

Burmistrz- chcemy przejąć od 
Agencji wodociągi wiejskie , są one w 
katastrofalnym stanie i ich poprawa 
na pewno przyczyni się do poprawy 
wody nimi płynącej , co ma wpływ na 
zdrowie. Jak uporamy się z kanalizacją 
sanitarną miasta , trzeba będzie my-
śleć  o kanalizacji wsi , co jest ogrom-
nym przedsięwzięciem, ale trzeba się 
już do niego przygotować.

„Dziennik Nowogardzki” – jaką 
rolę może spełnić dla gminy odbywa-
jący się za kilka dni festiwal filmów 
ekologicznych?

Burmistrz-widzę tu przede wszyst-
kim aspekt edukacji ekologicznej 
mieszkańców, zwłaszcza młodego 
pokolenia, uczniów szkół podstawo-
wych. Druga nie mniej ważna funkcja 
festiwalu , to prestiż dla miasta i gmi-
ny. Nowogard jest postrzegany jako 
miasto bezrobocia – chyba wszystkim 
nam dobrze zrobi , gdy zaistnieje tak-
że z tej pozytywnej strony na mapie 
miast polskich   

Opr. K.M - Kosakiewicz     

Bierzmowanie 
W dniu 12 maja 2010 w naszym mieście, młodzież z parafii nowogardz-

kich i okolic przyjęła sakrament bierzmowania. W tym roku na zaprosze-
nie naszego Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi, sakramentu udział Bp Antoni Dzie-
mianko z Białorusi. W kazaniu mówił o odwadze bycia człowiekiem wierzą-
cym w dzisiejszych trudnych czasach. Opowiedział też o sytuacji kościoła 
rzymsko-katolickiego na Białorusi, o prześladowaniach i o tym jak często 
naruszana jest wolność religijna człowieka. Ks. Kan. Kazimierz Łukjaniuk – 
proboszcz parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego zapewnił o naszej modlitwie 
i wsparciu. Młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania życzymy peł-
ni darów Ducha Świętego, odwagi w dawaniu świadectwa wierze oraz błogo-
sławieństwa Bożego w życiu.

x.TT

Młodzież Nowogardzka  
na Dniach Młodych w Choszcznie 

„Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata – wy jesteście moją nadzieją…” 
     (Jan Paweł II do młodzieży)
1 maja 2010 roku 50-osobowa grupa młodzieży z parafii św. Rafała Kali-

nowskiego, parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, oraz z Dobrej i Sikorek wraz 
z opiekunami: ks. Tomaszem Tylutkim, ks. Marcinem Kryckim, ks. An-
drzejem Grochowskim oraz siostrą Maksymilą Grzyśnik wybrała się do 
Choszczna na 25 Archidiecezjalne Dni Młodych w ramach majówki. Ha-
słem tegorocznego spotkania młodych były słowa: „ODKRYJ LEPSZE ŻY-
CIE”. Celem było pogłębienie wiary, integracja młodego pokolenia, wymia-
na doświadczeń oraz znalezienie recepty na lepsze życie. Program złożony 
był z różnych spotkań m.in. forum dyskusyjnych, zajęć sportowych i rekre-
acyjnych, koncertów, warsztatów. Każdy uczestnik miał do wyboru jeden z 
39 warsztatów takich jak: instrumentalne, plastyczne, śpiewu, pantomimy, 
taneczne, poetyckie, dziennikarskie, liturgiczne, fotograficzne, nurkowania, 
teatru ognia, strażackie czy biblijne. W tym roku w Dniach Młodych wzięło 
udział ok. 1500 uczestników. Byli to młodzi z różnych parafii naszej diecezji, 
księża, siostry zakonne, katecheci, opiekunowie, goście z Niemiec i Szwecji, 
a także prowadzący zajęcia. Pierwszego dnia braliśmy udział w wybranych 
przez siebie warsztatach, koncercie zespołu „Clerboyz”, a także w Drodze 
Krzyżowej ulicami miasta. Uwieńczeniem dnia była możliwość  przystąpie-
nia do Sakramentu Pokuty i Pojednania – czyli „Boża amnestia”. Niedzielę 
rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem, po którym udaliśmy się na jutrznie. 
Pogoda była piękna co ułatwiło nam mile spędzić czas na konferencji „Ru-
chu Czystych Serc - szansą dla zakochanych”, a następnie na spotkaniach w 
małych grupach. Kolejnym punktem programu była Msza Święta celebro-
wana przez Abp. Andrzeja Dzięgę. Potem mięliśmy okazję uczestniczyć w 
różnych spotkaniach rekreacyjnych – „Choszczno – city tour”. Wieczorem 
przeszliśmy przez Choszczno Drogą Światła, którą zakończyliśmy Muzycz-
nym Uwielbieniem. 3 maja –ostatni Dzień Młodych spędziliśmy w kościele, 
gdyż pogoda była deszczowa. Tam odbyła się jutrznia, oraz spotkania w gru-
pach. Podsumowaniem ADM 2010 była uroczysta Msza Święta z udziałem 
sztandarów i delegacji wojska i policji. Młodzież była zachwycona przeżycia-
mi nabytymi w Choszcznie oraz godnie reprezentowała nasze miasto. Wszy-
scy dużo się nauczyli w kontekście duchowym jak i na warsztatach oraz po-
znaniem nowych kolegów i koleżanek. Młodzi ze zniecierpliwieniem czeka-
ją na kolejne Archidiecezjalne spotkania. Już dziś zapraszamy za rok też do 
Choszczna. Galerie zdjęć można zobaczyć na stronie www.ichtis.info

  Tekst: Małgorzata Madalińska, Karolina Szczypień
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Najmłodszej 

córce Elwirze 
z okazji urodzin 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz 
słonecznego uśmiechu 

na co dzień 
życzą 

rodzice 
i rodzeństwo

Z okazji 60 urodzin 

Kazimierzowi 
Grudzińskiemu 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz radości 
z każdego dnia 

życzą 
żona, dzieci 

i wnuczki Dominika 
i Natalka

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Cz – 1 z dwóch.
Przedstawiamy naszym czytelni-

kom aktualny stan w sprawie obwod-
nicy Nowogardu:

W kwietniu wystosowaliśmy za po-
średnictwem Wojewody Zachodnio-
pomorskiego żądanie unieważnienia 
decyzji Wojewody Zachodniopomor-
skiego z dnia 7. października 2009 r. 
dotyczącej „zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie obwodnicy Nowogardu w ciągu 
Drogi Krajowej Nr – 6”. 

Cytuję treść pisma jakie w tej spra-
wie wystosował Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki do Ministra Infra-
struktury; „Pismem z 4 maja 2010 r. w 
ślad za przesłanym w dniu 10.11.2009 
r. odwołaniem Pana Józefa B. vel D. i 
Pani Zofii A. od decyzji Wojewody 
Zach. z dn. 7.10.2009 r. … zezwala-
jącej na budowie obwodnicy m. No-
wogard …, przesyłam wniosek Pana 
Eugeniusza Korneluka o stwierdzenie 
nieważności niniejszej decyzji.” Do-
dam, że nadal gromadzimy nowe ma-
teriały w w/w sprawie które bezpo-
średnio doślemy do Ministra. To do 
obwodnicy o wynikach poinformuje-
my czytelników.

Natomiast trwa nowa procedura 
prawna w sprawie budowy drogi eks-
presowej Goleniów – Słupsk, o której 
mało kto z mieszkańców gminy wie, 
gdyż nie była ogłoszona w D.N. i w 
tej sprawie przeprowadzonej obo-
wiązkowo – publicznej Konsultacji 
Społecznej. 

Dlatego, by choć radnych Rady 
Miejskiej i Burmistrza tym zaintere-
sować, na ostatniej – kwietniowej se-
sji rady, wystosowaliśmy j/n - „apel 
specjalny”.

Do Burmistrza Przewodniczącego 
i Rady Miejskiej w Nowogardzie

Apel specjalny
W związku z charakterem dzisiej-

szej sesji Rady jak i trwającą proce-
durą budowy drogi ekspresowej Gole-
niów – Słupsk, proszę o oczytanie tego 
apelu na wstępie dzisiejszej sesji rady.

Pt 2. Prosimy o bezwzględne zajęcie 
stanowiska w sprawie toczącej się pro-
cedury administracyjnej w postępo-
waniu oceny oddziaływania na środo-
wisko dla przedsięwzięcia polegające-
go na dostosowaniu drogi krajowej nr 
6 do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Goleniów – Słupsk. ... Zazna-
czamy, że raport do tej procedury jest 
sfałszowany przez utajnienie wszel-
kich stref ochronnych dla ujęć wody 

w Karsku, Warnkowie i na Ul. Wojska 
Polskiego. Wszelkie prawa wręcz ob-
ligują Państwa do ochrony tych ujęć, 
jako niezbędnych do zaopatrzenia lu-
dzi w wodę do picia. Liczymy na bez-
względne zainteresowanie Państwa w 
tej kwestii.

Ten Pt nie został odczytany, od-
czytany został jedynie Pt 1 - o eliśmie 
wodnej, ale to w innym art.

Na początku przerwy w ostatniej 
kwietniowej sesji rady zakomuniko-
wałem radnym, że proszę podejść do 
rozłożonej mapy ze strefami w/w ujęć 
i przebiegającej na nich trasą obwod-
nicy. Ku mojemu zdumieniu, żaden 
radny ani burmistrz nie podszedł, naj-
widoczniej woda dla mieszkańców 
Nowogardu ich nie interesuje! Jedy-
nie Przewodniczący R.M. Pan Marek 
Krzywania wyraził swoje zaintereso-
wanie w tym temacie.

W dniu 6 maja b.r.wystosowaliśmy 
do Burmistrza i Rady Miejskiej pi-
smo w tej sprawie z informacją i za-
strzeżeniem:

Informujemy;  
 W związku z toczącą się procedu-

rą administracyjną odbywającą się w 
RDOŚ w Szczecinie w postępowaniu 
o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia   Znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ.
TŚ-6613/2-13/2010/at,  polegającego 
na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 
do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Goleniów (woj. zachodnio-
pomorskie) – Słupsk (woj. pomorskie) 

w ramach prawa jakie daje nam Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska i udziale organi-
zacji ekologicznych w postępowaniu o 
wydanie w/w decyzji wnosimy:

a) Wnioskujemy, (by zgodnie z Art. 
88 ust. 4) o wydanie zawieszenia w 
w/w postępowaniu w sprawie wyda-
nia decyzji do czasu rozstrzygnięcia 
wszelkich niejasności związanych:

- z utajnieniem w raporcie niżej wy-
mienionych stref ochronnych jak w 
uzasadnieniu zastrzeżeń do pt. 2.

- z brakiem w raporcie jakichkol-
wiek ekspertyz hydrogeologicznych 
dopuszczających do budowy (północ-
nej)  obwodnicy wokół Nowogardu na 
niżej wym. 4 strefach,   

2. W ramach uwag i wniosków do 
w/w procedury wnosimy zastrzeżenie: 

Zastrzeżenie
Zastrzegamy, by nie prowadzono 

w/w procedury na odcinku obwodni-
cy Nowogardu od Olchowa po Woj-
cieszyn – trasa projektowanej (pół-
nocnej) obwodnicy Nowogardu i wy-
eliminowanie możliwości poprowa-
dzenia planowanej drogi z Goleniowa 
do Słupska przez (północną) obwod-
nicę Nowogardu w ciągu drogi krajo-
wej nr 6.

 3.   Nastąpiło ewidentne złamanie 
przepisów prawa przez utajnienie w 
raporcie do w/w procedury wykona-
nej przez firmę Harcow Group - (dział 
wód podziemnych)4 niżej wymienio-
nych stref ochronnych. 

   Jednocześnie prosimy o wyelimi-
nowanie opinii Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego w Szczecinie z 
w/w procedury, ponieważ nie opie-
ra się na żadnych ekspertyzach hy-
drogeologicznych, które są podstawą 
do wydania takiej opinii i dopuszcza-
ły by przebieg planowanej trasy Gole-
niów - Słupsk nad podziemnymi zaso-
bami wody między Karskiem a Warn-
kowem czy w trzech strefach ochro-
ny pośredniej dla niżej wymienionych 
ujęć wody. Z tego powodu jest ona nie-
merytoryczna i nie może nosić zna-
mion opinii administracyjnej liczącej 
się zgodnie z art. 78 ust. 1 ppt 1)a) z 
3 października 2008r. Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.

Zarzucamy brak w prowadzonej 
procedurze ekspertyz hydrogeologicz-
nych, które dopuszczały by przebieg 
planowanej trasy Goleniów - Słupsk 
nad podziemnymi zasobami wody 
między Karskiem a Warnkowem i w 
trzech strefach ochrony pośredniej ni-
żej wymienionych ujęć wody. 

Mgr inż. Eugeniusz Korneluk
Przedstawiciel Nowogardzkiego Koła -

 „Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska” 

i Nowogardzkiego Koła Polskiego Klubu 
Ekologicznego 

Okręgu Zachodniopomorskiego

Żądanie unieważnienia budowy północnej  
obwodnicy trafiło do Ministra!

Uzuełnienie art. z 23-26.04.2010 r . w D.N. sprzed tygodnia o strefy ochronne 
dla ujęć w Karsku Warnkowie i Nowogardzie na tle obwodnicy.
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Otwarto kolejne 
wiejskie boisko

W minioną sobotę w Osowie- po 
usilnych staraniach sołtysa Mirosła-
wy Cwajdy i radnego Tomasza Sza-
frana otwarto wiejskie boisko. Jest to 
kolejny po Słajsinie tego typu obiekt 
oddany do użytku w naszej gminie.

Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali sołtys sołectwa Osowo Miro-
sława Cwajda, kapitan zespołu spor-
towego z tej miejscowości Marcin 
Rempała i radny Tomasz Szafran, 
który jest inicjatorem powstawania 
tego typu obiektów w naszej gminie.

Po oddaniu boiska rozegrano 
pierwszą po 50-ciu latach przerwy 
spartakiadę sportową w piłkę nożną 
i siatkową.

Najlepszym zespołem w piłce noż-
nej okazał się zespół z Osowa  na 
drugiej pozycji znalazł się Wierzbię-
cin, a na trzecim Oldboye Osowo.

Królem strzelców bramek został 
Leszek Seredyński, natomiast naj-
lepszym bramkarzem Piotr Piskosz.

Z kolei w piłce siatkowej najlep-
szymi zostali siatkarze z Żabowa  
przed Sikorkami i Wierzbięcinem. 
Najlepszym siatkarzem został Mi-
chał Pabisiak.

Puchary zwycięskim zespołom 
wręczyli sołtys Mirosława Cwajda. 
Fundatorem pucharów był Henryk 
Torpecken  firmy Stimex. 

Od autora:
Otwarcie boiska nie byłoby moż-

liwe bez zaangażowania sponso-
rów, którzy pomimo ogólnie zna-
nych  trudności finansowych  bez-
interesownie wspierali i pracowali  
przy budowie obiektu: firma Stimex, 
Krystyna Łazarz PRD, Waldemar 
Zieliński Wa- Trans, Kazimierz Le-
wiński, Paweł Szarek, Zdzisław Ajs, 
Marcin Jakubiuk, Roman Garguliń-
ski oraz siewcy trawy na boisku Sła-
womir Kurowski, Krzysztof Sobian i 
osobiście sołtys Osowa. Gmina No-
wogard przekazała trawę na murawę 
boiska. 

Niebawem powstaną  nowe boiska 
w Błotnie (otwarcie 19.06) trwają 
prace w Maszkowie i Kulicach.

Qrganizatorzy dziękują kierow-
nictwu Pomorzanina za pomoc w 
przygotowaniu imprez.

tekst Ireneusz Karczyński
foto Tomasz Śmiałkowski    
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Szanownej Pani

Stanisławie 
Nowak

z okazji imienin
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz radości 
z każdego dnia

życzy 
Marysia 
z rodziną

Z okazji imienin 

Zofii 
Fedeńczak

najserdeczniejsze 
życzenia wielu lat życia, 
radości i wszelkiej 

pomyślności 

życzą 
dzieci z rodzinami

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Święto Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie

Od czasu, gdy w Nowogardzie powstała pierwsza polska Szkoła Podstawowa  mija właśnie  65 lat! Tyle  to właśnie ma nasza „jubilatka”, która w 
dniu swego święta- 7 maja , otwarła swe mury przed wieloma zacnymi gośćmi. Uroczystości związane z tym  ważnym dla społeczności szkolnej wy-
darzeniem obejmowały dwa kolejne dni.  W czwartek, 6 maja, podczas uroczystej mszy świętej odprawianej w intencji  wszystkich  osób związanych 
w przeszłości i obecnie z naszą placówką, został poświęcony nowy, piękny sztandar ufundowany przez Mecenasa Pana Michała Śmietańskiego. Po-
święcenia dokonał ks. Marcin Krycki za co składamy najserdeczniejsze podziękowania. 

W piątek , 7 maja, uczniowie, na-
uczyciele, personel i dyrekcja  przy-
witali w  progach szkoły licznie przy-
byłych gości : II  zachodniopomor-
skiego wicekuratora oświaty  -Pana 
Krzysztofa Rembowskiego, Wicesta-
rostę Powiatu Goleniowskiego Pana 
Tomasza Kulinicza, Z-cę Burmistrza 
Nowogardu – Pana Jerzego Kacz-
marskiego, Z-cę Dyrektora Delega-
tury KO w Koszalinie – Pana Ro-
berta Tworogala, dyrektorów szkół 
i przedszkoli z gminy Nowogard, 
dyrektorów NDK i  Biblioteki Miej-
skiej, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej – Pana Marka Krzywanię, Ko-
mendanta Policji w Nowogardzie 
– Pana Leszka Nowaka, Z-cę Do-
wódcy JRG w Nowogardzie – Pana 
Andrzeja Husarza, przedstawicieli 
związków zawodowych, rodziców, 
uczniów naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się  wej-
ściem pocztów sztandarowych 
wszystkich, przybyłych na tę okazję 
szkół.  Jedynka zaprezentowała dwa 

sztandary, jeden z nich z dumą nieśli 
byli nauczyciele tej szkoły Pani Lu-
cyna Kowalczyk, Pani Maria Dem-
bińska oraz Pan Jerzy Kusiak.

Po oficjalnych przemowach, ży-
czeniach i prezentach składanych 
na ręce Dyrektora Sebastiana Szy-
mańskiego,  rozpoczęła się część hi-
storyczno - artystyczna. W krótkim 
przemówieniu mogliśmy usłyszeć 
wspomnienia Pana Franciszka Ka-
rolewskiego. Występ dało Bractwo 
Rycerskie „Kerin”, którego członek 
ubrany w strój szlachecki  przybliżył 
wszystkim zgromadzonym sylwet-
kę patrona szkoły – Tadeusza Ko-
ściuszki . W pokazie tańców stan-
dardowych  zaprezentowali się byli 
i  obecni uczniowie  naszej szkoły, z 
gracją i elegancją wirowali w pięk-
nych strojach  zachwycając ogląda-
jących.

Gwoździem programu okazał się 
występ na zakończenie uroczystości. 
Czterdzieścioro uczniów z klas trze-
cich i piątych, dziewczynek i chłop-

ców wkroczyło tanecznym krokiem 
na parkiet, aby przy dźwiękach mu-
zyki Wojciecha Kilara odtańczyć 
tradycyjnego Poloneza, który  zwy-
czajowo kojarzony jest ze studniów-
kami w szkołach średnich. Dzie-
ci dumne z możliwości zaprezento-
wania swych umiejętności z powagą  
wykonywały wszystkie figury zapla-
nowane przez instruktorkę – panią 
Monikę Duraj, efekt był oszałamia-
jący, a po zakończeniu tańca brawa 
długo nie milkły. Po części oficjalnej 
goście udali się na zwiedzanie szko-
ły, obejrzeli wystawę dotyczącą hi-
storii placówki, a podczas bankietu 
dokonywali pamiątkowych wpisów 
do Kroniki Szkolnej.

Wszystkim gościom dziękujemy 
za przybycie i uczestniczenie w uro-
czystościach.

Dziękujemy sponsorom: Pani Re-
nacie Kedzierskiej, Państwu Alicji  i 
Nikodemowi Stasik, Państwu  Edy-
cie i Sławomirowi Wencel – pizzeria 
Neptun,  Pani Urszuli i Czesławo-
wi Chmieleckim, Panu Danielowi 
Dulaj, Pani Elżbiecie Szpilkowskiej, 
Państwu Barbarze i Waldemarowi 
Pędziszczak, 

Szczególne podziękowania dla 
Z-cy Dowódcy JRG Pana Andrzeja 
Husarza i całej JRG w Nowogardzie 
za wielką pomoc w organizacji na-
szego święta.

Inf.własna

Zaproszenie do SP 2
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, ul. Że-

romskiego 5, zaprasza rodziców dzieci urodzonych w 2003 r. na 
spotkanie z nauczycielami klas pierwszych  w dniu 17.05.2010r. 
o godz 17:00 w świetlicy szkolnej. 
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Dlaczego MAREK JUREK
Wybierając prezydenta Rzeczpospolitej wybie-

ramy nie tylko głowę państwa, ale przede wszyst-
kim  kierunki polityki polskiej na najbliższe pięć 
lat, które prezydent będzie realizował. Dlatego, 
nie względy wizerunkowe kandydatów, czy emo-
cje powinny nam towarzyszyć, przy tym najważ-
niejszym akcie obywatelskiej władzy, jakim jest 
oddanie naszego głosu wyborczego, ale  charak-
ter  i cele polityki państwa polskiego, jaki pragnie-
my zrealizować w najbliższych latach. Polska bo-
wiem stoi wobec zasadniczych wyzwań, szans, ale 
i zagrożeń naszej  własnej narodowej  przyszłości. 
Prezydent musi przede wszystkim odpowiedzieć 
na te wyzwania, od nich bowiem zależeć będzie i 
nasza przyszłość i nasze miejsce w  europejskiej i 
światowej polityce. Uchylanie się od merytorycz-
nej debaty na temat przyszłości narodowej poli-
tyki jest nie tylko lekceważeniem wyborców, ale  
także próbą manipulowania opinią publiczną w 
procesie wyborczym.

Polskie życie publiczne oczekuje zasadniczej na-
prawy. Oligarchiczne partie polityczne, są nadsta-
wione na nieustający  bezproduktywny konflikt, 
który zupełnie wyczerpuje ich energię potrzebną 
do skutecznego przewodzenia narodowi. Model 
partii politycznych, jako swoistego wojska dowo-
dzonego przez swoich dowódców jest zaprogramo-
wany tylko do walki, a nie do wypracowywania i 
wdrażania skutecznych strategii narodowego roz-
woju.. Partie powinny przekształcić się we wspól-
noty poglądów, umożliwiające zarówno wybor-
com racjonalny wybór, jaki i ożywiając intelektu-
alne poszukiwania najlepszych rozwiązań. Temu 
celowi służyć musi wprowadzenie wyborów więk-
szościowych w okręgach jednomandatowych, jak i 
uobywatelnienie systemu finansowania partii poli-
tycznych przez samych obywateli, poprzez dobro-
wolny odpis podatkowy. Taka reforma polityczna 
w znacznej mierze uzdrowiłaby polskie życie po-
lityczne. Tylko Marek Jurek jest konsekwentnym 
zwolennikiem takich rozwiązań ustrojowych.

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed 
naszym narodem jest głęboki kryzys demogra-
ficzny, wyrażający się w dramatycznym  spadku 
urodzeń, który w perspektywie 20-25 lat dopro-
wadzi do niewypłacalności  systemu emerytalne-
go, załamania się finansów publicznych i głębo-
kiego kryzysu gospodarczego. Jedyną metodą za-
pobieżenia tej dramatycznej przyszłości jest po-
lityka, która zlikwiduje materialne bariery blo-
kujące posiadanie więcej dzieci. To z inicjatywy 
Marka Jurka w 2007 roku, wbrew rządzącemu 
wówczas PiSowi uchwalono dużą ulgę podatko-
wą na dzieci. Dziś Potrzebne jest jej zwiększenie, 
rozszerzenie w formie świadczeniowej na rodzi-
ny rolnicze i rzemieślnicze, wydłużenie do roku 
płatnego urlopu macierzyńskiego i inne  formy 
wsparcia zwłaszcza dla rodzin młodych i wielo-
dzietnych. Niestety dominujące partie polityczne 
nie dostrzegają  konsekwencji zagrożenia kryzysu 
demograficznego, a ich działania  jedynie pozoru-
ją prowadzenie polityki prorodzinnej.

Najważniejszym wyzwaniem międzynaro-
dowym jest nasza pozycja w Unii Europejskiej. 
Wszyscy kandydaci i partie polityczne mówią o 

jej wzmocnieniu. Niestety praktyczna polityka 
jest zaprzeczeniem deklaracji. Wszystkie partie 
parlamentarne, w tym kandydaci na prezydenta 
PIS i PO głosowali  za ratyfikacją traktatu lizboń-
skiego, który radykalnie ograniczył siłę polskiego 
głosu w strukturach unijnych( np w porówna-
niu z głosem Niemiec o połowę).To przyjęcie  tego 
traktatu w zdecydowany sposób utrudnia Polsce 
prowadzenie skutecznej  polityki na forum Unii. 
Osłabienie siły polskiego głosu , dobrowolnie za-
akceptowane przez partie parlamentarne  i ich 
kandydatów na prezydenta, jest największą klę-
ską polityczną  naszego kraju w ostatnim 20-leciu 
i degraduje Polskę na arenie międzynarodowej.

Platforma Obywatelska forsuje likwidację wa-
luty narodowej, a Pis, choć postuluje odsunię-
cie   w czasie, to przygotował projekt konstytu-
cji, który umożliwia jej likwidację, nawet bez re-
ferendum. Natomiast zachowanie złotego, nie jest 
kwestią „ideologiczną”, ale praktyczną. W czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego własna walu-
ta ułatwiła zachowanie wzrostu gospodarczego, 
a w przyszłości pomoże w szybszym wzroście go-
spodarczym i wyrównaniu różnic ekonomicznych 
pomiędzy Polską, a zachodem Europy. Postulat 
likwidacji złotego to postulat osłabienia naszego 
wzrostu gospodarczego. Traktat akcesyjny nie na-
rzuca nam( podobnie jak i Szwecji )daty przyję-
cia euro. Obrona złotówki to zasadniczy element 
programu gospodarczego Marka Jurka.

Żyjemy w czasach narastającej agresji we 
współczesnym świecie wobec chrześcijańskiej cy-
wilizacji. Przejawem tej agresji jest upowszech-
nianie zabijania dzieci nienarodzonyh, ludzi sta-
rych i schorowanych, promocja zachowań dewia-
cyjnych  ataki na obecność symboli chrześcijań-
skich w sferze publicznej. Ta agresja jest zagroże-
niem naszej wiary, moralności  i naszej kultury  
wyrosłej z korzeni ewangelicznych. Obrona cywi-
lizacji chrześcijańskiej , to obrona naszej tożsa-
mości. Dziś najważniejszym wymiarem tej obro-
ny jest walka o poszanowanie życia nienarodzo-
nych. Temu celowi służył projekt poprawek kon-
stytucyjnych o ochronie życia. Zarówno B. Komo-
rowski jak i J. Kaczyński głosowali przeciwko po-
prawce o ochronie życia „od poczęcia do natural-
nej śmierci”

W życiu publicznym, oprócz poglądów, naj-
ważniejsza jest wiarygodność tych, którzy je gło-

szą. Tylko wierność polityków własnym poglą-
dom, umożliwia wyborcom wpływ na życie pu-
bliczne. Bowiem  notoryczne ich zmienianie 
uniemożliwia wyborcom wybór polityki, jakiej 
pragną. Ostatnie lata dostarczają aż nadto dużo 
przykładów nie tylko niedotrzymywania obietnic 
wyborczych , ale także radykalnego zmieniania 
poglądów, gdy po wyborach, nie trzeba już zabie-
gać o poparcie społeczne. Wystarczy wspomnieć 
obietnice wprowadzenia okręgów jednomanda-
towych do Sejmu składane przez Po i  sprzeciw 
programowy PIS wobec traktatu konstytucyjnego 
i późniejsze poparcie jego zmienionej nieznacz-
nie wersji czyli traktatu lizbońskiego. Marek Ju-
rek jest jedynym politykiem, który zrezygnował 
ze stanowiska dla obrony własnych poglądów, gdy 
inni rezygnują z poglądów dla obrony stanowisk.

Ci którzy pragną, by Polacy nie wybierali po-
lityki własnego państwa, a jedynie by wybierali 
osoby na stanowiska państwowe, szantażują wy-
borców ideologią „straconego głosu” Otóż żaden 
głos oddany w wyborach nie jest głosem straco-
nym. Każdy głos jest oddany za taką, czy inną po-
lityką państwa. Każdy głos  ma wpływ, czy zo-
stanie zachowana waluta narodowa i  czy wpro-
wadzone okręgi jednomandatowe w wyborach do 
Sejmu. Każdy głos ma wpływ, czy w Polsce bę-
dziemy bronić życia nienarodzonych i zasad cy-
wilizacji chrześcijańskiej, czy nie. Każdy głos ma 
wpływ, jaką państwo polskie będzie prowadziło 
politykę wobec Unii europejskiej, politykę obro-
ny naszej pozycji, czy wyzbywania się preroga-
tyw naszej suwerenności. Każdy oddany głos ma 
wpływ także na tych, którzy fizycznie zwyciężyli, 
ale muszą się liczyć z głosami, jakie padły na in-
nych kandydatów i inny model polityki. Nie ma 
głosów straconych. Dziś toczy się spór o przyszłość 
Polski, o nasze miejsce we wspólnocie międzyna-
rodowej, spor o charakter naszego patriotyzmu 
i o wierność naszemu chrześcijańskiemu dzie-
dzictwu. Bardzo wielu Polaków podziela poglądy 
Marka Jurka , jeszcze więcej ma zaufanie   w jego 
charakter  i szanuje jego postawę wobec oponen-
tów politycznych i odpowiedzialność za państwo. 
Jego wybór nie doprowadzi do zmonopolizowa-
nia państwa przez Platformę, ani nie doprowa-
dzi do  sparaliżowania centralnych władz w przy-
padku sukcesu PIS. Wybór Marka Jurka to decy-
zja za przywróceniem powagi polskiej polityki, to 
poparcie  dla uzdrowienia polskiej polityki , to po-
stawa odpowiedzialności za państwo polskie i za 
przyszłość naszego narodu. 

Każdy z nas ponosi cząstkę odpowiedzialności 
za los Ojczyzny. Od tych  wyborów zależy więcej, 
niż od innych wyborów w przeszłości. Od Ciebie 
także zależy przyszłość  Polski. Od Twojego gło-
su, ale także od twojego zaangażowani na rzecz 
kandydatury Marka Jurka, od Twojego przeko-
nania rodziny, znajomych, przyjaciół.  Nikt nas 
Polaków nie zwolnił z odpowiedzialności za los 
Polski, nikt za nas nie uporządkuje naszego pań-
stwa, nikt za nas nie uzdrowi naszego życia pu-
blicznego. Los naszej ojczyzny jest w naszych rę-
kach. Przede wszystkim w Twoich rękach.

 Marian Piłka
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Nela córka Marty i 
Grzegorza Kwietniewskich 
ur. 11.05.2010 z Nowogardu

Bartosz syn Patrycji 
i Grzegorza 
ur. 4.05.2010 
z Nowogardu

Kubuś syn Joanny 
i Piotra Dobruchowskich 
ur. 12.05.2010 z Nowogardu

Maja Katarzyna córka 
Agaty Florek-Gnat 
ur. 6.05.2010 
ze Szczecina

Sofija córka Gabrieli 
Wełżyńskiej 
ur. 10.05.2010 z Wołkna

Liliana córka Agnieszki 
Frank ur. 12.05.2010 
z Radowa Małego

Ola córka Marty 
Żeteckiej-Krugły 
ur. 6.05.2010 
z Nowogardu

Magdalena córka Agnieszki 
i Piotra ur. 10.05.2010 
z Nowogardu

OFERTY PRACY PUP

          Nowogard 10.05.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Dekarz
2. Przedstawiciel handlowy
3. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
4. Specjalista ds. rozliczeń i kosztorysowania
5. Kierowca – operator samochodu specjalnego SAK8
6.  Barman /ka
7. Hydraulik
8. Stolarz
9. Robotnik drogowy 
10.  Mechanik samochodowy 
11.  Pracownik obsługi klienta
12. Manager jakości logistyki 
13. Lekarz w Zakład Karny Nowogard
14. Kierowca C + E
15. Murarz
16. Pomocnik murarz
17. Monter instalacji wodno kanalizacyjnych 
18. Kierowca ciągnika rolniczego
19. Elektryk
20. pomocnik glazurnika
21. Nauczyciel jęz. Angielskiego
22. doręczyciel pocztowy
23. piekarz
24. kucharz

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Agent ubezpieczeniowy (pow. goleniowski)
2. Kierownik zespołu ( pow. goleniowski )
3. dyrektor agencji 
4. Fizjoterapeutów , Pielęgniarki, Ratowników WOPR, ko-
smetyczki ( Jarosławiec )
 

Misyjna Olimpiada 
Znajomości Afryki

Uczniowie II LO w Nowogardzie od kilku lat biorą udział w Misyjnej 
Olimpiadzie Znajomości Afryki. Jest to ogólnopolska olimpiada organizo-
wana przez  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. By w niej uczestniczyć należy zapoznać 
się wiedzą dotyczącą geografii, kultury, historii Afryki oraz misji prowa-
dzonych na tym kontynencie. Szeroki zakres wiedzy jaki należy przyswoić 
by odnieść sukces, spowodowały że olimpiada jest brana pod uwagę w ogól-
nopolskim rankingu szkół średnich organizowanym przez  miesięcznik Per-
spektywy i Rzeczpospolitą. 

W tym roku II LO było repre-
zentowane na szczeblu okręgowym 
przez: Wojtka Pabisiaka (klasa II a), 
Justynę Biniędę (klasa IIa) i Jaku-
ba Konopińskiego (klasa IIa). Naj-
większy sukces osiągnął  – Wojtek 
Pabisiak, który uzyskał tytuł laure-
ata zawodów okręgowych, poko-
nał ponad 30 reprezentantów  lice-
ów zachodniopomorskich, osiągnął 
3 miejsce w województwie.  Tym 
samym został reprezentantem woje-
wództwa zachodniopomorskiego na 
szczeblu ogólnopolskim.

Tuż za podium uplasowała się Ju-
styna Binięda, która osiągnęła 5 
miejsce w województwie.

Finał Misyjnej Olimpiady Znajo-
mości Afryki odbył się 21 -22 kwiet-
nia w Warszawie.  Spotkało się tam 
60 uczniów z całej Polski, specjali-
stów z wiedzy o kontynencie afry-
kańskim. Organizatorzy olimpiady 

zapewnili uczestnikom i ich opieku-
nom szereg atrakcji, m.in. zwiedza-
nie wystawy w Muzeum Etnogra-
ficznym czy  wyjazd na koncert na 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina. 

Finał zawodów odbył się w uro-
czystej oprawie, sędziami byli dr i 
prof. różnych polskich uczelni, au-
torzy wielu publikacji na temat 
Afryki (m.in. prof. Jarosław Różań-
ski), a nagrody wręczali przedstawi-
ciele ambasad państw afrykańskich.

W wyniku zawodów Wojtek Pa-

bisiak został finalistą Misyjnej 
Olimpiady Znajomości Afryki, za-
jął ostatecznie 21 miejsce w Polsce. 
Wraz z tytułem finalisty Wojtek uzy-
skał indeks  m.in. na wydział Mate-
matyki oraz Politologii na Uniwer-
sytecie Warszawskim 

Aldona Kopycińska

SP 2 - zbierają  
nakrętki

W tym roku szkolnym nasza szkoła podjęła akcję zbierania plastikowych 
zakrętek. Dzięki zbieraniu, nie tylko pomagamy środowisku, ale również 
dzieciom, które potrzebują wózków inwalidzkich. Koordynatorem akcji jest 
Stowarzyszenie “Serduszko”, gdzie będziemy dostarczać zebrane zakrętki. 
Stamtąd przekazane będą firmie recyklingowej, która wypłaci pieniądze za 
skup zakrętek na konto fundacji zajmującej się kupnem wózka inwalidzkie-
go dla niepełnosprawnego dziecka. Sprawnym gromadzeniem oraz przeka-
zywaniem nakrętek podjęła się u nas p. J. Modrzejewska.

inf.własna
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Jesteśmy  nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy, niewielkiej miejscowości w woj. wielkopolskim.
Od kilku lat opiekujemy się pomnikiem, oddalonym od naszej szkoły o około 5 km., położonym w nieistniejącej już dziś miejscowości Grudna. Upamięt-

nia on śmierć polskich żołnierzy, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego, zdobywając most na rzece Gwdzie. Udało się nam  ustalić 
wiele faktów, związanych z toczonymi tu walkami oraz z historią nieistniejącej już wsi Grudna. Jedną z najistotniejszych informacji jest to, że na przełomie 
stycznia i lutego 1945 roku zginęło tu 97, a nie - jak dotąd twierdzono – 23 żołnierzy!

W ostatnim czasie podjęliśmy działania, zmierzające do odszukania rodzin żołnierzy poległych w rejonie Grudnej.
Wszystkich, którzy mogą nam pomóc w odnalezieniu rodzin poległych żołnierzy prosimy o kontakt.
e-mail spradawnica@op.pl • wojtkiewicz6@wp.pl • telefon: 67 263 13 17

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radawnicy

Lista żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, urodzonych na terenie Polski, poległych w lutym 1945
 pod Grudną, w czasie walk o przełamanie Wału Pomorskiego

Lp. Nazwisko i imię Imię ojca data 
urodzenia

miejsce urodzenia 
(województwo, powiat)

stopień 
wojskowy

Pułk 
piechoty

data 
śmierci

1. Alberski Władysław Andrzej 1918 Tomaszów szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

2. Badziak Stanisław Czesław 1919 Talczyn,  pow. Radzyń Podl. kapral 1 3.02.1945 poległ pod Grudną

3. Bawor Tomasz Marcin 1900 Dębów, pow. Przeworsk szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

4. Bochenek Jan Jan 1916 Biskupice, pow. Lublin starszy strzelec 1 2.02.1945 poległ pod Grudną

5. Brzozowski Zdzisław Edward 1925 Warszawa szeregowy 1 3.02.1945 poległ pod Grudną

6. Burek Wojciech Adam 1922 Warchoły szeregowy 2 2.02.1945 poległ w Grudnej

7. Bury Kazimierz Wojciech 1920 Cieszacin Mały, pow. Jarosław szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

8. Byczko Stanisław Stanisław 1926 Zalesie szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

9. Chmielewski Bronisław Michał 1905 Brzoziny, pow. Wieluń plutonowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej

10. Chwalisz Wacław Aleksander 1923 Gołąb, pow. Luborków szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

11. Dżeżdżon Teofil Franciszek 1921 Rumian, pow. Działdowo kapral 1 3.02.1945 poległ pod Grudną

12. Gorączkowski Władysław Bolesław 1922 Jabłonna, pow. Warszawa szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

13. Jarosz Kazimierz Wojciech 1921 Wierzchowisko, pow. Częstochowa szeregowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej

14. Kacprzak Zygmunt Józef 1926 Osiełówka, pow. Mińsk Mazowiecki szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

15. Konaratczuk Aleksander Aleksander 1923 Tarczyce szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

16. Krawiec Jan Antoni 1926 Garbatka, pow. Kozienice kapral 1 2.02.1945 poległ pod Grudną

17. Krysiuk Kazimierz Tomasz 1922 Jaźwie,pow.Radzymin szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

18. Liberman Samuel Dona 5.02.1914 Biała Podlaska, woj. lubelskie chorąży 3 2.02.1945 poległ w Grudnej

19. Lipczuk Kazimierz Józef 1923 Grabowiec,pow.Chrubieszów szeregowy 3 B. Panc. 20.02.1945 poległ pod Grudną

20. Lipper Jonas, Bernard 1909 Jarosław,woj..rzeszowskie chorąży 3 2.02.1945 poległ w Grudnej

21. Luszka Józef Tomasz 1908 Wałachówka szeregowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej

22. Marciniak Antoni Ludwik 1911 Bartkowice           pow.Radomsko szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

23. Marciniak Stanisław Stanisław 1919 Okalew, pow.Wieluń szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

24. Oleksowicz Bolesław Józef 1922 Kępie pow.Tarnobrzeg szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

25. Palmonka Jan Jan 1915 Pinczów, woj..kieleckie kapral 3 3.02.1945 poległ pod Grudną

26. Perkowski Edward Władysław 1904 Białystok kapral 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

27. Przydział Marian Józef 1925 Wolica Piaskowa, pow. Ropczyce szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

28. Raczek Antoni Jan 1907 Limanowa, woj..krakowskie plutonowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

29. Rosik Kazimierz Stefan 1914 Gocławek,  pow. Warszawa plutonowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną

30. Sadurski Aleksander Stefan 1923 Sieprawice, pow. Lublin szeregowy 3 2.02.1945 poległ pod Grudną

31. Smyk Władysław Andrzej 1922 Chomęciska Wielkie, pow. Zamość szeregowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej

32. Stawiarz Władysłąw Andrzej 1923 Bestwinka,pow.Bielsko -Biała podporucznik 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

33. Tarczyński Jan Mikołaj 1921 Kawęczyn, woj. warszawskie szeregowy 2 2.02.1945 poległ pod Grudną

34. Tereszczuk Wasyl Haryton 1922 Borki,  pow  Jarosław starszy strzelec 1 2.02.1945 poległ pod Grudną

35. Tomaszczyk Edward Gabriel 1924 Niziowka, woj. białostockie plutonowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną

36. Wadowski Tadeusz Jan 1922 Tereszyn,pow.Lublin   2 2.02.1945 poległ w Grudnej

37. Warchołow Mikołaj Jan 1922 Monasterzyc,   pow.Lesko wachmistrz 3.p.ułanów 17.02.1945 poległ pod Grudną

38.. Zagórski Oskar Chaim 1918 Chrzanów,   woj. krakowskie szeregowy 3 2.02.1945 poległ pod Grudną

Niech rodziny odnajdą bohaterów
 
Otrzymaliśmy prośbę od uczniów Szkoły Podstawowej  w Radawnicy z prośbą o publikację listy bohaterskich żołnierzy poległych w 1945 roku podczas 

walk o Wał Pomorski.
Listę drukujemy z tym większą satysfakcją, że podczas tegorocznych imprez z okazji zakończenia II Wojny Światowej powróciła pamięć o żołnierzach wal-

czących u boku Armii Czerwonej i usłyszeliśmy znowu słowa o ich bohaterstwie. Żywimy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do poznania rodziny 
choćby jednego Bohatera, a wtedy satysfakcja uczniów będzie tym większa. 

Lesław M. Marek
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Lista żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, urodzonych na terenie dzisiejszej Białorusi, poległych w lutym 1945 pod Grudną, w czasie 
walk o przełamanie Wału Pomorskiego

Lp. imię i nazwisko Imię ojca data 
urodzenia

miejsce urodzenia (wojewódz-
two, powiat)

stopień 
wojskowy

Pułk 
piechoty

data 
śmierci

1. Aszłowicz Feliks Maciej 1919 Muralówka   (Oszmiana) szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną
2. Baranowski Witold Wincenty 1912 Strupin   (Grodno) szeregowy 1 2.02.1945 poległ pod Grudną
3. Bobowicz Alfons Józef 1905 Szenkowo   (Witebsk) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
4. Chobian Edward Jan 1913 Drobysze  ( Lida) szeregowy 2 2.02.1945 poległ pod Grudną
5. Ćwiąkalski Zenon Seweryn 1925 Oszmiana    (Wilno) chorąży 1 1.02.1945 poległ pod Grudną
6. Gardel Józef Wiktor 1918 Papki  (Dzisna) starszy sierżant 3 2.02.1945 poległ pod Grudną
7. Goławski Henryk Józef 1923 Tuchowicze  (Baranowicze) szeregowy 3 2.02.1945 poległ pod Grudną
8. Gudowicz Jan Albin 1919 Kamieńczany  (Lida) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
9. Horbaczuk Antoni Andrzej 1921 Puszcza Szlachecka  (Prużana) szeregowy 1 3.02.1945 poległ pod Grudną
10. Jakubowski Franciszek Karol 1907 Łoszniow (Trembowla) szeregowy 1 3.02.1945 poległ pod Grudną
11. Kasiuk Antoni Florian 1925 Juchnowicze   (Prużana) szeregowy 1 2.02.1945 poległ pod Grudną
12. Konaratczuk Aleksander Aleksander 1923 Tarczyce szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną
13. Kopaczyński Władysław Leon 1913 Słobódka Janowska (Trembowla) szeregowy 1 3.02.1945 poległ pod Grudną
14. Łojko Aleksander Bazyli 1907 Stary Las   (Nowogródek) szeregowy 3 9.03.1945 poległ pod Grudną
15. Maksymowicz Michał Kazimierz 1920 Łakinowice   (Brasło) szeregowy 1 2.02.1945 poległ pod Grudną
16. Milewski Wiktor Urban 1918 Witebsk kapral 1 2.02.1945 poległ pod Grudną
17. Minaziukiewicz Henryk Kazimierz 1926 Wyciszki  (Oszmiana) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
18. Niedźwiecki Józef Józef 1911 Jasienowice   (Wołkowysk) szeregowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej
19. Sołowiej Alfons Adam 19.04.1918 Dołbniewo  (Brześć n/Bugiem) chorąży 3 2.02.1945 poległ w Grudnej
20. Żuk Kazimierz, Kazimierz 1922 Tułowo szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
21. Zubiel Jan Wincenty 1926 Długa (Szczuczyn) szeregowy 3 3.02.1945 Poległ pod Grudną

Lista żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, urodzonych na terenie dzisiejszej Litwy, poległych w lutym 1945 pod Grudną, w czasie walk 
o przełamanie Wału Pomorskiego

Lp. Nazwisko i imię Imię ojca data 
urodzenia

miejsce urodzenia 
(województwo, powiat) stopień wojskowy Pułk 

piechoty data śmierci

1. Dolinny Edward Tytus 1925 Ochromarka szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
2. Dubiński Michał Tomasz 1909 Morgi (Wilejka) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
3. Gul Stefan Jakub 1921 Kamieniec Litewski (Brześć) szeregowy 3 3.02.1945 poległ pod Grudną
4. Iwaszkiewicz Stanisław Kazimierz 1922 Wilno starszy szeregowy 1 3.02.1945 poległ pod Grudną
5. Jankowski Alfons Franciszek 1920 Łowkiniki    (Święciany) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
6. Januszkiewicz Jan Mikołaj 1914 Sobolewszczyzna    (Wilno) starszy strzelec 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
7. Konaratczuk Aleksander Aleksander 1923 Tarczyce szeregowy 1 1.02.1945 poległ pod Grudną
8. Lachowicz Ignacy Kazimierz 1905 Sidoryszki (Święciany) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
9. Siemiaszko Józef Jakub 1906 Kimieliszki (Wilno-Troki) kapral 3 2.02.1945 poległ pod Grudną
10. Wołowicz Zbigniew Michał 1925 Pojeziory (Wilno –Troki) szeregowy 2 1.02.1945 zmarł w Grudnej

Lista żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, urodzonych na terenie dzisiejszej Ukrainy,
poległych w lutym 1945 pod Grudną, w czasie walk o przełamanie Wału Pomorskiego

Lp. imię i nazwisko Imię ojca data 
urodzenia

miejsce urodzenia 
(województwo, powiat)

stopień 
wojskowy

Pułk 
piechoty

data 
śmierci

1. Baran Andrzej Marcin 1914 Maziarnia (Niżankowice) szeregowy 3 3.02.1945 poległ pod Grudną
2. Barański Zygmunt Kasper   Czercyce  (Włodzimierz Wołyński) kapral 3 2.02.1945 poległ pod Grudną
3. Brzytwa Rudolf Wawrzyniec 1908 Jezierna (Zborów) kapral 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
4. Byrski Jan Jan 1926 Tarnopol chorąży 3 1.02.1945 poległ w Grudnej
5. Czerniak Kaziemierz, Paweł 1923 Pańkowce  (Krzemieniec) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
6. Dolinny Edward Tytus 1925 Ochromarka szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
7. Drejczan Michał, Jan 1920 Czernce    (Kamień Koszyrski) kapral 1 1.02.1945 poległ pod Grudną
8. Gottfried Kazimierz Jan 1919 Sokal   (Lwów) starszy strzelec 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
9. Hajek Rudolf Karol 29.03.1924 Czerniowce chorąży 1 1.02.1945 poległ pod Grudną
10. Iwanow Julian Franciszek 1925 Podłoże  (Dubno) kapral 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
11. Jankowski Marian Piotr 1923 Bajkowce  (Tarnopol) szeregowy 3 2.02.1945 poległ pod Grudną
12. Karchanin Władysław Aleksander 1927 Żytomierz plutonowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
13. Kogut Jan Piotr 1907 Sieniawa   (Zbaraż) starszy szeregowy 3 2.02.1945 poległ pod Grudną
14. Kopała Stanisław Antoni 1925 Olchicz     (Lwów) sierżant 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
15. Kowalski Józef Antoni 1918 Marianowka   (Łuck) sierżant 3 3.02.1945 poległ pod Grudną
16. Lachowicz Michał Jan 1904 Czarnokońce Wielkie   (Kopyczyńce), szeregowy 2 2.02.1945 poległ w Grudnej
17. Lasota Wojciech Kazimierz 1911 Jakubówka   (Zaleszczyki) starszy strzelec 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
18. Luszka Józef Tomasz 1908 Wałachówka szeregowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej
19 Malicki Czesław Eugeniusz 13.08.1923 Borszczów     (Tarnopol) chorąży 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
20. Misek Stefan Aleksander 1913 Prosowce     (Zbaraż) starszy szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
21. Naumowicz Kazimierz Franciszek 1907 Buderaż          (Zdołbunow) starszy strzelec 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
22. Podczaskiewicz Bronisław Jakub 1923 Lwów szeregowy 2 2.02.1945 poległ w rejonie Grudnej
23. Strusiński Zbigniew Władysław 1914 Komarówka     (Buczacz) szeregowy 2 2.02.1945 poległ pod Grudną
24. Szybisty Jan Piotr 1914 Mała Berczowica      (Zbaraż) starszy strzelec 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
25. Semczuk Aleksander Jakub 1908 Kołomyja (Stanisławowsk) szeregowy 3 1.02.1945 poległ pod Grudną
26. Skulski Leon Józef 1.01.1922 Jezierzany (Tłumacz) chorąży 3 3.02.1945 poległ w Grudnej
27. Tychliński Kazimierz Piotr 1926 Borszczów (Tarnopol) chorąży 1 1.02.1945 poległ w Grudnej
28. Tymiński Eugeniusz Błażej 22.12.1923 Słobódka Dżuryńska (Czortków) chorąży 3 1.02.1945 poległ w Grudnej
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HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Ważne dla Diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 
zaprasza wszystkich swoich członków oraz sympaty-
ków do siedziby Koła (budynek laboratorium szpitala  
w Nowogardzie) na spotkanie w dniu 18-05-2010 r. 
o godz.15.30.W programie spotkania zaplanowany 
jest wykład o właściwym odżywianiu osób chorych 
na cukrzycę.
Zasady prawidłowego żywienia omówi edukator 
diabetologiczny Pani Elżbieta Drobik.

v-ce Prezes Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek

Poszukuję osób, 
które widziały 

WYPADEK  
SAMOCHODOWY 
na przejściu dla pieszych 
przy ul. Warszawska 10 na-
przeciw sklepu „Biedronka” 
w dniu 27.11.2009 r. około 
godziny 18.00. 

Proszę o kontakt na 
nr telefonu 91 39 20 009 lub 

tel. kom. 66 40 22 373.

reklamareklama reklama

Spartakiada  
w Węgorzycach

W niedzielę 2 maja w Wegorzycach zainaugurowano sezon imprez 
sportowo-rekreacyjnych.

Przeprowadzono turnieje pił-
ki nożnej i siatkowej dla dorosłych 
i szereg konkurencji dla najmłod-
szych.

 W turnieju piłkarskim udział 
brało 5 zespołów – grano 2X15 mi-
nut systemem „każdy z każdym”. 
Gospodarze byli „niegościnni” – po-
konali Redło 4:3, Osinę 7:0, Kikorze 
3:0 i Węgorzę 3:0 zajmując bezapela-
cyjnie I miejsce i puchar Wójta  Osi-
ny, który osobiście wręczył Wiesław 
Tomkowski.

Drugie miejsce zajął zespół Kiko-
rze po zwycięstwach nad Węgorzą 
3:1, Redłem 4:0, i Osiną 3:0. III miej-
sce Węgorza, IV Osina, V Redło.

Najlepszym piłkarzem okrzyknię-
to Michała Jastrowicza.

Sędziowali panowie Stanisław 
Rutkowski, Roman Niepsuj, Piotr 
Smakosz.

W turnieju piłki siatkowej star-
towało 7 zespołów. Końcowa tabela 
wyglądała następująco:

Pierwsze miejsce i Puchar Wójta 
Osiny  dla zespołu z Czermnicy, II 
miejsce Kościuszki, a III Sikorki. W 
dalszej kolejności: Wegorzyce, Kiko-
rze, Osina i Węgorza. Sędziował To-
masz Gajda.

Podajemy niektóre wyniki konku-
rencji dla najmłodszych – rzut lotką 
dzieci 6-letnich wygrała Dobrusia 
Potomska przed Pauliną Iwan i Mar-
cinem Zaustowskim, lotkę dzieci 
starszych wygrała Agata Stosio wy-
przedzając Radka Zaustowskiego i 
Angielkę Trościanko, skakankę naj-
lepiej opanowała Diana Kowalska, 
Magda Lewandowska i Agata Stosio, 

slalom z piłką Dobrusia Potom-

ska przed Julią Grzybowską i Bart-
kiem Grzeszczukiem.

Do kosza najcelniej trafiała Mag-
da Zaustowska. II miejsce dla Ga-
brysi Kowalskiej, a III dla Bartka 
Grzeszczuka. Wśród starszych kosz 
bez tajemnic dla Malwiny Potom-
skiej. II miejsce Krystian Sulikow-
ski, a II miejsce Mateusz Sulikowski.

Miejsca na podium były nagra-
dzane upominkami od sponsorów. 
Również pozostali uczestnicy otrzy-
mywali nagrody pocieszenia.

Organizatorom dopisała pogoda i 
sponsorzy, uświetniła imprezę obec-
ność Wójta Osiny, a potem… zaba-
wa do północy!

Impreza była możliwa dzięki 
sponsorom – podziękowania dla : 
Wójta Gminy Wiesława Tomkow-
skiego, Rady Gminnej LZS Osi-
na, Pani Magdaleny Bogusławskiej 
i Mariusza Księżuka z Osiny  oraz 
Państwa Grażyny i Lucjana  Roze-
słańskich z Nowogardu.

Swoją cegiełkę dołożył i informa-
cję przekazał radny Bogdan Bana-
siewicz.

Opr. LMM 

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW Nowogard za-

prasza w dniu 22.05.2010 na otwar-
te zawody wędkarskie spławikowo – 
gruntowe o „PUCHAR  PREZESA” 
Zarządu Wojewódzkiego PSL. 

Zbiórka zawodników o godz. 
7:00 k/”Neptuna”.  Zapisy w sklepie 
„WĘDKARZ” do dnia 19.05.2010 r. 

Startowe: członkowie Koła  5 zł 
Pozostali  10 zł.

ZARZĄD

Udane zawody 
„Tęczaka” 

 
W pierwszych dniach maja odbyły się zawody wędkarskie o mistrzo-

stwo Koła PZW Tęczak. Zawody nie odbyły się w wyznaczonym wcze-
śniej terminie z powodu żałoby narodowej. 

Ci, którzy cierpliwie doczekali spóź-
nionych zmagań na pewno nie mie-
li powodów do narzekań, ryba, choć 
może i nie rasowa, brała dziesiątkami. 
A brały głównie krąpie, ukleje i oczy-
wiście wszechobecna płotka. Co do 
warunków pogodowych, też nikt nie 
wnosił zastrzeżeń. 

Zawodnicy, którzy przygotowali ze-
staw na taką ewentualność, czyli do-
pasowali zanętę, zestaw, jak i przynętę 
na hak, rybę wyciągali raz po raz. 

Nie zabrakło też i rybich niespo-
dzianek w postaci jazia długiego na 37 
cm. 

Ostatecznie zmagania wygrał, co 
prawda małym zestawem uklejek, ale 
jednak, Wojtek Kaźmierczak z wyni-
kiem 5740 pkt. II miejsce zajął, po za-
cietym boju do ostatniej pinki Henryk 
Tomaszewski, a trzeci był wielokrotny 
mistrz naszego Koła Kamil Paleta. 

Zawody obsługiwali Ryszard Patyk - 
komandor zawodów, Henryk Marzec 
- sędzia główny, dzielnie im pomagali 
Ryszard Paleta i Janek Lipski. 

  Zawody nasze wspierali: p.p. Ma-
rian Jeż (PGO Grinbud), Henryk i 
Andrzej Grygowscy, Marek Słomski, 
piekarnia Karsk. 

Dodatkowe nagrody (oprócz fir-
mowych Tęczaka) ufundowali: Ma-
rzena Kaźmierczak - sklep wędkarski 
“Tęczak”- nagroda przypadła wicemi-
strzowi Koła Henrykowi Tomaszew-
skiemu za złowienie największej ryby 
zawodów – wspomnianego już jazia „ 
o wzroście” 37 centymetrów. 

Nasi wędkarze mówią, że grill przy-
rządzony przez Janka Lipskiego w ta-
kich pięknych okolicznościach przy-
rody smakował wyjątkowo. 

 Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland, prezes 
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Sprzedam 
mieszkanie 77,8 m2. 
Tel. 507 145 754.

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 15 
25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 130 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-13 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 po-
kojowe. Tel. 663 980 860.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66 m kw, 
wspólnota, ul. Bema. 609 776 335.

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4 po-
koje, 79,71 m kw lub zamienię na 2 pokoje z 
dopłatą. Tel. 609 170 510.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam ziemię rolną 5,47 ha w Olchowie, 
500 m od drogi krajowej A-6 w stronę Wy-
szomierza. 694 440 204.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piwnica, strych z garażem i po-
dwórkiem. Bezczynszowe, własnościowe, w 
Nowogardzie. Tel. 500 297 054.

• Sprzedam dom wolnostojący + działka 24 
ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

•	 Do wynajęcia lokal handlowo – usługowy 
125 m kw, w centrum Nowogardu. Tel. 
667 994 240.

•	 Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, IV 
piętro, cena 180 tys. Tel. 88 577 80 16.

• Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. Tel. 
91 419 10 77.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wysoki 
standard, 57,5 m kw, centrum, ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie o podwyższonym 
standardzie, 3 pokoje, balkon, pow. 70 m  
kw, III piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 39 
20 136.

• Sprzedam pół bliźniaka 100 m kw na wsi. 
600 695 546.

• Sprzedam działkę ogrodową za Armatu-
rą lub zamienię na działkę przy Ogrodach 
Działkowych Nr 1 przy ul. 15 Lutego lub vis a 
vis Orlenu ul. 3 Maja. 512 012 823. 

• Trzy pokoje w centrum Nowogardu zamie-
nię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 886-416-305 
po 15-tej.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. Tel. 508  301  854, 91 
39 22 513.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 697 980 702.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 39 25 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, własnościo-
we, po remoncie, w trzyrodzinnym domu, 
niski koszt utrzymania lub zamienię na ka-
walerkę z dopłatą. Tel. 502 560 931.

• Sprzedam działkę 27 arów przy trasie A-6 
pod Nowogardem. 502 560 931.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	 Sprzedam dom podpiwniczony z gara-
żem w Nowogardzie, cena do negocjacji. 
663 500 800.

•	 Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie przy ul. Słowackiego o pow. użyt-
kowej 120 m kw. kontakt po godz. 16.00 
606 118 102.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 
pokojowe z balkonem, III p. Tel. 502 453 217.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 66,29 
lub zamienię na mniejsze. Wiadomość pod 
nr: 511 182 390.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie 0,36 ha. 
Tel. 601 508 082.

• Sprzedam 2 działki pod budownictwo han-
dlowo – usługowe w Dobrej przy ul. Piłsud-
skiego (obok bloków mieszkalnych kolejo-
wych). Tel. 509 355 076.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 
m kw + działka własnościowa 5,5 ara z ga-
rażem, 150 tys., Dębice k. Maszewa. Tel. 
604 189 118.

• Wynajmę lokal 80 m kw (biuro, gabinet). 
606 703 451.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53 m 
kw, 8 km od Nowogardu, w Maszkowie. Tel. 
723 005 684.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strzelewie 
z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 26 698.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 69,60 
m kw, IV piętro, ul. 15 Lutego, częścio-
wo umeblowane. Cena do uzgodnienia. 
665 065 865.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie. 
509 380 407.

• Sprzedam dom własnościowy w Nowogar-
dzie 120 m kw, podpiwniczony, dwupię-
trowy z 2 garażami, w cichej okolicy, cena 
do uzgodnienia. Rok budowy 1980. Nr tel. 
698 124 812.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 88 
m kw z garażem w Nowogardzie. Tel. 91 39 
20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 40 

m kw, własność hipoteczna, z ogrodem, 
zabudowaniami gospodarczymi, budynek 
4 rodzinny, bezczynszowy. Tel. 91 46 31 233.

• Sprzedam las brzozowy, obok media, 3,5 ha. 
695 780 299.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

• Świętoszewo – mieszkanie 42 m kw, bez-
czynszowe, 2 pokoje + pokój na poddaszu, 
78 000. Tel. 501 307 666.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw w Dębi-
cach, 131 000. Tel. 725 899 426.

• Segment domu 100 m kw w Jenikowie 
do kapitalnego remontu, 28  000. Tel. 
899 133 882.

• Ziemię rolną kilka hektarów – tanio. Tel. 
783 534 677.

• Budynek murowany 80 m kw na wsi po re-
moncie (były sklep) na cele mieszkaniowe, 
okazja 43 000. 502 103 432.

• Odstąpię działkę z murowanym domkiem 
koło ZK Nowogard. 782 813 335.

• Sprzedam garaż murowany na Zamkowej. 
782 813 335.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 186/65/
R15, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Peugeot 206, poj. 1,1, benzyna, 
2000 r., trzydrzwiowy, immobiliser, opony 
zimowe, bezwypadkowy, garażowany, stan 
bardzo dobry, cena 11 tys. Tel. 501 419 012 
po 15.00.

• Seat Ibiza, 1,4 16V, 2005 r., sprawdzony w 
ASO, sprowadzony, stan idealny, 45 tys. km, 
ABS, poduszki powietrzne, elektryczne szy-
by, autoalarm, itp., cena 20 tys. do uzgod-
nienia. 608 01 39 95.

• Ford Mondeo Combi, 1996 r., srebrny meta-
lik. 91 39 25 888, 694 326 787.

• Sprzedam BMW 316i, kombi, poj. 1,6 l, rok 
prod. 1999, przebieg 190  000, stan bardzo 
dobry. Tel. 604 823 380.

• Sprzedam Mercedes Sprinter 308, bus, max, 
długi, rok prod. 1995, przebieg 300 tys, cena 
18 tys. do negocjacji, po wymianie silnika. 
Tel. 667 255 635.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam słomę w małych belkach, cena 
1.50 za szt. 782 036 086.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga ok. 
20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 54.

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

• Sprzedam prosiaki. 887 315 312.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909.

• Prosięta sprzedam. 508  607  457, 
511 483 925.

• Sprzedam: przyczepa rolnicza 3,5 t – wy-
wrotka, stan bdb, śrutownik „Bąk” 7,5 kW, 
Dąbrowa 43. Tel. 91 39 26 189.

• Naprawa węży hydraulicznych. 604 950 879.

• Sprzedam owies. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam króliki. 781 016 127 po 16.00.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, nową, cena 
do uzgodnienia. Tel. 91 39 17  620 wieczo-
rem.

• Sprzedam 2 kuce, tanio. Tel. 509 411 822.

• Sprzedam owies, pszenicę, mieszankę. 
600 345 068.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien w 
mieszkaniach prywatnych. Pranie dywa-
nów  i wykładzin atrakcyjne ceny. Faktu-
ry VaT. Tel. 508 309 107.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z wy-
świetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VIZART, 
UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kompute-
rów, simloki, monitoring. Tel. 788 150 357.

•	 HYDraUlICY. 600 400 363, www.supero-
grzewanie.nd.pl

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

kom. 508 312 260
licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY DOm W OkOlICY NOWOGarDU

kreDYTY * POŻYCZkI
Nasza firma oferuje kompleksową obsługę klienta począwszy od 

wyboru oferty, wycenę nieruchomości, uzyskanie kredytu. 
Usługi w zakresie doradztwa kredytowego są całkowicie bezpłatne.
Nasze atuty to:

- pomoc w wyborze najkorzystniejszego kredytu pod względem: waluty, 
- pomoc przy kompletowaniu i wypełnianiu wymaganych dokumentów, 
- sfinalizowanie podpisania umowy z bankiem bez zbędnych formalności.

korzystając z naszej pomocy możesz uzyskać:
Kredyt mieszkaniowy • Rodzina na swoim  

Kredyt konsolidacyjny • Pożyczkę hipoteczną

Powierzchnia 
domu: 180 m2 
działki: 1500 m2 
CeNa: 60 000 zł

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 96 
31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowogar-
du, tel. 605 522 340.

• DAXA – pomagamy odzyskać odszkodowa-
nie. 509 996 105, 781 858 612.

•	 Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa 1,40 za km. 500 297 054.

• Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania ele-
wacyjnego. 790 243 575.

• Transport drewna z lasu, ze ścięciem, porą-
bane. 608 356 697.

• UNIQA – ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie. Lilla Kaźmierowska, ul. 
Poniatowskiego 14/2. 693  128  108, 91  350 
30 55.

• Usługi budowlane, budowa domów, remon-
ty, glazury, terakoty, roboty wykończenio-
we, docieplenia. 726 573 868.

• Organizujemy wesela, jazda konna. 607 73 
98 66.

• Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe. 
Tel. 721 032 445, 661 283 227.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 602 690 897.

• Transport, przeprowadzki – szybko i tanio. 
79 1111 749.

• Malowanie, panele, regipsy. 513 202 205.

•	 Usługi hydrauliczne. 600 382 214. 

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Usługi ogólnobudowlane, panele, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, kładzenie pły-
tek, ocieplanie poddaszy, prace wykończe-
niowe, itp. Tel. 693 021 097.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy, podłogi. 0600 626 268.

• Ośrodek Centrum Medyczne w Goleniowie 
ul. Pocztowa 43 zaprasza firmy budowlane 
do składania ofert na kompleksowy remont 
ośrodka zdrowia. Specyfikacja remontu do 
pobrania u zarządcy budynku p. Jakub Sie-
mieński 604 275 522.Termin składania ofert 
25.05.2010r.Oferty proszę składać na adres: 
PROFIT Jakub Siemieński, ul. Kilińszczaków 
41,78-600 Wałcz.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, uprawnie-
nia na TOTO- LOTKA, długoletnie  doświad-
czenie w handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-48 
lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 21  373, 
po 15.00 91 39 20 420.

• Zatrudnię barmankę oraz pomoc kuchenną. 
Tel. 693 52 12 11.

• Emeryt, 38 lat, kat. B, C, E, ADR, karta kierow-
cy podejmie pracę. 602 782 019.

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
domu. 664 425 422.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

• Zostań klientem firmy Oriflame i uczestnicz 
w nauce makijażu. Duże możliwości zarob-
kowe. 693 876 362.

• Operator spycharek i ładowarek z uprawnie-
niami szuka pracy. Tel. 503 923 222.

• Pomoc do pracy w ogrodzie na wsi, w Ko-
ściuszkach przyjmę. Tel. 508 211 575.

• Szukam pracy jako kierowca kat. B, C, E, ak-
tualne papiery. Tel. 721 032 062.

• Elektryk poszukuje pracy, posiada własne 
ubezpieczenie w KRUS. 665 60 25 71.

• ALL-POL zatrudni kierowcę z prawem jazdy 
C+E. Kontakt 91 39 20 306, 91 39 26 971.

• Zatrudnię osobę do montażu instalacji ga-
zowych w samochodach. Goleniów. Tel. 
880 409 080.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie – miesz-
kanie, dom, sklep firmy Vaillant, na gwa-
rancji, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, serwis 
Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia go z 
piecem węglowym lub gazowym, typ 120, 
150 litr, firmy Vaillant. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno kominkowe opałowe – 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam bemar wodny 10 garnkowy, ta-
nio: krzesła, ławy, stoły. 608 658 184.

• Oddam gruz. 693 922 695.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 56.

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184.

•	 Sprzedam Yorki. 505 975 430.

• Oddam w dobre ręce pieski i kotki. 91 39 
17 305.

• Kupię płyty jumbo używane. Tel. 607 690 741.

• Sprzedam regały sklepowe + lady. 
606 703 451.

• Drewno opałowe, odpady tartaczne, oflisy 
cięte, transport. Tel. 509 930 161.

• Sprzedam nową pościel wełnianą z kóz 
kaszmirskich „Merynos”, idealna na sy-
pialnię. Kontakt dzwonić po 16.00 kom. 
695 573 835, cena 4000 zł. 
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

reklama reklama

W obiektywie  Jana korneluka   - Wiosną jest pięknie
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 14.05

ŚWIeŻO  UTleNIONeJ… 
Żeś uroczą blondynką, to ci każdy powie, 
Gdyby Ci się tak jeszcze rozjaśniło w głowie! 

PlaGa 
By prasa na swoich łamach 
Pisać zaczęła znów, 
O naszych rodzimych chamach, 
O chamskim zalewie słów. 
Statystyk ujmie to prościej, 
Zwyczajnie oznajmi, że 
Przeciętnie na głowę ludności 
„Wiązanek” przypada dwie. 
Jak każdy Polak dziś, 
Mam stwardniały słuch – bowiem kto 
Codziennie żyje wśród chamstwa – 
Dość często nie widzi go. 
Z ulicy więc nolens volens, 
Z publicznych miejsc musze brać, 
Do domu miliony „choler” 
I tych groźniejszych na „…mać” . 
Patrzę z litością i trwogą, 
Widzę jak z twarzą złą, 
Rzuca się cham na kogoś, 
Lży go, o byle co!. 
Już z autobusów i tramwajów ,
Z urzędów, sklepów czy biur, 
Te „słówka” mnie zalewają, 
Słyszę ich groźny chór ! 
Bronię się nadaremnie, 
Ich cała masa – a ja sam … 
Boje się, że i ze mnie ,
Zrobi się wkrótce cham. 
Straszną się staje chorobą 
Jedna z groźniejszych plag ! 
Naród pociąga za sobą, 
Ale lekarzy – brak ! 
Leczcie to chamstwo, leczcie ! 
Jeśli któregoś dnia! 
Zacznę kląć w wierszu – wiedzcie : 
Pisał go cham. 
Nie ja. 

HOrOSkOP – rYBY… 
Dam rybom radę, 
Co wiele znaczy: 
Nie bierzcie nigdy 
Na byle haczyk!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00
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Wygrana z GkS mierzyn 
W środę na boisku  w Nowogardzie Pomorzanin rozegrał zaległy mecz 

z GKS Mierzyn który miał byc rozegrany 10.04.2010r. ale z powodu  ża-
łoby narodowej  data spotkania uległa zmianie. Pomorzanin w tym  dniu  
pokazał że coś znaczy w V lidze zachodniopomorskiej nawet gdy  na bo-
isku w barwach Pomorzanina wybiegają młodzi zawodnicy.

W pierwszej   połowie kibice Po-
morzanin mogli zobaczył wiele cie-
kawych akcji z jednej jak i z drugiej 
strony bramki,ale ostateczne wy-
kończenie akcji było po stronie no-
wogardzkich  piłkarzy i w 38 minu-
cie meczu wynik na 1-0 ustalił So-
ska. Nie muliliśmy długo czekać bo  
w 40 minucie spotkania wynik uległ 
zmianie i było już 2-0 po bramce sa-
mobójczej. W drugiej połowie pod-
opieczni Z. Gumiennego mogli wie-
lokrotnie podwyższyc wynik ale nic 
nie uległo zmienie. Wynik końcowy 
brzmi 2:0 i   3pkt zostaja w naszym 
mieście.

Skład: Krupski, Tomporowski, 
Skórniewski, Soska, Nieradka, Fi-

jałkowski,Bednarek, Kowalczyk (85 
min. Jutkiewicz), Kurek (70 min. 
Cyran), Mendyk (75 min. Langner), 
Laszkiewicz (88 min. Ogiewa). 

Już w najbliższy weekend 
15.05.2010r. Pomorzanin Nowogard 
rozegra kolejne spotkanie o mistrzo-
stwo V ligi. Spotkanie będzie miało 
miejsce na stadionie przy Ul. Woj-
ska Polskiego w Nowogardzie. Po-
czątek spotkanie jest zaplanowany 
na godzinę 17, a naszym przeciw-
nikiem będzie zespół z dołu tabeli 
Woda-Piast II Rzecko który zajmuję 
13 miejsce inkasując 7 pkt. mniej od 
Pomorzanina czyli 20 pkt.

Karolina Kubicka

Sensacja  
w Wierzbięcinie!

Istniejący zaledwie od dwóch lat beniaminek A-klasy pokonał sensa-
cyjnie lidera tabeli.

Środowy mecz Olimpii z Regą II 
Trzebiatów był przełożonym spotka-
niem z rundy jesiennej. Już na po-
czątku bramce gości ładnym strza-
łem z dystansu zagroził Maciej Goł-
dyn. Kilka minut później nasi za-
wodnicy przeprowadzili składną 
akcję. Zakończyła się ona celnym 
Strzałem debiutującego w Olim-
pii Szymona Chmielnickiego. Pod-
opiecznym trenera Marcina Miklasa 
wychodziło wszystko. Już w 20 mi-
nucie piękną bramkę z rzutu wole-
go zdobył Maciej Gołdyn. Goście i 
wszyscy n stadionie wpadli w osłu-
pienie. Piłkarze Regi próbowali od-
rabiać straty, ale ich akcje były sku-
tecznie przerywane. Dziesięć minut 
później na 3:0 podwyższył Krzysztof 
Kieruzel. Bramka padła p dośrodko-
waniu z rzutu rożnego i jego strzale 
głową. Na pochwały zasługuje cała 
drużyna

Druga połowa to próby konstru-
owania ataków pozycyjnych i stwo-

rzenia zagrożenia pod bramką go-
spodarzy przez Regę. Efektywnych 
rezultatów goście jednak nie osią-
gnęli. Od utraty bramki kilkakrot-
nie świetnymi interwencjami ura-
tował bramkarz Michał Dwojak. To 
piłkarze Olimpii mogli dołożyć jesz-
cze nawet dwie bramki. Zabrakło 
im jednak skuteczności. Nagrodą za 
zwycięstwo dla piłkarzy Olimpii był 
czwartkowy wyjazd na basen. 

Na meczu obecni byli prezes 
ZZPN Jan Bednarek, oraz przewod-
niczący nowogardzkiej Rady Miej-
skiej Marek Krzywania. 

W sobotę piłkarze Olimpii zagrają 
w meczu wyjazdowym z Pionierem 
Żarnowo. 

Olimpia: Dwojak, D. Stachowiak, 
Niedźwiedź, Wasyluk, Wnuczyński, 
Kubski, Chmielnicki, Mikołowski, 
Stachowiak, Gołdyn, Kieruzel.

Bramki: Chmielnicki, Gołdyn, 
Kieruzel.

man

rozpoczęto motocrossowe 
mistrzostwa Polski

9-05-2010 Olsztyn był gospoda-
rzem pierwszych w tym roku zawo-
dów o motocrossowe Mistrzostwo 
Polski w klasie MX2 Junior w której 
to klasie ściga się zawodnik naszego 
klubu Michał Kozera. Od tego roku 
w klasie MX2 Junior można brać 
udział tylko na motocyklach o po-
jemności 125 cm3 dwusuwowych, a 
nie jak było w ubiegłych latach gdzie 
mogły brać też udział czterosuwy do 
250 cm3. Przez tę zmianę zawody 
stały się bardziej atrakcyjne i wszy-
scy zawodnicy mają równe szanse. 
Tym razem bardzo mokry tor nie 
przysparzał wszystkim zawodnikom 
większych trudności. Na maszynę 
startową wyjechało 32 najlepszych 
polskich zawodników i dwóch Cze-
chów. W pierwszym biegu bardzo 

dobry start Michała, jako 13 wyje-
chał z pierwszego zakrętu. Po bar-
dzo zaciętej rywalizacji i 25 minuto-
wej jeździe jako 15 minął linię mety. 
Bardzo dobre miejsce zważywszy na 
jego debiut w tej klasie w której bę-
dzie jeździł przez najbliższe cztery 
sezony. W drugim biegu kilku za-
wodników przewróciło się w pierw-
szym zakręcie i Michał musiał to ob-
jechać, co spowodowało że w pierw-
szym skoku był dopiero 28, ale in-
tensywny pościg za rywalami zapro-
centował 19 miejscem na mecie - na 
więcej zabrakło czasu. 18 miejsce w 
klasyfikacji generalnej w swoim de-
biucie zadowala cały team -  wszak 
sezon dopiero się zaczął.

inf. E. Kozera 

Turniej szachowy
W dniu 1 Maja rozegrano turniej szachowy tradycyjnie już organizowany 

przez Miejsko-Gminny Zarząd Zrzeszenia LZS. Przy szachownicach zasiadło 
9 zawodników, w tym dwóch juniorów. Oficjalne wyniki:

Juniorzy:  Oskar Bonda pokonał Marcina Wolaka.
Seniorzy:
Im. Sebastian Hnat – 7,5 pkt,
II m. Adam Żywica – 5 pkt 
III m. Zbigniew Michalak – 5 pkt.
Zwycięzcy otrzymali puchary, a pozostali zawodnicy nagrody rzeczowe.

Tekst i foto LMM
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17 maja br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

Niebezpieczny spacer 
 Wszyscy lubimy czasami zwyczajnie się oderwać od dnia codziennego i 

udać się na niedzielny spacer w miejscu z dala od samochodów i hałasu mia-
stowego.  Idealnym miejscem  do odpoczynku  są spacerowe alejki  wokół 
jeziora. Jednak dojście do nich może już być mniej komfortowe. W przepro-
wadzonej rozmowie z przechodniami dowiedziałem się, że odcinek przy re-
stauracji „PRZYSTAŃ” jest tego idealnym przykładem co wskazują zamie-
szone zdjęcia.  Odcinek ten jest miejscem uczęszczanym przez pieszych i 
małe dzieci, które w ferworze zadowolenia  jeżdżą na swoich rowerkach nie 
zadając sobie sprawy, że za chwilę nadjedzie niespodziewanie jakieś auto. 
Kierowca zwyczajnie  może nie zauważyć, b o drogę zasłania budynek re-
stauracji.  Idealnym rozwiązaniem może byłoby  poszerzenie chodnika lub  
zamontowanie progów spowalniających . Zbliżają się wakacje a to okres spa-
cerów. 

Jarosław Bzowy 

Po prawej  budynek Przystani - zza zakrętu w każdej chwili może wyjechać 
samochód...
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s.  4

AUTO – MYJNIA
ZAPRASZA
23 maja od 8.00

Tylko w tę niedzielę 
myjemy auta za 10 zł!

ul. Armii Krajowej (w podkowie)

www.dzienniknowogardzki.pl

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

Słajsino

Dziś rudera, 
jutro zakład?
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Kronika policyjna Nieletni kierowca 
dziwnego pojazdu

Wczoraj o godzinie 17.00 mundurowi patrolując Goleniów zauważyli jadą-
cy na ulicy Chopina dziwny pojazd. Samochód nie miał maski, drzwi, szyb, 
zderzaków, błotników i reflektorów. Nie posiadał też tablic rejestracyjnych. 

magnesy z ważnymi 
numerami

Policjanci z terenu powiatu goleniowskiego w ramach programu pro-
filaktycznego Policji zachodniopomorskiej „Bezpieczne magnesy” prze-
prowadzają spotkania z uczniami szkół podstawowych z klas I-III. Mając 
one na celu kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z numerów 
alarmowych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Po zatrzymaniu do kontroli kie-
rowcą tego pojazdu okazał się mło-
dy mieszkaniec Goleniowa, który 17 
lat skończy za tydzień. Nie miał on 
żadnych dokumentów od tego sa-
mochodu, dowodu rejestracyjnego 
ani ubezpieczenia. Nie mógł też po-
kazać prawa jazdy, bo oczywiście ze 
względu na młody wiek nigdy go nie 
posiadał.  Samochodem jechało z 
nim dwóch o rok starszych kolegów. 
Stan auta nie pozwalał nawet okre-

ślić z pewnością, jakiej jest marki. 
Dopiero sprawdzenie w systemie in-
formacyjnym po numerze VIN po-
mogło ustalić, że jest to 18-letni Seat 
Marbella.  

Spotkanie z policjantami zakoń-
czyło jazdę chłopaków tym dziw-
nym pojazdem. Kierowca za swój 
czyn odpowie teraz przed sądem dla 
nieletnich. 

sierż. Lilla Bawelska

Podczas spotkań dzieci uczą się 
jak zachować się w nagłych przypad-
kach, gdy potrzebna jest pomoc od-
powiednich służb np. Policji, Straży 
Pożarnej czy Pogotowia Ratunko-
wego oraz o tym, jakich informacji 
oczekują od nich operatorzy telefo-
nów alarmowych. Dzieci otrzymały 
od Policji magnesy z numerami tele-
fonów alarmowych.  „Magnesy bez-
pieczeństwa” przekazane przez fun-
dację RAZEM BEZPIECZNIE prze-
znaczone są do umieszczenia przez 
dzieci w domu w miejscu widocz-
nym. 

Wczoraj policjantka i pracow-
nik cywilny z Zespołu ds. nielet-
nich Komendy Powiatowej Policji 
w Goleniowie realizując program 
„Bezpieczne magnesy” odwiedziły 
uczniów klas I-III ze szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Goleniowie. Najmłod-
si bardzo chętnie rozmawiali o po-
prawnym wykorzystaniu numerów 
alarmowych i cieszyli się z magne-
sów z „ważnymi numerami”, które 
przywieszą sobie w domach. 

sierż. Lilla Bawelska

kOmUNIkaT POlICJI

 Przypominamy! 
                     
      Zbliża się rozwiązanie konkursu plastycznego „Policja w przyszłości”, 

którego główną nagrodą jest „OBJĘCIE FUNKCJI KOMENDANTA KO-
MISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE”. Laureat konkursu w dniu 01 
czerwca 2010 r. zastąpi kom. Leszka Nowaka na zajmowanym stanowisku. 
W programie m.in.:

- kierowanie poranną odprawą Policjantów,
- telekonferencja z Komendantem Powiatowym Policji  w Goleniowie,
- zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie,
- spotkanie z mediami,
- zapoznanie się ze strukturą Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie,
- udział w patrolu Ogniwa Patrolowe Interwencyjnego na terenie Nowo-

gardu. 
                                                                                 Kontakt: 091-57-92-302 (316)
                                                                                 lub u Pedagoga Szkolnego 

Policjanci nowogardzkiego komisaria-
tu interweniowali w minionym tygodniu 
następujących  interwencjach: 

10.05 – poniedziałek 
- godz.15:50 – Policjanci OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. Gen. Bema za-
trzymali jadącego rowerem, który miał 
aktualny zakaz prowadzenia pojazdów 
wystawiony przez Sad Rejonowy w Go-
leniowie

11.05 – wtorek 
-  godz. 12:00 – Kradzież rusztowania 

budowlanego z działki ogrodowej leżącej 
na ul. 15 Lutego

12:45 – Oszustwo przy zawarciu umo-
wy kredytowej przy wymianie okien na 
łączna sumę strat 

2 tyś, 990 zł 
- 15:00 Kradzież samochodu ciężaro-

wego m-ki  Peugeot Boxser z terenu po-
sesji na ul. Reja 

- 18:30 Kradzież siad ki  ogrodzeniowej 
i elementów namiotu ogrodowego doko-
nanej z pola uprawnego przy ul. Cmen-
tarnej 

19:00 – Kradzież huśtawki ogrodowej z 
działki przy ul. Zamkowej 

20:10 Kolizja drogowa na ul. 700 Lecia 
w której brały udział dwa pojazdy OPEL 
Vectra – BMW. Sprawca okazał się kieru-
jący samochodem BMW, którego policja 
ukarała mandatem karnym. 

22:30 Kolizja drogowa samochodu 
m-ki Honda Accord z zwierzyna leśna na 
odcinku drogi Krask – Błotno

12.05 – środa 
- godz.- 04:30 – Włamanie do skle-

pu spożywczego znajdującego się na ul. 
Zamkowej poprzez wybicie szyby. 

10:45 – Patrol Policjantów OPI podczas 
kontroli drogowej w miejscowości Dłu-
gołeka ujawnił kierującego motocyklem, 
którym okazał się Janusz P. W/w posia-
dał aktualny zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi wystawiony  przez Sad 
Rejonowy w Goleniowe. Kierowca został 
ukarany mandatem karnym w wysokości 
1000 zł za jazdę bez kasku i niezatrzyma-
nie się do kontroli drogowej a także kie-
rowanie pojazdem nie dopuszczonym do 
ruchu. 

14:30 – Kolizja drogowa na odcin-
ku drogi Nowogard – Sąpolnica w której 
uczestniczyły pojazdy 

Skoda Fabia  i VW Golf 
13:05 – czwartek 
Godz. 0:50 – Pracownik stacji paliw HL 

w Nowogardzie zgłosił informacje o kra-
dzieży przez dwóch młodych mężczyzn 
paliwa w ilości ok. 10 L 

11:30 Zgłoszenie oszustwa przy zaku-
pie w systemie ratalnym okien PCV na 
kwotę 2.900 zł w miejscowości Wierzbię-
cin. 

15:00 – Policjanci OPI w trakcie kon-
troli drogowej w miejscowości Strzelewo 
ujawnili nietrzeźwego rowerzystę którym 
okazał się Mirosław R. W/w był w stanie 
nietrzeźwym z wynikiem 1,80 promila w 

wydychanym powietrzu. 
14.05 – piątek 
14:50 – Powiadomienie o wydobywa-

jącym się dymnie w rejonie Sali gimna-
stycznej SP Nr 1. Po przybyciu patrolu na 
ul. Szarych Szeregów  ustalił on, ze zapa-
liła się ławka. 

05:30 Z 13 na 14.05 maja dokonano 
kradzieży samochodu osobowego m-ki 
VW Golf II z parkingu osiedlowego na ul. 
Poniatowskiego

13:30 – Kradzież siad ki ogrodzenio-
wej przy maszcie telefonii komórkowej w 
miejscowości Grabin.

16:45 – Kradzież z włamaniem do sa-
mochodu osobowego m-ki VW Golf po-
przez wyłamanie zamka w drzwiach skąd 
zabrano radioodtwarzacz. 

18:00- Kolizja drogowa na drodze No-
wogard – Miętno, gdzie kierowca samo-
chodem Peugeot uderzyła w skarpę przy 
drzewie. Została ukarana mandatem kar-
nym 

15:05 – sobota 
10:10 Kolizja drogowa na ul. 700 Lecia 

w której uczestniczyły dwa pojazdy VW 
Jetta i VW Golf, którego kierowca został 
ukarany mandatem karnym

16:00 – Kolizja drogowa na Placu Wol-
ności w której uczestniczyły  3 pojazdy: 
Nissan Primera, Renault i Peugeot, któ-
rego sprawca został ukarany mandatem 
500 zł , 

16:15 – Kolizja drogowa w miejscowo-
ści Bodzecin, gdzie kierujący samocho-
dem osobowym m-ki  Opel Corsa ude-
rzył w samochód m-ki Mercedes 

20:35 Kradzież tablicy rejestracyjnej z 
samochodu Opel Astra, który został za-
parkowany przy ul. Zielonej.

16.05 Niedziela 
05:30 – samochód m-ki Ford Mondeo 

uderzył w barierki ochronne znajdujące 
się na ul. Gen. Bema. Po przybyciu Patro-
lu ujawnił on, ze pojazd jest zamknięty. W 
związku powyższym został on odholowa-
ny na parking strzeżony. 

09:00 – Włamanie do altanki na terenie 
ogródków działkowych leżących na ul. 
Leśnej . Po uprzednim sforsowaniu drzwi 
dokonano kradzieży elektronarzędzi  

11:20 – Z 15 na 16 maja zostały skra-
dzione kołpaki z samochodu m-ki Mer-
cedes na parkingu niestrzeżonym przy ul. 
Bankowej 

14:00 – Kradzież elektronarzędzi z al-
tanki ogrodowej  na ul. Leśnej 

21:53 – Policjanci OPI w trakcie kon-
troli na ul. Magazynowej ujawnili nie-
trzeźwego kierującego motorowerem, 
którym okazał się Marcin Z. znajdują-
cy się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,02 promila alkoholu. 

22:25 Policjanci OPI w trakcie kontro-
li na ul. 700 Lecia ujawnili nietrzeźwego 
kierującego Grzegorza B, który w wydy-
chanym powietrzu miał 3,14 promila al-
koholu. 

Opr.Jarosław Bzowy
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Zarząd  Budynków Komunalnych
w Nowogardzie  ul.700-Lecia 14

 Wydzierżawi  
7   lokali użytkowych  /garaże/ 

o   powierzchni od 38m² - 138m²  na terenie bazy ZBK 
przy ul 700- Lecia 14 w Nowogardzie. 

Cena stawki czynszu  za m² powierzchni lokalu do negocjacji. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  

na numer telefonu  91 39 26 267  w godz.8ºº-14ºº .

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

26 maja 2010 r.
środa w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

Starostwo inwestuje 
w Nowogardzie

Nowogardzianie są przekonani, że Starostwo traktuje nas JAKO GMI-
NĘ DRUGIEJ KATEGORII. Wszystkie ważne inwestycje powstają tylko 
w Goleniowie. Postanowiliśmy sprawdzić jakie są fakty. Z informacji ja-
kie uzyskaliśmy od naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Promocji 
pana Jacka Łapaja oraz sprawdzeniu tych informacji na miejscu musi-
my stwierdzić, że powtarzane narzekania to tylko stereotypy. Starostwo o 
Nowogardzie nie zapomina i  na miarę możliwości troszczy się o te skład-
niki majątkowe, które pod Starostwo podlegają. Oto przykłady:

Od początku 2010 roku powiat 
Goleniowski prowadzi kilka istot-
nych inwestycji na terenie Nowogar-
du. Jedną z nich jest budowa dwóch 
domów na potrzeby Wielofunkcyj-
nej Placówki Opiekuńczo Wycho-
wawczej- potocznie zwanej Doma-
mi Dziecka. Budowa jest już zawan-
sowana . Bezpośrednio nadzór nad 
inwestycją z ramienia starostwa pro-
wadzi inspektor Wydziału Rozwo-
ju Inwestycji i Promocji p. Tadeusz  
Siembida. Wielokrotnie plac budo-
wy odwiedzali starostowie T. Stani-

sławski i  T. Kulinicz oraz naczelnik 
wydziału Jacek Łapaj. Budowa dom-
ków w Nowogardzie , na potrzeby 
WPOW w Mostach, weszła w inten-
sywną fazę stawiania murów. Prace 
trwają równolegle na dwóch dom-
kach oraz na budynkach gospodar-
czo – garażowych. Jak zapewnił kie-
rownik budowy, na tym etapie nie 
ma żadnych przeszkód, które mo-
głyby mieć wpływ na termin zakoń-
czenia robót. Oddanie domków pla-
nowane jest na listopad br.

Powiat realizuje zadanie ze środ-
ków własnych, dodatkowo w ra-
mach napisanego projektu restruk-
turyzacja WPOW w Mostach, pra-
cownicy WRIP i PCPR w Golenio-
wie złożyli wniosek do urzędu woje-
wódzkiego o dofinansowanie inwe-
stycji. Ponadto w Nowogardzie trwa 
rozbudowa Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego, pla-
nowany jest w ramach funduszu 
PFRON i Starostwa zakup autobu-

su do przewozu uczniów niepełno-
sprawnych dla ZSP w Nowogardzie , 
a w dniu 11 maja ogłoszono przetarg 
na II etap termomodernizacji ZSP w 
Nowogardzie – inwestycję dofinan-
suje Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska. Dokończono doku-
mentację projektowo-techniczna na 
drogę Nowogard-Truskolas oraz na 
rozbudowę budynku ZSP w Nowo-
gardzie.

Tekst i foto LMM   
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W na byłym wysypisku śmieci by-
liśmy dokładnie rok temu. Choć bu-
dynek, w którym kiedyś urzędowali 
jego pracownicy był już całkowicie 
zdewastowany, to wtedy jeszcze było 
one zabezpieczone płotem i bramą. 
Wejść na jego teren nie było łatwą 
sprawą. 

Dziś obraz jest katastrofalny. 
Skradziono bramę i siatkę okalającą 
teren. Szabrownicy zdemontowali 
transformator, zniszczyli budynek 
socjalny i skradli cenną wagę towa-
rową. Ze starej infrastruktury nie 
pozostało praktycznie nic.

-  Jesteśmy zawiedzeni tym, że 
ludzie dewastują mienie. Złodziei 
transformatora prawdopodobnie 
już skazano. Każdą inną kradzież 
zgłaszamy policji. Nie pozostaje nic 

innego jak tylko szukać winnych 
mówi Robert Wawrzyniak, prezes 
zarządu Celowego Związku Gmin 
R-XXI, który zarządza byłym wy-
sypiskiem. 

Czy kradzieży majątku można 
było uniknąć np. przez systematycz-
ny dozór? – Pewnie tak, ale koszty 
byłyby bardzo duże – odpowiada 
Wawrzyniak.

Na wysypisku żeruje także dzika 
zwierzyna. Pozostaje obawa, czy nie 
będzie ona roznosić zarazków. Teren 
zalega także gumowymi odpadami 
z fabryki dywaników, które stały się 
doskonałym miejscem do zamiesz-
kiwania przez szczury.

- Być może zostaną one wykorzy-
stane do procesu rekultywacji wysy-
piska – zaręcza prezes CZG R-XXI.

Jest jednak szansa na zagospoda-
rowanie tego terenu. Po zamknięciu 
wysypiska, od 2008 Celowy Związek 
Gmin R-XXI stara się o budowę 
na jego miejscu Zakładu Utylizacji 
Odpadów. Od początku związek 
stara się o dofinansowanie inwe-
stycji z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Jej 
szacunkowy koszt to około 90 mln. 
zł. Dofinansowanie może być nawet 
na poziomie 85 proc. Umowa miała 
zostać podpisana pod koniec mi-
nionego roku. Zapytaliśmy prezesa 
Wawrzyniaka, na jakim etapie dziś 
jest ta sprawa?

- Przygotowujemy właśnie końco-
wą umowę na dofinansowanie inwe-
stycji. Trwają właśnie uzgodnienia 
dotyczące jej treści – zdradza prezes, 
ale o konkretach mówić nie chce. 
Obiecuje, że szczegółami podzieli 
się po jej podpisaniu. 

Między wierszami wypowiedzi 
prezesa wyczytać można, że sprawa 
dotacji do budowy zakładu jest już 
przesądzona. Kiedy zatem można 
spodziewać się pierwszych prac 
na terenie byłego wysypiska w 
Słajsinie?

- Budowa ruszy po wyborze wyko-
nawcy. Wszystko określają harmono-
gramy przetargowe. Miejmy nadzieję, 
że nie będzie zbędnych opóźnień i 
prace zaczną się jeszcze w tym roku 
– twierdzi Wawrzyniak.

Taki obrót sprawy rozwiązałby 
problem składowania odpadów 
z naszej gminy. Dziś, za opłatami 
wywożone są one na wysypisko w 
Komorowie pod Reskiem. Miejsca 
pozostało na nim jednak niewiele i 
gmina będzie musiała szukać kolej-
nego odbiorcy.

Marcin Nieradka

Słajsino

Dziś rudera, jutro zakład?
Brak płotu, bramy, zdemontowany transformator, a budynek socjalny 

bliski zawaleniu. To pozostałość po wysypisku śmieci w Słajsinie. 

Przedszkole nr 3
Dnia 26.04.2010r. w Przedszkolu nr 3 odbyło się uroczyste „Pasowanie 

na Przyjaciela Przyrody” dzieci z grupy straszaków, oraz oddziału inte-
gracyjnego.  Ekologia choć słowo nowe, znane jest dzieciom, gdyż po-
zwala na obiektywną ocenę i diagnozę zjawisk  zachodzących w przyro-
dzie.  Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątkowana już w przed-
szkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych 
odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości eko-
logicznej  - „Dzieci  są kwiatami, które oświecamy  ale to one same roz-
kwitają pełnią swojej wolności i piękna” 

Zdobyta wiedza pozwoli zacho-
wać piękno i równowagę w tym fa-
scynującym, tajemniczym świecie 
„naszym wspólnym domu”.  W ra-
mach współpracy przyrodniczo-
ekologicznej  zaproszono do współ-
pracy Prezesa LOP w Nowogardzie 
pana Marka Haisera, panią Mo-
nikę Olechnowicz (Związek Celo-
wy Gmin R-XXI)oraz panią Joannę 
Kępa (Lokalna Agenda . Dzieci w 
wiosennych strojach zaprezentowa-
ły wiersze, piosenki związane z przy-
rodą, ekologią oraz tańce. Na zakó-
czenie składały tekst ślubowania’

„Nie będę wyrzucać papierków i 
innych odpadów”

„Nie będę łamać gałęzi, drzew i 
krzewów”

„Nie będę zrywać roślin chronio-
nych”

„Nie będę hałasować w lesie”
„ Nie będę niszczyć ptasich gniazd, 

a zimą będę dokarmiać ptaki”

Prezes LOP Pan Marek Haiser pa-
sował każde dziecko na Przyjacie-
la Przyrody wręczając mu odznakę 
. Wszystkim, którzy przyjęli zapro-
szenie składamy serdecznie podzię-
kowanie. 

Anna Kasprzyk 
Małgorzata Pawelec 

Znaleziono 
Do odbioru w redakcji widoczne na 

zdjęciu okulary znalezione w piątek. 

Nadal oczekujemy na właściciela 
zgubionych złotych kolczyków z cha-
rakterystycznym motywem.

Redakcja 
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SP Nr 2 

Szkolni Przyjaciele Natury w Szkole Podstawowej  nr 2

W dniu 07.05.2010 w Szkole Pod-
stawowej nr 2 miał miejsce nieco-
dzienny konkurs, który zgromadził 
uczniów klas IV a i IV b. Oficjalna 
część rozpoczęła się programem 
artystycznym przygotowanym przez 
uczniów, którzy włożyli wiele wysił-
ku i zaangażowania, by przekazać 
to czego się nauczyli. Były wiersze, 
piosenki i specjalne kostiumy, które 
miały motyw związany z naturą. Ry-
walizacja miała bardzo wyrównany 
poziom - chociaż same pytania nie 
należały do najłatwiejszych to dzieci 
odpowiadały bardzo poprawnie. Nad 
całością konkursu czuwało Jury z 
Prezesem Zarządu LOP, panem Ma-
rekiemHaiserem  który skrupulatnie 
wraz z komisją  przysłuchiwał  się od-
powiedziom po których wyłoniono 
zwycięzców. Na 4 przygotowane za-
dania najlepszą  okazała się klasa IV 
„B” w składzie: Grzesik Aleksandra, 
Mieżejewska Klaudia, Mościńska 
Aleksandra. Jednak kl.IV „A” w 
składzie: Puszcz Amanda, Piasecka 
Wiktoria i Szkudlarek Rafał również 
bardzo dobrze byli przygotowani 
i  rywalizacje przegrali zaledwie 
2 punktami. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody i brawa od licznie 
zgromadzonej  publiczności, która 
miała bardzo ładne transparenty 
wyrażające konkurs „Dni Natury 
2000”. Konkurs zakończył się prze-
marszem ścieżką przyrodniczą wokół 
jeziora aż do pomnika przyrody „Cisy 
Nowogardzkie” i następnie  na Plac 
Wolności, gdzie  Zastępcy Burmistrza 
wręczono  „ekologiczne zobowiąza-
nia” uczniów SP 2 . 

Jarosław Bzowy 

SP 2 

„Dzień bez przemocy” 
Dzień 30 kwietnia 2010r. został ogłoszony „Dniem bez przemocy” w 

związku z obchodzonym „Światowym Dniem Sprzeciwu wobec Bicia Dzie-
ci”. Jest to okazja, aby bardziej uwrażliwić dzieci i rodziców na powstałe zja-
wisko.

Zespół Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie, stał się certyfikowanym Ambasadorem Kampanii Społecznej „Dzie-
ciństwo Bez Przemocy”.

W ramach akcji wychowawcy wraz z pedagogiem szkolnym zorganizo-
wali spotkania z rodzicami, psychologiem, pogadanki na godzinach wycho-
wawczych. Odbył się również apel oraz konkurs na najciekawszy plakat o 
przemocy dorosłych wobec dzieci. Wykonano gazetki w klasach i na kory-
tarzach szkolnych.

inf.własna
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„realizując pomysły – 
realizujemy marzenia”

Pod takim właśnie tytułem Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” 
rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego przez  Poldanor S.A. reali-
zowanego w ramach Konkursu Działajmy Razem edycja 2010. 

W dniu 12 maja 2010roku wykonano przygotowanie miejsca do gry w 
kosza i pod wiatę. Prace polegały na wytyczeniu miejsca pod boisko do ko-
sza oraz pod wiatę. Kolejnymi czynnościami, które wykonano było usunię-
cie warstwy ziemi. W miarę postępu prac na boisku przybywało chętnych 
do pomocy. Pracowali dorośli, młodzież i dzieci. Szczególne podziękowa-
nia należą się Panu Andrzejowi Krystkiewicz za udostępnienie sprzętu oraz 
osobiste zaangażowanie. Początki trudne ale mamy nadzieję, że w kolejne 
działania zaangażuje się jeszcze więcej mieszkańców. Mamy również na-
dzieję, że mieszkańcy będą wspierać działania Stowarzyszenia związane z 
realizacją projektu.

Prezes Stowarzyszenia

Tydzień Bibliotek –post factum. 

„Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi”

Od 8 do 15 maja trwała ogólno-
polska akcja pn. Tydzień Bibliotek, 
zainicjowana przez Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich, pod pa-
tronatem honorowym Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go. Do tej szlachetnej i pożytecznej 
akcji, mającą na celu wszechstron-
ną popularyzację książki, aktywnie 
włączyła się również nowogardz-
ka Miejska Biblioteka Publiczna, 
sprawnie zarządzana przez p. Zofię 
Pilarz, dyrektora placówki. Przygo-
towano interesującą ofertę progra-
mową zarówno dla dzieci jak i mło-

dzieży. Wśród wielu propozycji god-
ne odnotowania było spotkanie z p. 
Aleksandrą Petrusewicz  „ szczeciń-
ską pisarką , której całe życie zawo-
dowe wypełniła praca na rzecz dzie-
ci i młodzieży”. Spotkanie w  którym 
uczestniczyły sześciolatki i siedmio-
latki ze Szkoły Podstawowej  Nr 1, 
upłynęło w ciepłej prawie rodzin-
nej atmosferze. Nic tak nie zbliża do 
książki, jak bezpośredni kontakt z 
jej autorem, w dodatku czytającym 
dzieciom fragmenty własnych utwo-
rów literackich m. in.  „Wędrowała 
koza biała”. Sporym zainteresowa-

niem cieszyły się „ lekcje bibliotecz-
ne” prowadzone przez p. Kazimie-
rę Fecak, długoletnią kierowniczkę 
czytelni. Ich głównym przesłaniem 
było przygotowanie młodzieży do 
samodzielnego tworzenia bibliogra-
fii i opisu bibliograficznego. Uczest-
niczyli w nich uczniowie drugich 
klas szkół średnich ( ZSP i 2 LO) , 
którzy w przyszłym roku przygoto-
wywać się będą do prezentacji ma-
turalnej. Szefowa czytelni w sposób 
przejrzysty dzieliła się z audytorium 
swoją fachową wiedzą; jak korzy-

stać z katalogów, zbiorów regional-
nych oraz roli biblioteki w środowi-
sku. Tak jak jedna jaskółka wiosny 
nie czyni, tak spektakularne akcje 
nie wyczerpują obszernej dziedziny 
bibliograficznej mówi p. Kazimie-
ra- zachęcając nauczycieli do kon-
tynuowania wspomnianych zajęć w 
przyszłym roku szkolnym . Popiera-
my. I dodajemy –rzymską sentencję 
- Sapere Aude- miej odwagę być mą-
drym w sposób przejrzysty.

Marian A. Frydryk.  
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 W związku z trwającym Festiwalem Filmów Ekologicznych w Nowogar-
dzie, w dniu 6 maja  br. wystosowaliśmy do Pani pytania na które do tej 
pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W związku z tym, publikujemy je po-
niżej z nadzieją że może teraz i to na łamach D.N. nie tylko my, ale wszy-
scy Czytelnicy otrzymają odpowiedź. 

Oto pytania:
Zwracamy się do Pani Dyrektor z pytaniami w związku ze zbliżającym 

się Eko-Filmem w Nowogardzie:
Czy podzielono nagrody za 1-sze i dalsze miejsca na dwie grupy:
a) - dla zawodowców, którzy często pracują w firmach komercyjnych i 

mają do  dyspozycji firmowy sprzęt, kamery, komputery, reżyserów, mon-
tażystów i państwowe fundusze na ten cel lub wykorzystują swoją pracę 
zawodową do stworzenia filmu na ten konkurs,

b) dla amatorów i początkujących, który dysponują amatorskim sprzę-
tem, słabymi technicznie komputerami i sami bez większego doświadcze-
nia montują filmy.

Tutaj dodam, że to jest niesprawiedliwe, gdy ktoś pracujący w telewizji, 
wykorzystując wręcz materiał z odrzutu, podda go jedynie zawodowemu 
montażyście do składania, jeden czy dwa dni poświęci jedynie na dogra-
nie wywiadu z dr nauk biologicznych i wygrywa z wielką pompą eko-film. 
A są filmy bogate w treść ekologiczną, gdzie materiał do nich autor filmu 
zbierał kilka lat, ale dokumentował go amatorską kamerą i sam na lichym 
komputerze robił obróbkę, otrzymał nie liczące się miejsce, czy tyko wyróż-
nienie.Tak było na jednym z nowogardzkich eko-filmów, gdzie dziewczy-
ny do rozpuku śmiały się, gdy zapytałem je jak długo zbierały materiał, i 
montowały swój film - „życie w ziarnku pisku” i zainkasowały za ten film 
6 tys. zł.

By uniknąć na przyszłość takich nie fair-play zagrywek, mamy nadzieję, 
że od tego eko-filmu zastosujecie Państwo właśnie taką, uczciwą taktykę a 
preferowana prze zemnie forma rozdania nagród, gdzie amator i zawodo-
wiec staną na jednym i tym samym równoległym dla siebie podium będzie 
sprawiedliwa. Bo często amator włoży znacznie więcej serca i pracy w swój 
film, który   będzie bogatszy nie technicznie ale duchowo, wprowadzając w 
wizję dla odbiorcy pewne przesłanie różniące się znacznie od czystej, często 
suchej, komercyjnej formy dokumentalnej jakie preferuje TV, czy zawodo-
wi reżyserzy i producenci.

Co decyduje i kto tworzy listę osób, które otrzymują zaproszenia na eko-
film, czy są to z góry wytypowani tylko bliscy i znajomi Pana Burmistrza i 
Pani Dyrektor, czy o wyborze tych osób kierujecie się Państwo innymi kry-
teriami, jeśli tak, to jakimi?

Dlaczego nie dajecie państwo nigdy:
a) oficjalnych zaproszeń przedstawicielom naszych organizacji ekolo-

gicznych, działających prężnie od 10 lat na terenie gminy Nowogard. Jak 
sama nazwa mówi eko-film powinien być festiwalem niejako świętującym 
sukcesy i politykę ekologiczną w naszej gminie, także i naszym! 

b) dlaczego jako pionierzy ekologicznych działań jesteśmy dyskrymino-

wani przez Panią Dyrektor i Pana Burmistrza Kazimierza Ziembę, jest 
wydany nawet zakaz wpuszczania naszych przedstawicieli na rozpoczęcia 
takich imprez, co jest świadomym upokarzaniem nas za swoją ekologicz-
ną działalność. 

c) Dlaczego wynajmujecie Państwo ochronę by nikogo „obcego”nie wpu-
ścić na piknik z zamkniętą imprezą alkoholową (ok. 10 beczek piwa – 
mamy toudokumentowane na filmie) jakie miało miejsce na plaży w No-
wogardzie parę lat wstecz, skoro oficjalnie informujecie mieszkańców gmi-
ny, że jest to impreza otwarta dla wszystkich!

Pytamy też, czy eko-film nie jest zwykłą proformą wykorzystywaną jedy-
nie przez ludzi z wąskiego grona „samych-swoich” by za gminne pieniądze, 
ze środków powiatowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
przez kilka dni dobrze się pobawić a przy okazji zrobić sobie dobrą kampa-
nię pod kątem najbliższych wyborów. 

Tu należy dodać, że absolutnie gmina Nowogard nie tylko nie zasłuży-
ła sobie by takie konkursy filmów ekologicznych prowadzić, ale jest daleka 
od idei ekologii w sensie stricto, gdzie w gminie Nowogard planuje się wy-
budowanie w Słajsinie prawie dla całego województwa wysypiska śmieci 
dla ok. 30 gmin największego zakładu utylizacji wraz ze spalarnią (w myśl 
stosownej uchwały) w Glicku wybudować, by zatruwać nie tylko środowi-
sko ale i ludzi oraz budowę obwodnicy na zasobach wody pitnej i w stre-
fach ochronnych  ujęcia wody dla Nowogardu, Warnkowa i Karska. Jedno 
z drugim absolutnie kłóci się i zanim Nowogard nie zmieni swojej polityki, 
powinien zrezygnować z dalszej kontynuacji eko-filmu, bo brzmi to jedy-
nie - jak farsa.

Jaki w tym roku budżet przeznacza gmina na eko-film i czy ten budżet 
na ten cel jest zamknięty oraz z jakich innych środków i w jakiej wysokości 
ten festiwal będzie korzystał.

Czy będzie, przykładem lat ubiegłych wynajęta ochrona, by strzec „wy-
branych” przed wścibskim okiem, jeśli tak to za jaką kwotę i z jakiego bu-
dżetu będzie sfinansowana.

Jaka ilość alkoholu (z wyszczególnieniem rodzajów) jest zakupiona lub 
przewiduje się zakupić na tego typu zamknięte imprezki związane z „eko-
filmem” i z jakiego funduszu?

Jeśli przewiduje się tego typu imprezy, gdzie będą się odbywać?
Czy na obecny „eko-film” będą na inaugurację wpuszczani jak dawniej, 

tylko „wybrani”, czy przewiduje się może wstęp wolny dla przeciętnego 
mieszkańca gminy Nowogard?

Reasumując, Pani Dyrektor, może humorystycznie brzmią niektóre py-
tania, ale zawarta w nich treść brzmi wręcz jak  tragikomedia, jaką od lat 
swoim działaniem i polityką gminy; Pani wraz z Panem Burmistrzem K. 
Ziembą prowadzicie. Wierzę że rzetelnie i pilnie Pani na w/w pytania nam 
odpowie, na co nie tylko nasze Stowarzyszenie ale i wszyscy Czytelnicy 
D.N. oczekują by swoją ciekawość zaspokoić jeszcze przed inauguracją fe-
stiwalu „eko-film”-u  w Nowogardzie.

Z poważaniem: Eugeniusz Korneluk

Do Pani Dyrektor NDK – list otwarty
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Gdzie bije serce Nowogardu?
Odpowiadają uczniowie II LO. 
65 lat naszej obecności na ziemiach zachodnich.
Mała ( prowincjonalna ) ojczyzna to przeszłość i tradycja, wszystko co złożyło się na jej obecny kształt, jaki zastaliśmy i w jakim obecnie żyjemy. Nie 

ma miejsca w naszym otoczeniu, które by nie było świadkiem przeszłości. Przeszłość jest obecna w przyrodzie i we wszystkim , co stworzyli nasi przodko-
wie . Istnieje ona w pamięci ludzi, w zachowaniach lokalnych, odrębnościach i obyczajach.  Żyje też w czymś nieuchwytnym a bliskim : w specyficznych 
pejzażach, zmieniających się porami roku, w swoistych zachodach słońca, dźwiękach i zapachach wieczorów….

(z folderu Akademii Małych Ojczyzn Fundacji Kultury)

W tym roku mija 65 lat naszej 
obecności na tzw. Ziemiach Odzy-
skanych. Polityczna i terytorialna 
przyszłość Polski była przedmio-
tem sporu pomiędzy Brytyjczykami, 
Amerykanami i Związkiem Radziec-
kim, została rozstrzygnięta zgod-
nie z interesami ZSRR na konferen-
cji w Jałcie w lutym 1945 i potwier-
dzona w Poczdamie sierpniu tegoż 
roku. Polska pozostała nad Odrą i 
Nysą Łużycką. Tak oto za sprawą J. 
Stalina jednego z najbardziej bez-
względnych i wyrafinowanych tyra-
nów XX wieku, rozpoczęła się nowa 
„ wędrówka ludu”. Wielkie rzesze lu-
dzi przemieszczały się w celu znale-
zienia własnego domu. Z terytoriów 
Ziem Odzyskanych wysiedleni byli 
Niemcy na ich miejsce napływali 
repatrianci. Przybywali zarówno ze 
wschodu z terenu ZSRR, jak i z za-
chodu z terenu Anglii, Francji, Bli-
skiego Wschodu i Jugosławii. Zna-
czącą grupę stanowili mieszkańcy 
centralnej i wschodniej Polski,  szu-
kający na nowych terenach lepszych 
warunków życia. Nowogard jest 
jednym z wielu przystanków, gdzie 
skrzyżowały się losy i drogi w/w . 
Wpisany w krajobraz, który przez 
długie lata był zdominowany przez 
spuściznę niemiecką, uwidaczniało 
się to i w strukturze zabudowy i wy-
glądzie samych budynków, czy też 
elementów samego życia . Ostatnie 
dziesięciolecia coraz bardziej ujaw-
niały oczywistą prawdę o ponadcza-
sowej tożsamości miejsca. Wskazy-
wano na wielokulturową charakte-
rystykę Pomorza Zachodniego, na 
terenie którego dochodziło do spo-
tkań wielu kultur  (słowiańskich, 
polskich, niemieckich, skandynaw-
skich) . Wielokulturowość zaczęła 
się jawić  jako walor regionu. Pomo-
rze w latach 80 i 90 XX w. zaczęła co-
raz bardziej  funkcjonować w świa-
domości jako ojczyzna „ wielu”, do-
strzegano jego niemiecką przeszłość 
, jak i różnorodność po 1945r. Do-
strzegano także wspólnotę poszcze-
gólnych grup mieszkańców. Etno-
log Iwona Karwowska podsumowu-
jąc te doświadczenie pisała: „Pomo-
rze Zachodnie stało się w XX w. miej-
scem szczególnym- ojczyzną tych, 

którzy zmuszeni byli pozostawić ją 
w sercu i tych ,którzy nauczyli się ją 
tak nazywać. Wszystkich niezależnie 
od narodowości łączył los „przesie-
dleńców” – ludzi pozbawionych do-
robku życia i ziemi swych przodków” 
. Od 40 bez mała lat egzystuję w tym 
miasteczku rozciągniętym koło je-
ziora i nie mogę się oprzeć kilku re-
fleksjom : jesteśmy w przeważającej 
części ludźmi bez korzeni . Oczywi-
ście mamy jakieś życiorysy , pokoń-
czone studia, ślady naszej krzątani-
ny , komuś się trafiło stanowisko na  
„górze”, jakiś medal, u Innych znów 
cieszy zdrowie, dorodne dzieci, wy-
pielęgnowane działki, ogród przed 
domem, wygodny fotel. Są i tacy ro-
mantycy ,którzy wierzą , że istnieje 
genius loci- ta tajemnicza siła biją-
ca z krajobrazu, z minionych poko-
leń  tej ziemi . Wszyscy właśnie tu 
odnaleźliśmy swą małą ojczyznę. A  
mnie w końcu dopadła nieproszona 
dama- starość i czując  na plecach 
oddech goniącego czasu , chciał-
bym poznać co myśli o swoim adre-
sie zamieszkania młode pokolenie. 
Stąd  dziecinnie proste, banalne do 
łzy ostatniej pytanie: gdzie bije serce 
Nowogardu? . Dzięki życzliwości p. 
Izabeli Koladyńskiej, zaprzyjaźnio-
nej polonistce z II LO, która zainte-
resowała się tematem , po raz pierw-
szy publikujemy fragmenty wypo-
wiedzi niektórych uczniów. Z góry 
dziękuję Markowi Słomskiemu Red. 
Nacz. „Dziennika Nowogardzkiego” 
za adiustacje tekstów. 

Nie mogę się na koniec pozbyć  
( a także nie chcę) refleksji na te-
mat niektórych malkontentów, któ-
rzy powtarzają jak mantrę zgryźliwe 
komentarze: Nowogard to wiocha, 
prowincja , nic się tutaj nie dzieje…. 
A przecież wystarczy posłuchać im-
peratywu Wyspiańskiego:  „…. Mu-
simy zrobić coś, co by od nas zależało, 
zważywszy, że dzieje się tak dużo, co 
nie zależy od nikogo”

Głucha prowincja nie jest w dobie 
obecnej izolowanym zaściankiem. 
To przestrzeń między lewą a prawą 
półkulą mózgu…

Marian A. Frydryk

A oto wypowiedzi uczennic II LO
 Katarzyna Goc II LO w Nowogardzie  - klasa  IC
Wszystko w dzisiejszym świecie musi mieć to coś, 

dzięki czemu istnieje i bije , takim właśnie czymś jest 
serce. To uduchowienie, które chce kochać i być kocha-
nym, dlatego musi być często odwiedzane i przez nas 
zapamiętane. Bez wątpienia dla wielu Nowogardzian 
jest to Plac Wolności. Ja jestem jednak innego zdania 
bo mam swoje małe serduszko tego urokliwego mia-
sta. Jest nim po prostu pewna ławeczka nad jeziorem. 
To niezwykłe , przez większość niezauważalne miejsce, 

wiąże się z moimi głębokimi przeżyciami. Często do niego wracam i tam przeby-
wam. Szczególnie uwielbiam je , gdy siedząc tam wpatruję się w wakacyjny, cu-
downy wschód słońca. Tam mogę zastanowić się, pomyśleć nad swoim życiem 
, a nawet rozwiązać jakiś problem. To miejsce skłania mnie do niecodziennych 
refleksji i zachwyca pięknym widokiem jeziora, które pełnie swej okazałości od-
słania przy blasku księżyca i wschodzie, zachodzie „ gorącej gwiazdy”. Tę pra-
cę postanowiłam napisać właśnie o moim małym sercu Nowogardu. Co tu wi-
dzę? Lekko kołyszące fale, które pozwalają mi się rozmarzyć, stare drzewa, które 
przypominają, że to tutaj są moje rodzinne korzenie. Co czuję? Radość, że to tu, 
a nie gdzie indziej się urodziłam. Co słyszę? Delikatny wietrzyk, dzięki któremu 
zapominam o szarej monotonii i codzienności, bo ona przemija tak jak on. O 
czym marzę? By w przyszłości z dumą wracać w to miejsce i słyszeć , czuć wi-
dzieć to samo. To tu mogę się wyciszyć i budzić w sobie patriotyzm. Sztuką jest 
zauważyć to , czego nie dostrzegają inni. Kocham moją małą ojczyznę za to, że 
pozwala mi się sobą nacieszyć i pozostawia wiele cudownych wspomnień. To 
one są najważniejsze, gdyż nikt nie jest w stanie mi ich zabrać. 

Zosia Gwiazdowska  - klasa IC.
Po przeczytaniu tematu pracy: „ Gdzie znajduje się 

serce Nowogardu?”- pomyślałam o takich miejscach 
jak plac Wolności,  stary kościół, Ratusz. Serce dane-
go miasta oznacza takie miejsce, które dla większości 
osób jest najważniejsze, które stanowi istotę tego mia-
sta. Dla jednych może być nasz stary , gotycki kościół, 
w którym ludzie się modlą, biorą śluby, chrzczą dzie-
ci, żegnają najbliższych. Dla innych ważnym miej-
scem w naszym mieście może być jezioro lub park, 

w którym bawią się dzieci, a starsi ludzie spacerują. Można wtedy przyjemnie 
wypocząć, z dala od zatłoczonych ulic i miejskiego hałasu. Jezioro natomiast jest 
ulubioną atrakcją większości rodzin w wakacje, kiedy jest gorąco i można się po-
palać i pokąpać na naszej miejskiej plaży. Niektórzy uważają , że to plac Wolno-
ści odgrywa w Nowogardzie nadrzędną rolę. Jest to bowiem miejski rynek , na 
którym odbywa się większość imprez. Ja niestety nie znalazłam takiego jednego, 
najważniejszego dla mnie miejsca w moim mieście. Po głębszym zastanowieniu, 
stwierdzam, że serce Nowogardu stanowią po prostu ludzie. Szczególnie ci starsi, 
którzy przybyli tu od razu po wojnie, pokochali to miasto i przekazali tę miłość 
następnym pokoleniom. Nowogard po wojnie uległ zniszczeniu, niegdyś znaj-
dowały się tu piękne kamieniczki, na placu Wolności była fontanna , oraz znaj-
dował się pomnik Bismarcka. Dziś miasto to nie jest zbyt urokliwe. Nie posiada 
żadnych ważnych zabytków, można powiedzieć, że Nowogard jest pozbawiony 
takiego klimatu, w przeciwieństwie do innych miast. Według mnie największą 
rolę w naszym mieście odgrywają ludzie, którzy starają się je budować i dbają o 
jego rozwój- oni dla mnie są sercem Nowogardu. 

Do druku przygotowała K. M-Kosakiewicz
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BIBlIOTekarZ rOkU 2010
Czytelnictwo w Nowogardzie oprócz pokaźnego księgozbioru w Miejskiej Bibliotece im. Stefana Żeromskiego również może od tego roku chlubić 

się osobą, która swoją erudycją,  a także  pasją do książek osiągnęła sukces, którego wyrazem jest zdobyta Nagroda w Konkursie  Bibliotekarz roku 
2010 w woj. Zachodniopomorskim. Pani Danuta Baran jest Kierowniczką działu dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogar-
dzie zdobyła główną Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego im. Stanisława Badonia dla najlepszego i najbardziej kreatywnego 
bibliotekarza w ubiegłym roku. Oto co nam powiedziała na temat sukcesu, który osiągnęła:

J.B To ogromny i sukces zawo-
dowy. Proszę powiedzieć jak to się 
stało, że zdecydowała się Pani na 
start w konkursie

D.B  Organizatorami konkursu im. 
Stanisława Badonia: „Bibliotekarz  
Roku  Województwa Zachodniopo-
morskiego” są: Województwo Za-
chodniopomorskie oraz Zarząd Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Moja kandydatura została zgłoszo-
na przez Dyrektora Miejskiej  Biblio-
teki Publicznej, Panią Zofię Pilarz. 
Członkowie Kapituły nominowa-
li pięciu bibliotekarzy, z czego głów-
na nagroda, czyli tytuł Bibliotekarza 
Roku 2009, przypadła mnie. Bardzo 
się cieszę, to ogromny sukces również 
dla biblioteki, w której pracuję i mo-
jego miasta

J.B Dzisiejsza biblioteka  to nie 
tylko zbiór książek, ale i baza kom-
puterowa, która ma odpowiednie 
programy do pogłębiania wiedzy. 
Proszę powiedzieć  czy w dobie 
komputeryzacji  książka dalej bę-
dzie miała swoje miejsce? 

D.B  Książka ma ugruntowaną po-
zycję w kulturze współczesnego czło-
wieka. Dowodem na to są np. Targi 
Książki - największe na świecie we 
Frankfurcie, Międzynarodowe Targi 
Książki w Warszawie, targi    w Po-
znaniu, Wrocławiu, następnie impre-
zy promujące dobrą książkę      

J.B Co pani są sądzi na temat bi-
bliotek on line i czy to jest dobre 
posunięcie dla czytelnika?.

D.B Biblioteki cyfrowe zagościły 

na dobre w umysłach młodych ludzi, 
dają możliwość szybkiego dostępu do 
poszukiwanych informacji. Zasoby 
Biblioteki Narodowej i innych biblio-
tek w sieci są otwarte całą dobę. To 
ogromne ułatwienie, szczególnie dla 
studentów, wystarczy mieć dostęp do 
Internetu.

J.B Prawdziwa książka ma okład-
kę, szeleszczące strony i zapach 
druku. Tych cech nie da się zastą-
pić niczym innym?.

D.B Książka drukowana towarzy-
szy człowiekowi już pięć wieków, my-
ślę  że nigdy nie utraci swoich walo-
rów, czyli wygody w użytkowaniu i 
pewnego rodzaju magii, którą wy-
twarza.

J.B W dobie informatyzacji 
książka dziś ma nie lada problem 
by się obronić, ale czy pani zada-
niem można mówić tu w ogóle o 
rywalizacji?

D.B Informatyzacja nie powodu-
je zmniejszenia popularności ksią-
żek, wręcz przeciwnie, ułatwia korzy-
stanie z nich. Badania wykazały, że 
korzystający z dostępu do Internetu 
chętnie czytają prasę drukowaną   i 
często sięgają również po książkę

J.B A Nowogardzka biblioteka…  
Jaka jej jest strategia na pozyski-
wanie nowych czytelników. Czy 
tylko wypożyczanie książek?.

D.B Gromadzenie, opracowanie, 
udzielanie informacji i udostępnianie 
to podstawowe zadania każdej biblio-
teki. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Nowogardzie poszerza swoje działa-

nia promując dobrą książkę      i czy-
telnictwo poprzez stałe formy pracy ; 

- konkursy czytelnicze ( 25 kwiet-
nia 2010 konkurs o „Mikołajku”),

- głośne czytanie dzieciom,
- zajęcia czytelnicze dla uczniów 

szkół i przedszkoli naszej gminy,
- lekcje tematyczne ( np. podróże po 

literaturze, Poznajemy Afrykę)
- ferie zimowe i wakacje w biblio-

tece
- spotkania autorskie (10 maja 

2010 odwiedziła bibliotekę pani Alek-
sandra Petrusewicz),

- poranki Malucha - spotkania z 
książką dla 2- latków we wtorki,  spo-
tkania dla 3-5 latków w środy,

- wystawy tematyczne,
- „Poznajemy Ziemię Nowogardz-

ką” –  konkurs wiedzy i plastyczny - 
finał 3 maja każdego roku,

- Lato z Muzami w bibliotece,
- Festiwal Filmów Ekologicznych – 

wystawy,
- Tydzień Bibliotek ( 8-15 maja)
Będziemy poszerzać naszą  ofertę, 

pragniemy by jak największa grupa 
mieszkańców naszego miasta znala-
zła swoje miejsce w bibliotece. 

J.B Pracuje pani z dziećmi. Czy 
to wymagający czytelnicy?. 

D.B  Dzięki bogatej ofercie książko-
wej, świetnie radzimy sobie  z potrze-
bami młodego człowieka, traktujemy 
go zawsze bardzo poważnie i profe-
sjonalnie. Przez ostanie pięć lat, księ-
gozbiór naszej biblioteki wzbogacił się 
o ważne pozycje z literatury pięknej i 
popularnonaukowej dla dzieci i mło-
dzieży, to dla bibliotekarza ogromne 
ułatwienie.

J.B Jak one pani postrzegają czy-
tanie 

D.B. Wisława Szymborska powie-
działa : „Czytanie to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymy-
śliła”, czy tak dzieci postrzegają czy-
tanie po opanowaniu techniki czyta-
nia ? Oczywiście jest różnie,    

J.B Pani ulubiona książka to?.
D.B  Z racji wykonywanego zawo-

du, staram się być na bieżąco   z no-
wościami książkowymi, więc każ-
da nowo zakupiona książka staje się 
moją ulubioną. Jest cząstką księgo-
zbioru mojej biblioteki, będę ją pole-
cać i promować. Ostatnio, prywatnie 
kupiłam książkę   A. Domosławskie-
go „Kapuściński non-fiction”, by prze-
konać się dlaczego narosło wokół niej 
tyle sprzecznych opinii.

J.B Podsumowaniem naszej roz-
mowy niech będzie sentencja, któ-
ra w dobie TV oddaje głębie czy-
tania” Telewizja to tylko zastępcza 
rozrywka dla mózgu, kto czyta ten 
właściwie nie potrzebuje już głowy, 
nie mówiąc oczywiście o wyobraź-
ni i fantazji. 

D.B A ja w imieniu swoim i kole-
żanek z biblioteki zapraszam stałych 
czytelników i tych z państwa, którzy 
nie mieli okazji być u nas, do zapo-
znania się z naszymi propozycja-
mi. Posiadamy bogatą ofertę nowo-
ści książkowych, czasopism, audio-
booków. Zapraszamy na wystawy, 
do korzystania z Internetu. Jesteśmy 
otwarci na państwa problemy czytel-
nicze, wspólnie je rozwiążemy. Biblio-
teka to przyjazne miejsce. W bibliote-
ce jest miejsce dla wszystkich DZIE-
CI, MŁODZIEŻY   i  DOROSŁYCH.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy
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Niecodzienny jubileusz elementarza

Ala ma kota nadal, tyle,  
że  kończy w tym roku... 100  lat 

Alę z Asem do życia powołał Marian Falski w swym Elementarzu dokładnie 1910 r. – kto wie, może warto by zgłosić ów fakt do księgi rekordów Gu-
innessa pod hasłem: najdłużej wydawana książka do nauki czytania i pisania. Albowiem jej nowe egzemplarze ciągle schodzą z maszyn drukarskich 
i ciągle się sprzedają choć przygód Ali,Oli i Olaka od kilku już  lat  daremnie czeka w resortowym spisie podręczników dopuszczonych do użytku w 
pierwszej klasie. Szkoły maja dziś do wyboru około czterdziestu podręczników do nauki czytania i pisania. Ale rodzice nieraz kupują Falskiego – na 
przykład żeby podkształcić pociechy, nim pójdą do pierwszej klasy. 

Gdy ukazał się pierwszy Elemen-
tarz Falski miał 29 lat, tytuł inży-
niera mechanika i dość mizerne 
doświadczenie pedagogiczne. Wy-
drukowano 10 tys. egzemplarzy jak 
na owe czasy sporo i sprzedano je 
przez następne cztery lata. Czy autor 
mógł wówczas przypuszczać, że bę-
dzie jeszcze ponad dziewięćdziesiąt 
wznowień, a łączny nakład wynie-
sie, według różnych źródeł od sie-
demnastu do ponad dwudziestu mi-
lionów egzemplarzy? 

Co jednak najciekawsze o ży-
ciu Ali i Asa zdecydował właściwie 
przypadek.

W 1906 roku Falskiego areszto-
wała carska policja polityczna za 
prowadzenie agitacji wśród robot-
ników i zmusiła go do emigracji. 
Młody inżynier wyjechał początko-
wo na południe Europy, by końcu  
osiąść w zaborze austriackim – w 
Zakopanym i Krakowie. Utrzymy-
wał się z korepetycji i prowadze-
nie lekcji w ‚prywatnych szkołach. 
Pewnego razu zastąpił znajomą na-
uczycielkę  przy nauce początków 
czytania. Zwróciło wówczas moja 
uwagę – pisał wiele lat później - iż 
niektóre wyrazy przeważnie krótsze 
i częściej spotykane uczeń odczytuje 
od razu, gdy nad innymi mozoli się, 
duka, składa i plącze litery. Falski 
zagłębił się w fachowe lektury z ca-
łego świata i zaczął tworzyć własne 
koncepcje nauczania, a co wymyślił 
natychmiast testował na „nie umie-
jących czytać dzieciach bawiących 
się osobach parkach krakowskich”. 
Po roku Elementarz był gotowy a 
jego wydanie sfinansowała pewna 
bogata ziemianka, która w ten spo-

sób chciała uczcić pamięć zmarłego 
męża. 

Przez 100 lat Elementarz Maria-
na Falskiego zmieniał się razem z 
Polską. 

Pierwsze wydanie nosiło tytuł 
„Nauka czytania i pisania dla dzie-
ci”, wydrukowano je na dobrym pa-
pierze, ze świetnymi kolorowymi 
ilustracjami znanego malarza Jana 
Rembowskiego. 

W 1920 roku na zamówienie 
władz Falski przygotował dwie spe-
cjalne wersje „Elementarza powiast-
kowego” dla analfabetów, mężczyzn  
odbywających zasadniczą służ-
bę wojskową i ludności cywilnej. 
Uczniom nie towarzyszy Ala, Ko-
tek, lis, ale Tomek Jacek, Adam (ko-
biet niemal wcale nie ma). Żołnierze 
uczyli się alfabetu na takich słowach 
jak : saper, kapral, rekrut, kampania. 
Świat czytanek jest szary, dość smut-
ny.

Czasem pojawiają się wątki z życia 
wzięte: „Nie ma  u nas zgody w gmi-
nie, kłócą się i kłócą, a potem wybio-
rą byle kogo. A jak byle  kogo wybiorą 

to będą mieli biedę”.-  narzeka rezo-
lutnie Tomek.

W elementarzu z lat trzydziestych 
pojawia się Kościół jako tło ilustra-
cjio. Po raz pierwszy też dołączona 
została czytanka o malowaniu pisa-
nek na Wielkanoc. Falski, który był 
zadeklarowanym socjalistą i podob-
no masonem nie chętnie włączał re-
ligię do Elementarza. 

Smutny jest Elementarz z pierw-
szych lat po  wojnie. Falski wprowa-
dził nowe czytanki niosące brzemię 
wojny: o powrocie do zrujnowanego 
miasta, o szkole z ocalałą jedną ta-
blicą, siedmioma ławkami i dwiema 
książkami, o mieszkaniu, które trze-
ba będzie odbudować. 

Socrealizm – Wersja upolitycz-
niona i niepedagogiczna. 

W 1949 r komunistyczna władza, 
która czuła się już bardzo pewnie 
nakłaniała Falskiego do przygoto-
wania nowej „słusznej” wersji Ele-
mentarza.

O tym w następnym odcinku..
Opr. Marian A. Frydryk. 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

PrZYPOmINamY: 
WkrÓTCe VIII eDYCJa 
WYSTaWY TWÓrCZOŚCI 
NIePrOFeSJONalNeJ

Szanowni Wystawcy!
Już ósmy raz będziemy spotykać się  

i cieszyć oczy naszymi wspaniałymi wytworami!  
Z każdym rokiem przybywa chętnych chcących podzielić się swoimi 
artystycznymi doświadczeniami, mamy nadzieję, że i w tym roku nie 

zabraknie nikogo z uczestników lat poprzednich, a nasze grono powięk-
szy się! Zachęcajmy też swoich znajomych tworzących  

w ukryciu, do spotkania na VIII wystawie twórczości nieprofesjonalnej! 
To nie kosztuje! Zatem do zobaczenia!

Informacje organizacyjne:
- Zapewniamy ławki i krzesła szkolne do organizowania stoisk wystawo-
wych,
- Prosimy o zabezpieczenie, w miarę możliwości, własnych pawilonów 
ogrodowych 
(do dyspozycji mamy tylko parę sztuk),
- Stoiska wystawcy aranżują w własnym zakresie,
- Podczas wystawy można prowadzić sprzedaż swoich wytworów.

Na zgłoszenia (listowne lub telefoniczne) czekamy do 20 maja 2010 r.
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Poniatowskiego 21,

72-200 Nowogard
Tel./fax 91/3921162

Wszelkie dodatkowe informacje j.w.
Lub tel. 606289878 (A. Majkowska)

UŚMIECHNIJ SIĘ ;)
Na historii pani zawołała Karola do odpowiedzi:
- W którym roku rozpoczęła się II wojna światowa?
- W 1939 - odpowiedział Karol.
- Kto ją wywołał?
- Adolf Hitler.
- Ilu ludzi zginęło?
- Naukowcy tego nie stwierdzili.
Na drugi dzień Bartek pyta Karola:
- O co pani Cię wczoraj pytała?
- Zapamiętaj odpowiedzi: 
- Na pierwsze pytanie odpowiedz - 1939, na drugie - Adolf Hitler, a na 

trzecie - naukowcy tego nie stwierdzili.
Na następnej historii pani wyrwała Bartka do odpowiedzi:
- W którym roku się urodziłeś?
- W 1939 - odpowiada pewny siebie Bartek.
- Kto jest Twoim ojcem?
- Adolf Hitler.
- Bartek, czy Ty masz mózg?! - pyta zdenerwowana pani.
- Naukowcy tego nie stwierdzili.

kĄCIk kUlINarNY 
Ananasowo-serowa sałatka ze słonecznikiem
Składniki:
1 puszka ananasa  

40 dag żółtego sera  
10 dag smażonego i solonego łuskanego słonecznika  
4 łyżki majonezu  
pęczek koperku

Sposób wykonania:
Ananasa osączyć z zalewy i pokroić w kostkę. Żółty ser pokroić w kostkę. 

Koperek opłukać, osuszyć i drobno pokroić. Do miski przełożyć ananasa, 
żółty ser, słonecznik i majonez. Razem wymieszać i połowę sałatki włożyć 
do przezroczystej miski. Do pozostałej sałatki dodać koperek. Wymieszać i 
wyłożyć do miski, na sałatkę. Gotową sałatkę włożyć do lodówki na około 
30 minut. 

SMACZNEGO !!!

Ciasto z jabłkami - łatwe, szybkie i smaczne
Składniki:
2 szklanki mąki 

1 szklanka cukru 
5 jajek 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżeczka sody 
1\2 łyżeczki przyprawy do piernika 
1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich 
5 jabłek krojonych w kostkę 
1 paczka rodzynek 
Sposób wykonania:

Wszystko dokładnie wymieszać łyżką, nie mikserem! Piec 50 minut w 
temperaturze 180 stopni.

SMACZNEGO!!!

WIOSENNA POEZJA
                    XXX
W zwyczajny dzień poznałam Cię, 
I nie wiem jak to się stało
Ze oczy nasze się spotkały 
A serca pokochały
Wspomnij o tęsknocie i sercu Ci bliskim
Wspomnij, że jest ktoś
Dla kogo jesteś wszystkim. 
                          XXX
Ktoś bardzo Cię kocha
Nie powiem Ci kto
Ktoś myśli o Tobie
Nie powiem Ci co
Ktoś tęskni i czuje, że Ciebie tu
Brak, a w myśli całuje, nie powiem Ci jak.
Lecz kiedyś się dowiesz
Za dzień lub za dwa
Że tym kimś kto Cię kocha,
Właśnie jestem ja.     Paulina Szmuc
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• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięci-
nie własnościowe, bezczynszowe 68 m 
kw, wysoki standard, cena 130 tys. do 
uzgodnienia. 607 398 428, 603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-13 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, piwnica, strych z gara-
żem i podwórkiem. Bezczynszowe, 
własnościowe, w Nowogardzie. Tel. 
500 297 054.

• Sprzedam dom wolnostojący + działka 
24 ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

•	 Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, 
IV piętro, cena 180 tys. Tel. 88  577 80 
16.

• Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. 
Tel. 91 419 10 77.

• Sprzedam mieszkanie o podwyższonym 
standardzie, 3 pokoje, balkon, pow. 70 m  
kw, III piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 
39 20 136.

• Trzy pokoje w centrum Nowogardu za-
mienię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 886-
416-305 po 15-tej.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 697 980 702.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, wła-
snościowe, po remoncie, w trzyrodzin-
nym domu, niski koszt utrzymania lub 
zamienię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 
502 560 931.

• Sprzedam działkę 27 arów przy trasie 
A-6 pod Nowogardem. 502 560 931.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	 Sprzedam dom podpiwniczony z ga-

rażem w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji. 663 500 800.

•	 Sprzedam dom jednorodzinny w No-
wogardzie przy ul. Słowackiego o 
pow. użytkowej 120 m kw. kontakt 
606 118 102.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie 0,36 
ha. Tel. 601 508 082.

• Sprzedam 2 działki pod budownictwo 
handlowo – usługowe w Dobrej przy 
ul. Piłsudskiego (obok bloków mieszkal-
nych kolejowych). Tel. 509 355 076.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 
m kw + działka własnościowa 5,5 ara z 
garażem, 150 tys., Dębice k. Maszewa. 
Tel. 604 189 118.

• Wynajmę lokal 80 m kw (biuro, gabinet). 
606 703 451.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53 
m kw, 8 km od Nowogardu, w Maszko-
wie. Tel. 723 005 684.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strze-
lewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 
26 698.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 69,60 
m kw, IV piętro, ul. 15 Lutego, częścio-
wo umeblowane. Cena do uzgodnienia. 
665 065 865.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 509 380 407.

• Sprzedam dom własnościowy w Nowo-
gardzie 120 m kw, podpiwniczony, dwu-
piętrowy z 2 garażami, w cichej okolicy, 
cena do uzgodnienia. Rok budowy 1980. 
Nr tel. 698 124 812.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw z garażem w Nowogardzie. Tel. 
91 39 20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 
40 m kw, własność hipoteczna, z ogro-
dem, zabudowaniami gospodarczymi, 
budynek 4 rodzinny, bezczynszowy. Tel. 
91 46 31 233.

• Sprzedam las brzozowy, obok media, 3,5 
ha. 695 780 299.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

• Sprzedam lub zamienię na Nowo-
gard 2 pokojowe mieszkanie w Gole-
niowie, 46,2 m kw. Tel. 603  585  395, 
669 018 385.

• Świętoszewo – mieszkanie 42 m kw, bez-
czynszowe, 2 pokoje + pokój na podda-
szu, 78 000. Tel. 501 307 666.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw w Dę-
bicach, 131 000. Tel. 725 899 426.

• Segment domu 100 m kw w Jenikowie 
do kapitalnego remontu, 28  000. Tel. 
899 133 882.

• Ziemię rolną kilka hektarów – tanio. Tel. 
783 534 677.

• Budynek murowany 80 m kw na wsi po 

remoncie (były sklep) na cele mieszka-
niowe, okazja 43 000. 502 103 432.

• Odstąpię działkę z murowanym dom-
kiem koło ZK Nowogard. 782 813 335.

• Sprzedam garaż murowany na Zamko-
wej. 782 813 335.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 2 
pokojowe w bloku, 49 m kw w Bieńczy-
cach. Tel. 605 571 583.

• Poszukuję mieszkanie do wynajęcia na 
wsi. 661 751 304.

• Wynajmę lokal na działalność usługowo 
– handlową, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
609 307 327.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
186/65/R15, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• Seat Ibiza, 1,4 16V, 2005 r., sprawdzony 
w ASO, sprowadzony, stan idealny, 45 
tys. km, ABS, poduszki powietrzne, elek-
tryczne szyby, autoalarm, itp., cena 20 
tys. do uzgodnienia. 608 01 39 95.

• Sprzedam BMW 316i, kombi, poj. 1,6 l, 
rok prod. 1999, przebieg 190  000, stan 
bardzo dobry. Tel. 604 823 380.

• Sprzedam Mercedes Sprinter 308, bus, 
max, długi, rok prod. 1995, przebieg 300 
tys, cena 18 tys. do negocjacji, po wy-
mianie silnika. Tel. 667 255 635.

• Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Mercedes C240, automat, full 
opcja. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Volkswagen Vento, 1993 r., 
poj. 1,8, gaz + benzyna, elektryczne lu-
sterka, podgrzewana tylna szyba, cena 
1800 do uzgodnienia. tel. 726 605 616.

rOlNICTWO

• Sprzedam słomę w małych belkach, 
cena 1.50 za szt. 782 036 086.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 
54.

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909.

• Prosięta sprzedam. 508  607  457, 
511 483 925.

• Sprzedam: przyczepa rolnicza 3,5 t – wy-
wrotka, stan bdb, śrutownik „Bąk” 7,5 kW, 
Dąbrowa 43. Tel. 91 39 26 189.

• Naprawa węży hydraulicznych. 
604 950 879.

• Sprzedam owies. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam króliki. 781 016 127 po 16.00.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, nową, 
cena do uzgodnienia. Tel. 91 39 17  620 
wieczorem.

• Sprzedam 2 kuce, tanio. Tel. 509 411 822.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 170 38.

• Sprzedam owies, pszenicę, mieszankę. 
600 345 068.

• Sprzedam lub pożyczę do żniw mieszan-

kę zbożową (owies, jęczmień, pszenica). 
880 434 645.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, 
ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 501  383 
380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrak-
cyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad 
apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.
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ZBIÓrka ODPaDÓW 
WIelkOGaBarYTOWYCH

W dniach 24 - 28 maja 2010 r. przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych. Celem akcji jest stworzenie mieszkańcom gminy moż-
liwości bezpłatnego pozbycia się zbędnych odpadów wielkogabarytowych zalega-
jących w domach, garażach, budynkach gospodarskich czy na posesjach. Z dru-
giej strony akcja ma na celu ograniczenie przypadków nielegalnego pozbywania 
się tego typu odpadów przez mieszkańców, czego efektem jest zaśmiecanie lasów, 
terenów zielonych, poboczy dróg czy nieużytków. Odpady wielkogabarytowe to ta-
kie, które - ze względu na swoje rozmiary lub masę - nie mogą być umieszczone w 
typowych pojemnikach.
Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
- sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
- stare meble, dywany, wykładziny itp.,
Termin odbioru zebranych odpadów może uzgodnić:
- właściciel nieruchomości bądź jej dzierżawca,
- zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub administrator wspólnoty mieszkaniowej,
- administracja Spółdzielni Mieszkaniowej,

pod numerem tel. 91 39 21 582 z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Wszelkich informacji w tej sprawie udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (tel. 91 3926232).

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do 16 lat. 
Zawody odbędą się dnia 30 maja 2010 r. Zapisy przy Restauracji „Nep-

tun” w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma posiadać siatkę na przechowy-

wanie złowionych ryb.
Zarząd

Sprzedam 
mieszkanie 77,8 m2. 
Tel. 507 145 754.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

• DAXA – pomagamy odzyskać odszkodo-
wanie. 509 996 105, 781 858 612.

•	 Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.

• Transport drewna z lasu, ze ścięciem, po-
rąbane. 608 356 697.

• UNIQA – ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie. Lilla Kaźmierowska, 
ul. Poniatowskiego 14/2. 693  128  108, 
91 350 30 55.

• Usługi budowlane, budowa domów, re-
monty, glazury, terakoty, roboty wykoń-
czeniowe, docieplenia. 726 573 868.

• Organizujemy wesela, jazda konna. 607 
73 98 66.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 602 690 897.

• Transport, przeprowadzki – szybko i ta-
nio. 79 1111 749.

•	 Usługi hydrauliczne. 600 382 214. 

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Usługi ogólnobudowlane, panele, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, kładzenie 
płytek, ocieplanie poddaszy, prace wy-
kończeniowe, itp. Tel. 693 021 097.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-
48 lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 15.00 91 39 20 420.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

• Zostań klientem firmy Oriflame i uczest-
nicz w nauce makijażu. Duże możliwości 
zarobkowe. 693 876 362.

• Operator spycharek i ładowarek z upraw-
nieniami szuka pracy. Tel. 503 923 222.

• Pomoc do pracy w ogrodzie na wsi, w 
Kościuszkach przyjmę. Tel. 508 211 575.

• Szukam pracy jako kierowca kat. B, C, E, 
aktualne papiery. Tel. 721 032 062.

• Elektryk poszukuje pracy, posiada wła-
sne ubezpieczenie w KRUS. 665 60 25 71.

• ALL-POL zatrudni kierowcę z prawem 
jazdy C+E. Kontakt 91 39 20  306, 91 39 
26 971.

• Zatrudnię osobę do montażu instalacji 
gazowych w samochodach. Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 91 39 21 828, 608 
39 50 69.

• Zatrudnię murarzy i pomocników. 
662 678 895.

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, na gwarancji, cena 450 
zł, serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam drewno kominkowe opało-
we – transport. 603 285 438.

• Sprzedam bemar wodny 10 garnkowy, 
tanio: krzesła, ławy, stoły. 608 658 184.

• Oddam gruz. 693 922 695.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56.

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184.

•	 Sprzedam Yorki. 505 975 430.

• Sprzedam regały sklepowe + lady. 
606 703 451.

• Drewno opałowe, odpady tartaczne, ofli-
sy cięte, transport. Tel. 509 930 161.

• Sprzedam nową pościel wełnianą z kóz 
kaszmirskich „Merynos”, idealna na sy-
pialnię. Kontakt dzwonić po 16.00 kom. 
695 573 835, cena 4000 zł. 

• Sprzedam sztangę z obciążnikami firmy 
Spartakus. Tel. 792 318 575.

• Sprzedam chłodziarkę bez zamrażalnika 
z nawiewem, wys. 183, firmy Siemens. 
792 318 575.

•	 Zaginął pies czarnej maści z białym 
krawatem pod szyją, średniej wielko-
ści, wabi się ramzes. Nr tel. właściciela 
510 347 478.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Strzelectwo
Bez pudła na... pudło!

W dniach 07-09 maja 2010 roku w Gryfinie odbyła się Wojewódzka 
Olimpiada Młodzieży w Strzelectwie Sportowym.

W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Klubu Strzelectwa Sportowego 
LOK „TARCZA” Goleniów - Sekcja Strzelecka z Nowogardu, którzy zosta-
li sklasyfikowani

w kategorii młodziki
karabin pneumatyczny, 30 strzałów
pierwsze miejsce - Wojciech Bartosik
trzecie miejsce - Jakub Cieplak
w kategorii młodziki
karabin pneumatyczny, 30 strzałów
pierwsze miejsce - Wojciech Bartosik
trzecie miejsce - Jakub Cieplak
karabin sportowy kaliber 5,6mm, 50m, pozycja leżąc,  40 strzałów
pierwsze miejsce - Wojciech Bartosik
czwarte - miejsce - Jakub Cieplak
karabin sportowy kaliber 5,6mm, 50m, pozycja L,K,S,  3x10 strzałów
pierwsze miejsce - Wojciech Bartosik
w kategorii juniorka młodsza
karabin sportowy kaliber 5,6mm, 50m, pozycja leżąc, 60 strzałów
pierwsze miejsce - Marta Podstawka
karabin sportowy kaliber 5,6mm, 50m, pozycja L,K,S,  3x20 strzałów
pierwsze miejsce - Marta Podstawka
pistolet pneumatyczny, 40 strzałów
pierwsze miejsce - Agata Grygowska
pistolet sportowy kaliber 5,6mm, 25m, 30+30 strzałów
pierwsze miejsce - Agata Grygowska
w kategorii junior młodszy
karabin sportowy kaliber 5,6mm, 50m, pozycja L,K,S,  3x20 strzałów
drugie miejsce - Michał Szarek
karabin pneumatyczny, 40 strzałów
drugie miejsce - Michał Szarek
pistolet pneumatyczny, 40 strzałów
trzecie miejsce - Miłosz Olejnik
pistolet sportowy kaliber 5,6mm, 25m, 30+30 strzałów
trzecie miejsce - Miłosz Olejnik

Stanisław Pietrzycki

Pomorzanin Nowogard 
- Woda-Piast rzecko 5-1 

W weekend Pomorzanin Nowogard pod wodzą Zbigniewa Gumienne-
go podjęli na własnym terenie zespół Woda - Piast Rzecko.Mecz o mistrzo-
stwo V ligi był widowiskiem zdecydowanie jednostronnym który zakończył 
się niesamowitym wynikiem gdyż Pomorzanin sprawił że bramkarz przy-
jezdnych wyciągał futbolówkę aż pięciokrotnie z siatki przy tym strzelając 
tylko jedną honorową bramkę.Tym bardziej sobotnie zwycięstwo cieszy po 
ostatnim przegranym meczu ze słabo stojącą w tabeli Spartą Węgorzyno 0-1. 
Bramki dla Pomorzanina w tym dniu zdobywali :2-Laszkiewicz,1-
Piotrowski,Kurek, Langner.Nowogardzcy zawodnicy wielokrotnie mogli 
podwyższyc wynik spotkania ale niestety zabrakło precyzyjnych wykończeń 
akcji.Ten wynik na pewno dobrze nastawi zawodników nowogardzkiej dru-
żyny na kolejny ciekawy pojedynek z Polonia Płoty.

24 kolejka 
Świt Skolwin - Osadnik Myślibórz 2 - 0 
Zorza Dobrzany - Stal Lipiany 5 - 0 
Kluczevia Stargard - Sparta Węgorzyno 7 - 0 
GKS Mierzyn - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0 - 3 
Kłos Pełczyce - Polonia Płoty 1 - 0 
Arkonia Szczecin - Odra Chojna 1 - 2 
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Sparta Gryfice 1 - 5
Tabela: 

1 Kluczevia Stargard 56 
2 Odra Chojna 47 
3 Arkonia Szczecin 44 
4 Stal Lipiany 38 
5 Polonia Płoty 37 
6 Sparta Gryfice 34 
7 Osadnik Myślibórz 33 
8 Orzeł Trzcińsko-Zdrój 33 
9 Kłos Pełczyce 32 
10 Zorza Dobrzany 30 
11 Pomorzanin Nowogard 30 
12 Świt Szczecin-Skolwin 29 
13 Woda Rzecko 20 
14 GKS Mierzyn 17 
15 Iskierka Szczecin 16 
16 Sparta Węgorzyno 14

Zaskakująca klęska
A-klasowa Olimpia Nowogard uległa w sobotę, w meczu wyjazdowym 

Pionierowi Żarnowo aż 7:3. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Mariusz Sta-
chowiak, Maciej Gołdyn i Krzysztof Kieruzel. Nasz zespół marzenia o awansie 
do kl. okręgowej (i tak były one bardzo niewielkie) praktycznie może odłożyć 
na następny sezon. By jednak tak się stało będzie on potrzebował poważnych 
wzmocnień. Sobotnia porażka z dziewiątym Pionierem jest zaskakująca, bo 
w minioną środę piłkarze Olimpii pokonali na własnym boisku lidera tabeli 
A-klasy Regę II Trzebiatów. Być może tak krótki okres odpoczynku między 
ciężkimi meczami zabrakło sił niektórym piłkarzom. Można by doszukiwać 
się większej ilości przyczyn takiej postawy naszych piłkarzy, ale na podsu-
mowania przyjdzie czas po zakończeniu sezonu. Olimpia zajmuje obecnie 
siódme miejsce w tabeli. man
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

24 maja br. godz. 16.30
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STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

ZATRUDNI FRYZJERA
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

OTWARCIE
SALONU PLUS GSM  

z nową wizualizacją 

już 21 MAJA (piątek)
Serdecznie zapraszamy!

AUTO – MYJNIA
ZAPRASZA
23 maja od 8.00

Tylko w tę niedzielę 
myjemy auta za 10 zł!

ul. Armii Krajowej (w podkowie)konkurs Wiedzy 
leśnej 2010

Czytaj s.  12, 13
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Kolejny List Otwarty
Szanowny Panie Burmistrzu! 
Czy zadał Pan sobie trudu, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego 

piszę listy otwarte? Dlatego, że jako radny opozycyjny nie mam innych moż-
liwości prowadzenia z Panem merytorycznych rozmów. Wszystkie mojei  
moich kolegów  uwagi i wnioski są natychmiast przez Pana zbywane.  Zarzu-
cając mi publicznie kłamstwo pokazuje Pan dokument, który do mnie nie 
trafił. Wystarczyło Panie burmistrzu sprawdzić podpis. Zawinił więc Pana 
kurier wręczając pismo niewłaściwej sobie. 

Na ulicy Dworcowej 2 są dwie firmy o nazwie PRAXIS (SZOZ Praxis i 
Praxis 2) Ponieważ znam pracę urzędów mniemam, że przetarg na wieżę 
zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Na „Wieży Ciśnień” kilka lat wisiał 
baner PKP o jej sprzedaży. Jak Pan wie nie znalazł się chętny do jej zakupu i 
dlatego PKP przekazało ją  naszej gminie. 

Podejrzewam, że długotrwała procedura urzędnicza doprowadzi do tego, 
że chętny, który wyraził akces jej zakupu wycofa się z oferty. 

Z poważaniem:
Radny Krzysztof Kosiński 

Pojadą  
przez Nowogard!

XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour
Wszystkich miłośników kolarstwa zapraszamy w dniu 01 czerwca 2010 

r. na XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour. 1 
etap wyścigu obejmuje około 150 km i wiedzie przez nasze miasto. Na wyso-
kości Placu Wolności znajdować się będzie Lotna Premia. Przejazd kolarzy 
planowany jest na godzinę 11.00. 

Zapraszamy!

Wyjazd na badania  
mammograficzne

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w dniu 12.06.2010r 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji.
Prezes Fundacji 

Lidia Bogus 

Zaprosili nas

Rękodzieło  
na wsi

W sobotę, w Ostrzycy do obejrzenia 
wystawa artystycznego rękodzieła.

Wystawa „Wieś w decoupag`u” 
połączona będzie z uroczystym zakoń-
czeniem projektu „Aktywna Ostrzyca”. 
Wszystkim uczestnikom projektu 
zostaną również wręczone certyfikaty 
potwierdzające wkład i zaangażowanie. Otwarcie wystawy o godz. 14.30 w 
miejscowej Sali Klubowej. Organizatorzy zapraszają!

man 

Przyjdź i dyskutuj o planie!
W poniedziałek odbędzie się dyskusja na temat Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 16-tej w sali widowiskowej Nowogardz-

kiego Domu Kultury. Będzie ono dotyczyć obrębów Wojcieszyn, Olchowo, 
Warnkowo, Miętno, oraz dwóch z Nowogardu Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Będzie omawiana także kontrowersyjna sprawa budowy ulicy 
przez teren byłego Państwowego Ośrodka Mechanicznego - POM.

Miejmy nadzieję, że na spotkaniu nie zabraknie także nowogardzkich rad-
nych. Przypominamy, że wnioski do zmian przygotowanych koncepcji może 
zgłaszać każdy mieszkaniec miasta. Termin mija jednak już 8 czerwca. Nie 
zabraknie także przedstawicieli „Dziennika”.

man
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Dziś koniec festiwalu
Od poniedziałku trwa nowogardzki festiwal filmów ekologicznych 

„Ekofilm”. 
To już jedenasta edycja filmowej 

imprezy w naszym mieście. Wszyst-
ko rozpoczęło się od uroczystego 
otwarcia. Nie zabrakło natomiast 
wyjątkowej atmosfery, choć podobno 
otwarcia bywały bardziej dostojne. 
Wraz z nim odbyło się wręczenie 
nagród w konkursach na plakat festi-
walu. Wpłynęło 58 prac, a najlepszą 
okazała się Weroniki Zarzyckiej z 
Łodzi. Natomiast pierwszą nagrodę 
za udział konkursie na zdjęcie eko-
logiczne odebrali Magda Pacek z 
Sobótki (kat. do 16 lat), oraz Dawid 
Krysiak z Zielonej Góry (kat. powy-
żej 17 lat). Najlepszą kronikę Ligi 
Ochrony Przyrody prowadzi Szkoła 
Podstawowa w Strzelewie. Otwarcie 

zakończyło się spektaklem pt. „I Bóg 
stworzył człowieka”. W czwartek w 
sali widowiskowej NDK odbył się 
również koncert szczecińskiego ze-
społu Sklep z Ptasimi Piórami.

Od poniedziałku trwają także 
projekcie filmów konkursowych. 
Najlepsze filmy zostaną nagrodzone 
podczas piątkowej gali zakończenia 
festiwalu. Rozpocznie się ona o 
godz. 17, w sali widowiskowej NDK. 
Impreza zakończy się także pokazem 
najlepszego filmu. Mimo, iż wyniki 
konkursu były już znane w czwart-
kowe południe organizator nie chciał 
podać ich do publicznej wiadomości.

man

Zmienić koncepcje
Festiwal ekologiczny dogorywa. Tak można stwierdzić po dobiegającej 

końca jego jedenastej edycji. Uroczyste otwarcie, zamknięcie, w trakcie trochę 
filmów, jakiś koncert. Niby mieszkańcy nie mogą powiedzieć, że nic w mieście 
się nie dzieje, ale stwierdzić, że dzieje się coś ciekawego też nie wolno. Co 
najlepsze seanse filmowe np. w czwartek miały trwać od godz. 9. Drzwi od 
kinowej sali były jednak zamknięte. Nie ma zainteresowania. Słabo wygląda 
też promocja imprezy. W regionalnej prasie zdawkowe teksty, w telewizji 
pobieżne relacje. Niezbyt dobra promocja festiwalu, to także nienajlepsza 
promocja miasta. Po co więc komu impreza, którą co najwyżej zainteresowane 
są gminne placówki oświatowe?

Zamiast męczyć się marazmem i podtrzymywać imprezę sztucznie na-
leżałoby coś w niej zmienić. Uważam, że organizatorzy imprezy powinni 
spróbować zmienić jej charakter. Np. na festiwal filmów dokumentalnych, w 
którym film o tematyce ekologicznej byłby tylko jedną z kategorii. Byłaby to 
szansa na większą promocję imprezy, większe zainteresowania nią samego 
środowiska filmowego, a przez to większe szanse na pozyskanie sponsorów, 
bo sami „filmowcy ekologiczni” to jednak dość hermetyczna kasta.

Dobrze byłoby zmienić także porę, w której odbywa się festiwal. A także 
harmonogram imprezy. Ludzie od poniedziałku do piątku zajęci są pracą, 
obowiązkami, a i regionalne media mają ciekawsze tematy. A przecież mówi 
się, że to dla nich właśnie jest sztuka. Kto, ze środowiska filmowego przyjedzie 
na imprezę, bez rozmachu, w której nie uczestniczy społeczeństwo?

Podsumowując idea dobra, wykonanie gorsze może, dlatego, że sztampo-
we i oklepane przez lata. I jeśli, przez kolejne lata się nie zmieni, to umrze 
śmiercią naturalną.

Marcin Nieradka

 W kinie Orzeł

PUŁAPKA
 

Thriller, USA 2010, 115 min
12 zł, od lat 15

23.05.2010 godz. 19.00
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Serdeczne podziękowania 
dla lekarza p. J. Dylewskiego 

za profesjonalne prowadzenie ciąży 
i bardzo udany poród naszego syna 

oraz położnym R. Dumańskiej i M. Tracz , 
lek. A. Buragasowi 

oraz całemu personelowi 
za fachową i miłą opiekę 

składają 
Ania i Sebastian Furmańczyk

ŻYCZeNIa

rozmowa z reżyserem Jackiem Bławutem, 
gościem „ekofilmu”

Jacek Bławut, to reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych. Autor obrazów np. „Nienormalni”, „Wojownik”, „Born dead”. Autor zdjęć do m.in. „De-
kalogu X” Krzysztofa Kieślowskiego, a także „Dnia Świra” Marka Koterskiego. Stały gość nowogardzkich imprez filmowych.

Marcin Nieradka: Jak to się dzieje, 
że przyjeżdża pan do Nowogardu 
tak często? 

Jacek Bławut: Bardzo dobrze się 
tutaj czuję i przyjeżdżam na każde 
zaproszenie. Co prawda na festiwalu 
„Lato z muzami” dzieje się więcej. 
Przyjeżdża większa ilość znajomych 
z branży, z którymi można pogadać. 

Maj siłą rzeczy jest mniej atrakcyjny. 
Jak oceni pan poziom tegorocz-

nego „Ekofilmu”?
- Filmy są różne. Tych, dobrych, na 

najwyższym poziomie nie powstaje 
po prostu zbyt wiele. Trzeba, więc 
także chuchać na tych twórców, któ-
rzy próbują wypowiedzieć się także w 
amatorski sposób. Dzieła tych, którzy 

traktują film ekologiczny z wielką 
pasją można bez problemu poznać 
na ekranie. Różnice poziomu, więc 
widać. Film przyrodniczy wymaga 
dużo czasu, poświęcenia. Ważna jest 
także technika, bo przyrodę filmować 
nie łatwo. Najważniejsze jednak jest 
to, że filmy ogląda młodzież. Miejmy 
nadzieję, że wyciągnie z nich wnioski.

Uważam, ze nowogardzki „Eko-
film” od lat nie ewoluuje, a powoli 
umiera. Mało o nim w mediach, nie 
przyciąga ludzi.

- Niewątpliwie potrzebny jest za-
strzyk wsparcia. Organizatorom trze-
ba po prostu pomóc. Nikt nie powie, 
że idea festiwalu jest zła. Inna sprawa, 
to znalezienie sponsorów, patronów 
medialnych, czy zmiana sposobu jego 
organizacji. Nie chcę dawać recept, bo 
nie jestem od spraw organizacyjnych. 
Szkoda byłoby, gdyby festiwal umarł, 
bo włożona praca w jego wielokrotną 
organizację poszłaby na marne. 

Jak rozbujać imprezę?
- Trzeba byłoby ściągnąć dużo fil-

mów, także z całej Europy. Zaprosić 
twórców filmowych, którzy mogliby 
rozmawiać o swoich obrazach. Cie-
kawe postacie przyciągną media, a 
również sponsorów.

Jednak film ekologiczny i przy-
rodniczy w Polsce nie istnieje dla 
szerokich mas.

- Publiczne media, nie promują 
takich inicjatyw. Organizacja takich 
festiwali wymaga wsparcia. Bez niego 
tego typu imprezy i prezentowane na 
nich filmy będą znane tylko małej 
grupie osób. W telewizji nie można zo-
baczyć porządnego filmu dokumental-
nego, a co dopiero ekologicznego, czy 
przyrodniczego. Myślę, że to sprawa 
decyzji jej władz. Dobre filmy przecież 
istnieją. Wiem, bo jestem wykładowcą 
szkoły filmowej. Pies pogrzebany jest w 
promocji. Nie umiemy chyba promo-
wać swoich produkcji.

Osiem lat temu festiwal wygrał 
film „Dziobem i pazurem”, który 
później otrzymał masę międzyna-
rodowych nagród. Czy w tym roku 
możemy spodziewać się takiego 
odkrycia?

- Tak. Jestem przekonany, że filmy, 
które odniosą sukces w Nowogardzie 
pójdą w świat. Czołówka, która 
otrzyma nagrody, to najwyższa klasa 
europejska.

rozmawiał marcin Nieradka
    

Listy Czytelników
Pragnę z Czytelnikami „Dziennika Nowogardzkiego” podzielić się wraże-

niami z Seminarium pod wymownym tytułem „Pomorscy artyści plastycy 
XX i XXI wieku”.

Seminarium zostało zorganizowane przez „Fundację Akademia Europej-
ska Kulice – Kuelz” z inicjatywy pani Lisavety von Zitzewitz.  To dzięki Jej 
staraniom do Kulic zjechało wielu znamienitych gości i w dniach 15 – 16 
maja br. mogli Oni wymieniać poglądy na temat współczesnej plastyki. Do 
pałacu w Kulicach przybyli miedzy innymi:  prof. dr Rolf MEISTER, dr Ewa 
GWIAZDOWSKA z Muzeum Narodowego w Szczecinie, dr Bogdana KO-
ZIŃSKA z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szabel SELLHEIM z Frank-
furtu nad Menem (obecnie osiedliła się w Słupsku, bo to Jej rodzinne mia-
sto i organizuje szereg przedsięwzięć na rzecz miasta), Helmut MALETZ-
KE – obecny przewodniczący Pomorskiego Związku Artystów Plastyków 
GREIFSWALD, związku skupiającego plastyków polskich i niemieckich po-
wstałego jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, oraz Julia KITTEL-
MANN –  młoda adeptka historii sztuki, prawdziwa gwiazda Seminarium. 
Jej wiedza i kunszt oratorski, a także opis miejsc w których tworzyli omawia-
ni przez nią artyści  robiły na odbiorcach oszałamiające wrażenie. W tym 
miejscu składam pani Julii serdeczne podziękowania, bo dzięki Niej pozna-
łem artystów o których nie miałem żadnej wiedzy: Alfred MEISTER, Rudolf 
HARDON, Bernard HEILIGER, Lyonel FEININGER. Zwiedzałem  miejsca 
gdzie pracowali, a będąc tam w innych okolicznościach nie zdawałem sobie 
z tego sprawy.

Było więc pięknie, ale…
„Fundacja Akademia Europejska Kulice – Kuelz” rozesłała setki zaproszeń 

do bibliotek, domów kultury i znanych plastyków z terenów bliskich i dale-
ko wykraczających poza Nowogard. Przykro mi było zrozumieć fakt, że ze 
strony niemieckiej roiło się od profesorów i doktorów historii sztuki, a No-
wogard był reprezentowany przez kilku emerytów ze mną na czele. Nasuwa 
się pytanie – czy instytucje odpowiedzialne za krzewienie kultury ( w tym 
plastycznej) są aż tak wykształcone i pewne siebie, że nie są zainteresowa-
ne międzynarodowymi seminariami (bezpłatnymi!), czy może to zwyczajna 
ignorancja organizacyjna?

Piotr Goliński
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego – Zielone Świątki 

(J 20, 19-23)
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha 

Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełnia-
jąc tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, które-
go Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On bę-
dzie świadczył o Mnie”. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem 
Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszyst-
kim narodom.

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczysto-
ści, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apo-
stolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uro-
czystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udziela-
no chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z su-
fitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów 
symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w cza-
sie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego. 
 
          Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończe-
niem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem 
całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystu-
sa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże 
stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził da-
lej dzieło Jezusa. Dzisiaj za pobożne i publiczne odmówienie całego hymnu: 
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź...” można dostąpić odpustu zupełnego, pod 
zwykłymi warunkami. Chciejmy także podziękować za sakrament Bierzmo-
wania w naszym życiu, i prosić o odwagę w wyznawaniu wiary. 

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
 Przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki. Za-

praszamy do wspólnej modlitwy na Niedzielnych Mszach św. o godz.: 7.30; 
9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 10.00. 
W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. W sobotę 22 maja o g.18.00 od-
będzie się specjalne nabożeństwo w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

W miesiącu maju, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bo-
żej, odprawiamy codziennie Nabożeństwa Majowe po Mszy św. wieczornej 
o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, 
które odbywają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce 
młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Mło-
dzieży w Lednicy, które odbędzie się w sobotę 5 czerwca 2010 
r. Zapisy u katechetów (GG: 2404046). 

W niedzielę 23 maja o g.11.00 odbędzie się rocznica I Komunii Św. dzieci 
z klas III SP. Natomiast 30 maja zapraszamy na g.11.00 na uroczystość przy-
jęcia I Komunii Św. dzieci klas II SP.

x.TT

Caritas organizuje  
pomoc dla powodzian

Caritas Polska koordynuje pomoc dla poszkodowanych w 
wyniku powodzi, jaka dotknęła południowe regiony kraju. Jed-
nocześnie organizacja apeluje o ofiary na rzecz dotkniętych ka-
taklizmem. Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach 
śląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim.

 Jak zapewnił ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, organizacja po-
zostaje w stałym kontakcie z dyrektorami diecezjalnych Caritas, które na 
miejscu udzielają już niezbędnej pomocy. „Zbieramy informacje z diecezji, 
które zostały poszkodowane w wyniku powodzi” - powiedział ks. Subocz. 
Poinformował, że rozmawiał już z dyrektorami Caritas Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej, na terenie której panuje najtrudniejsza sytuacja, następnie z orga-
nizacjami z diec. opolskiej, arch. katowickiej, arch. przemyskiej i diec. rze-
szowskiej. „Niektórzy potwierdzają, że zalane zostały te same domy, które 
powódź dotknęła przed rokiem” - stwierdził dyrektor Caritas Polska. 

Caritas Polska uruchomiła SMS charytatywny na rzecz powodzian. Wy-
starczy w okresie do 25 maja wysłać wiadomość o treści „Pomagam” na nu-
mer 72 052 (koszt 2,44 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas: Ca-
ritas Polska, ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa Bank PKO 
BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526  z dopiskiem: „Powódź Połu-
dnie”.

 Ks. Subocz zaapelował też do firm, które posiadają w swoich magazynach 
środki czystości, o kontaktowanie się z diecezjalnymi Caritas i przekazywa-
nie darów na rzecz powodzian. W naszych parafiach w najbliższe 
niedziele będą przeprowadzane zbiórki pieniędzy na pomoc 
dla powodzian.
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Serdeczne podziękowanie 
księdzu Jackowi Czekańskiemu 

za uroczystą celebrację 
mszy św. pogrzebowej, 
serdeczne pożegnanie 

i odprowadzenie na miejsce spoczynku 
śp. Józefa Kowalczyka 

składa rodzina

Drogiej koleżance 
Elżbiecie Ziętek 

wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 

z powodu 
śmierci męża 

Bolesława 
składa  

Dyrekcja i współpracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Goleniowie 
i filii w Nowogardzie

Drogiemu koledze 
Dariuszowi  

Kowalewskiemu
wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 

z powodu 
śmierci teścia

składa  
Dyrekcja i współpracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Goleniowie 
i filii w Nowogardzie

kONDOleNCJe kONDOleNCJekONDOleNCJe

Sakrament 
Bierzmowania 

12 maja 2010 r. to dzień udzielania sakramentu bierzmowania w naszej 
parafii. Rozpoczęło się o godz. 17.00. Do sakramentu bierzmowania przy-
stąpiło około 150 kandydatów. Była to młodzież z naszej parafii, z parafii MB 
Fatimskiej oraz z parafii w Strzelewie i Żabowie.

Bierzmowania udzielił ks. bp Antoni Dziemianko, który jest biskupem po-
mocniczym w archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi.

Opr. LMM
foto – portal WNMP

Akademia Liderów 
III Sektora

W dniach 16-18 kwietnia w Niechorzu, w przepięknym Dworku „Praw-
dzic”, odbyło się szkolenie pod nazwą „Akademia Liderów III Sektora”, zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych „AWIS”.

Akcja miała na celu ukazanie jak 
ważna jest rola lidera w życiu spo-
łecznym oraz jak stać się osobą prze-
wodzącą. Po raz pierwszy uczestni-
czyłam w tego typu szkoleniu i mu-
szę przyznać, że zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie.

Wspaniałe warunki, jakie zapew-
nili uczestnikom organizatorzy, po-
zwoliły na miły odpoczynek i relaks 
po wykładach, które były bardzo 
owocne.

Rzeczowe podejście prowadzą-
cych do tematu, ciekawy sposób 
przekazywania informacji, nieba-
nalne metody nauki, pomogły zain-
teresowanym zrozumieć jak należy 
wypracować pozycję lidera, oraz to, 
czy my sami mamy predyspozycje 
do bycia liderem.

Szereg testów wskazał nam nasze 
mocne strony, jak i te nad którymi 
musimy pracować, i na pewno po-
mógł w spojrzeniu na nasze możli-
wości.

Bycie liderem to poważna i od-
powiedzialna rola, ale jednocze-
śnie bardzo potrzebna, aby w życiu 
mieszkańców danego obszaru mo-
gły następować zmiany i aby prze-
rwać marazm codzienności.

Wspaniała była również atmosfe-
ra, która otaczała przez cały pobyt – 
szkolonych i szkolących. Na pewno 
była ona zasługą wszystkich. Spo-
tkała się tam różnorodność charak-
terów i temperamentów. Owa mie-
szanka zapału, humoru, ale tez pro-
fesjonalnego podejścia do tematu, 

stworzyła klimat zrozumienia, przy-
jaźni i pomocy. Niemałą rolę ode-
grała tu obecność dwóch duszpaste-
rzy, którzy mają ogromny wpływ na 
życie środowisk w których pracują.

Nawiązaliśmy ze sobą kontakty, 
podzieliliśmy się ze sobą doświad-
czeniem. Mam wrażenie, że każdy 
z nas wyniósł oprócz nowych do-
świadczeń pozytywne spojrzenie na 
przyszłość.

„Jak dzwon, którego tknąć , zaczy-
na grać” tak my zarażeni energią, zo-
staliśmy pobudzeni do konkretnego 
działania i do bycia dobrym liderem.

Osobiście jestem pod dużym wra-
żeniem organizacji, fachowości oraz 
życzliwości zarządu Stowarzyszenia 
„AWIS”, których korzystając z okazji 
pozdrawiam i proszę o pamięć przy 
następnych tego typu projektach.        

Agnieszka Bajkowska 
Stowarzyszenie Antonówka 

w Błotnie
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Otwarto ścieżkę przyrodniczo-
dydaktyczną 

17.05.2010 to data szczególna dla 
mieszkańców Błotna. W dniu tym 
został uroczyście otwarty Park- 
Ścieżka Spacerowo – Dydaktycz-
na. Uroczystego otwarcia dokonali: 
Tomasz Kulinicz - wicestarosta po-
wiatu goleniowskiego,  Kazimierz 
Ziemba – burmistrz Nowogardu, Je-
rzy Kaczmarski – zastępca burmi-
strza Nowogardu.

Pod tą nazwą powstał Park Wiej-
ski  wraz ze ścieżką spacerowo-dy-
daktyczną, której głównym założe-
niem jest poznawanie  przyrody i 
pokazywanie  jej w stanie pierwot-
nym, czyli takim w którym inge-
rencja człowieka jest minimalna dla 
fauny i flory. Inicjatorami powstania  
parku byli mieszkańcy tejże miejsco-
wości  skupieni w Stowarzyszeniu  
Przyjaciół Błotna „ANTONÓWKA”. 
Jak mówi prezes stowarzyszenia p. 

Irena Czyżak: „Jest to jedno z niewie-
lu takich miejsc, gdzie natura pozo-
stała prawie nie naruszona. Dlatego 
przy ogromnej pomocy burmistrza 
Kazimierza Ziemby i zaangażowaniu 
Lokalnej Agendy 21  udało się stwo-
rzyć to niepowtarzalne miejsce. Swój  
wkład mają również sami, mieszkań-
cy  Błotna. To oni zasugerowali tę  
inicjatywę, która okazała się strza-
łem w 10. Głównym przesłaniem po-
wstania parku było i  jest:  edukacja 
i dydaktyka wśród  młodzieży i dzie-
ci. Wybierające się do nas wycieczki i 
indywidualni turyści powinni otrzy-
mać podstawowe informacje . Dla-
tego opracowano specjalny regula-
min i oznaczono  odpowiednimi  ta-
blicami  miejsca i pomniki przyrody 
do których m.in.  zalicza się sędzi-
wy dąb zwany przez mieszkańców” 
dębem Czarnieckiego”. Cała ścieżka 
jest bardzo dobrze oznaczona,  a spa-
cer wśród buków, lip i dębów sprzyja 
odprężeniu i bliskiemu kontaktowi z 
naturą. Na pytanie dlaczego powinno 
się tu przyjechać - Pani prezes odpo-
wiada: To miejsce inne niż wszystkie. 
Mamy to czego inni nie mają… park 
wiejski!”

Historia powstania parku
Jego początek sięga XIX wieku i 

jest dziełem Fridricha Heringa, któ-
ry około 1812 roku zakupił folwark 
i rozpoczął prace nad utworzeniem 
parku krajobrazowego. Trasa po-
prowadzona jest wzdłuż alejek par-
kowych i mierzy 1,2 km długości . 
Rozpoczyna się przy rzece Dobrzyca 
i prowadzi drogą do stanowiącego 
pomnik przyrody dębu szypułkowe-

Park w Błotnie go o obwodzie 724 cm, a następnie 
ciągnie się wzdłuż alei bukowo- gra-
bowej tworząc pętle obejmującą cały 
obszar parku. Wyprawa ścieżką w za-
leżności od czasu poświęconego na 
zapoznanie się z treścią tablic i oto-
czeniem to 1-2 godzin. Plan ścieżki 
oznaczony jest specjalnie stworzona 
legendą i regulaminem, który wid-
nieje przy wejściu. Ścieżka ta została 
stworzoną na potrzeby spacerowo-
dydaktyczne. Potrzeba jej powsta-
nia zrodziła się spontanicznie i była 
inicjatywą mieszkańców, którą po-

mógł zrealizować Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Nowogardzie i Powiato-
wy Fundusz Ochrony  Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Goleniowie. 
Całość koordynował w Gminie No-
wogard w Gminie Nowogard Urząd 
Miejski w Nowogardzie przy osobi-
stym wsparciu Burmistrza Kazimie-
rza Ziemby. 

Jarosław Bzowy
Fot. Dębu  - Krzysztof Gabrysiak 
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Prywatna Szkoła Podstawowa w Nowogardzie 

W hołdzie ofiarom 
Katynia 

18.05.2010 r.  w Prywatnej Szkole Podstawowej w Nowogardzie obyła się 
uroczystość poświęcona pamięci ofiar zamordowanych  w Katyniu. Uroczy-
stość była zorganizowana w ramach akcji sadzenia „Dębów pamięci” w hoł-
dzie pomordowanym pn. „Katyń… ocalić od zapomnienia” . 

Na zaproszenie przybyli liczni goście:   Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba, Przewodniczący Rady Miasta Marek Krzywania, Komendant Poli-
cji Leszek  Nowak, st. insp. Referatu  Prewencji Policji   Klaudia Gieryń, Dy-
rektor Biblioteki Publicznej Zofia Pilarz, przedstawiciele Urzędu Miasta  i 
duchowieństwa z proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w św. Rafała 
Kalinowskiego Kazimierzem Łukjaniukiem. Program uroczystości zainau-
gurował Dyrektor Szkoły Jan Kopyciński. W dalszej części przemawiał Bur-
mistrz Nowogardu i zaproszeni goście. Kulminacyjnym punktem było od-
słonięcie tablicy pamiątkowej i  posadzenie Dębu dedykowanego aspiranto-
wi policji Aleksandrowi Syrgun, który został zamordowany w Twerze, a po-
chowany w Miednoje. Na zakończenie goście podziwiali program artystycz-
ny przygotowany przez dzieci. 

Jarosław Bzowy

II międzyszkolny konkurs zdrowotny 

„Smak zdrowia znam 
i o siebie dbam”

 W Prywatnej Szkole Podstawowej prowadzono finał II edycji konkursu 
zdrowotnego dla klas I-III pod hasłem „Smak zdrowia znam i siebie dbam”. 
Celem konkursu było wyrabianie nawyków dbałości o zdrowie i higienę 
osobistą, kształcenie nawyków i zachowań zdrowotnych oraz rozwijanie po-
czucia odpowiedzialności za życie ludzkie. 

Dzieci bardzo żywiołowo uczestniczyły w pokazach i demonstrowa-
ły umiejętności opanowane w czasie lekcji.  Za udział w konkursie ucznio-
wie otrzymywali nagrody, które wręczali  Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba, Przewodniczący Rady Miasta Marek Krzywania i Dyrektor Szkoły 
Jan Kopyciński.

Jarosław Bzowy 
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100 lat z Elementarzem 
Ala traci kota, tyle, że lat jej przybywa 

Socrealizm – wersja polityczna i niepeda-
gogiczna 

W 1949 roku komunistyczna władza, która 
czuła się już bardzo bezpiecznie nakłaniała Fal-
skiego do przygotowania nowej „słusznej wersji” 
elementarza . Pojawiają się w nim ideologiczne 
serwilizmy, które dziś wydawać  się mogą nie-
znośne, ale w owych czasach były stosunkowo 
łagodnym kompromisem. Poza tym są czytanki 
o robotnikach pomagającym chłopom zakła-
dać spółdzielnię produkcyjną i o spotykaniu 
naszych harcerzy z radzieckimi pionierami. Ale 
też w tym samym Elementarzu jest czytanka o 
Olku, który wybrał się z mamą kupić buciki w 
pięknym nowym Powszechnym Domu Towaro-
wym. „ Bucików tego numeru brak” – oświadcza 
ekspedientka, więc mama na pocieszenie kupuje 
Olkowi piłkę. Jest i o tym jak mama na zimę ce-
ruje Jankowi  stare futerko, zaś Ali szyje mufkę  
z króliczego futerka( w wersji przedwojennej 
mufkę kupuje w sklepie). A także o Piotrku, 
który piekł kartofle na obiad. Niestety siedem 
się spaliło i ostał się jeden - pół dla niego i pół 
dla Marii. „Jak bieda to bieda” - wzdycha Piotrek. 

To wersja czasów socrealizmu wydaje się tak-
że – wedle dzisiejszych kanonów – najbardziej 
niepedagogiczna. Nieszczęście goni nieszczęście. 
Dzieci stresowane są w co w drugiej czytance 
„Morusek (to pies) goni kogutka. Morusek dogo-
ni. Morusek go udusi – straszy Falski. Dalej jest 
podobnie. Ale nie poszła do szkoły, bo ją zęby 
bolały, a Janek zamiast jej pomóc, tylko trąbił jej 
nad głową Jest i bajka o przyjaźni Kotka i Kogu-
cika, ale „Kogucika pożarł lis, biedny Kotek długo 
płakał. I odtąd sam jeden żył w chatce”. – kończy 
autor.  Lub wiersz – O Komarze, który spadł z 
drzewa. Mimo wysiłku całej leśnej etymologicz-
nej rodziny kona, a konając prosi: „Pochowajcie 
mnie w leszczynie, Grób usypcie mi w gęstwinie”. 

1957.  Elementarz ujawnił swe kolejne wcie-
lenie. 

Mniej smutne (bez Komara i Kogutka, bez Mo-
ruskai bez bolących zębów) i mniej ideologiczne 
(bez Bieruta, Rokossowskiego, pionierów i Nowej 
Huty). Za  to bardziej kolorowe i wesołe. Dzieci są 
pogodne, a świat wydaje się ładniejszy. Ta wersja 
przetrwała 17 lat, choć autor bezskutecznie, już 
od  połowy lat 60 domagał się uaktualnienia 
podręcznika. Ostatnio usunięto Ali zmarszczki 
w 1974 r. Lifting dotyczył przede wszystkim 
ilustracji. Janusz Grabiański wykreował świat no-
woczesny, kolorowy, pełen samochodów, dobrej 
architektury, modnie ubranych ludzi. Zmiany 
treści były stosunkowo niewielkie, ale charakte-
rystyczne. Falski znów starał się znaleźć blisko 
życia. Dzieci dyskutują o ulubionych programach 
telewizyjnych, czytają o locie na księżyc. Jest 
echo gierkowskiej propagandy sukcesu. „Wiele 
mamy fabryk i coraz więcej fabryk budujemy” 
(dziś zdanie brzmi jak ukryta ironia), ale tez i 
delikatny sygnał perturbacji życia codziennego. 
Oto, bowiem w tradycyjnej przedwojennej czy-
tance o Ali i mamie, które idą do kina na końcu 
pojawia się nowe zdanie:

 A tam stoi kolejka. To i one tam staną”. 
Generalnie wzrasta standard życia Ali, jej 

rodziców i szkolnych przyjaciół. W poprzedniej 
wersji Janek i Ala mieli tylko jedna parę łyżew. 
„Ale to nic - pocieszał Falski – bo i tak pojadą. 
Każde włoży jedną łyżwę”. W nowej wersji już 
dumnie informuje, że na ślizgawce jest dużo 
dzieci. „Każdy ma łyżwy”.  Dzieci nie idą już z 
wizytą do Agatki, ale jadą tramwajem, a wczesną 
pobudkę  (Zdziś jedzie na wycieczkę) nie musi się 
już martwić  mama, tylko pani z telefonicznego 
biura usług. Nawet Ala przestała już dostawać 
pod choinkę „nowe buciki”, które zastąpione 
zostały przez modne botki. 

Political Corectress (polityczna popraw-
ność) 

We wcześniejszym wydaniu słynny wierszyk 
o Murzynku Bambo zilustrowany  jest sceną 
ucieczki na drzewo niechętnego piciu mleka 
afrykańskiego chłopca. Tym razem na rysunku 
Bambo pilnie i z wyraźną przyjemnością uczy 
się swej pierwszej szkolnej czytanki. Podobnie w 
wierszyku „Nasi koledzy” mającym internacjo-
nalistyczne przesłanie, gromadkę białych dzieci 
zastąpił tłum różnokolorowy z Murzynami i 
Azjatami. Z okazji 1 Maja dzieci nie życzą już 
sobie nawzajem piątek i czwórek na wywiadów-
ce, ale tego by „żyć w zgodzie z kolegami ze szkół 
całego świata”.

Najsłynniejsze zdanie Elementarza to „Ala 
ma Kota”

Tymczasem relacje pomiędzy Alą i zwierzę-
tami były na przestrzeni dziesięcioleci znacznie 
bardziej skomplikowane i wymagają ostatecz-
nych wyjaśnień. Rzeczywiście już w wydaniu z 
1910 roku Ala okazuje się właścicielką psa Asa 
i kota, choć kultowe zdanie nie padło (jest tylko 
kot Ali).

W „Elementarzu dla żołnierzy dla dorosłych” 
z 1921 roku Ala i Kot w ogóle się nie pojawiają, 
a panem Asa jest dorosły Adam – raz to góral 
(żołnierze) raz łowiczanin (dorośli) Ala odzy-
skuje Asa w latach 30 i wówczas po raz pierwszy 
Falski oświadczył wprost: „Ala ma kota”. Ten stan 
utrzymuje się do 1949.  Wówczas to następują 
doniosłe zmiany własnościowe: Ali pozostaje As 
i już nigdy nie odzyska kota. Ten, bowiem przy-
chodzi w ręce Olka. Pod koniec lat 50 elementa-
rzowe grono właścicieli kotów powiększa się o  
Elę i Adelkę, a w 1974 – o Agatkę.  Wytrwały Olek 
ma już nawet dwa kotki . Czym zawiniła Ala, że 
Falski zabrał jej po wojnie ulubione zwierzę nie 
dowiemy się już nigdy. 

Marian  Falski zmarł w wieku 93 lat nie do-
czekawszy pojawienia się w księgarniach tego 
ostatniego wydania.  Czy znany z umiarkowania 
Falski umieściłby w czytankach komputerowe 
gry, Wielkiego Brata, teletubisie, deskorolki, coca 
– colę, ziemniaczane chipsy? W 1979 roku imię 
Mariana Falskiego nadano Szkole Podstawowej 
w Kraszewicach.

POSTRICPTUM

Marian Falski pseudonim Rafał Praski  (1881-
1974) – polski pedagog i działacz oświatowy, 
specjalista w dziedzinie organizacji szkolnictwa i 
statystyki oświatowej, autor najpopularniejszego 
XX wieku autor wielokrotnie udoskonalanego 
polskiego elementarza (ostatnia wersja w 1975 r.) 
Ukończył Instytut Politechniczny w Warszawie 
(obecnie Politechnika warszawska), równolegle 
uczęszczał na wykłady  Uniwersytetu Latającego w 
Warszawie. W 1917 roku uzyskał stopień doktora, 
a następnie otrzymał roczne stypendium na studia 
zagraniczne, które odbywał  w Genewie, Wiedniu 
i Lipsku.  W latach 1919-1939 zorganizował i 
kierował Referatem Statystycznym Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Polskiego. W 
1931 roku jako ekspert Ligi Narodów badał w Chi-
nach problemy organizacji szko0lnictwa. W 1954 
roku został mianowany profesorem zwyczajnym i 
w latach 1954-1965 kierował Pracownią Ustroju i 
Organizacji Oświaty PAN w Warszawie oraz pro-
wadził badania nad funkcjonowaniem i rozwojem 
polskiego szkolnictwa będąc rzecznikiem szkoły 
demokratycznej dostępnej dla wszystkich.W  1964 
r. Falski należał do grupy osób które  wystosowały 
do Prezesa Rady Ministrów Józefa .Cyrankiewicza 

„LIST 34” jako wyraz protestu przeciw ide-
ologicznej ofensywie władz  i totalizacji życia 
politycznego, które zagroziły rozwojowi polskiej 
kultury narodowej. 

W 1972 R Falski otrzymał tytuł doktora honoris 
causa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Tym, być może przydługim szkicem, za co 
przepraszam wytrwałych Czytelników chciałem 
uczcić pamięć autora nie tylko najbardziej znane-
go podręcznika, ale tez przypomnieć wszystkim 
ziomkom beztroskie chwile dzieciństwa. Bo któż z 
nas w zakamarkach czułej pamięci nie przechowuje 
z sentymentem pokrytego kurzem czsu i warstwą 
osobistych przeżyć tego uroczego zbioru pierw-
szych czytanek. Dzięki niemu mogliśmy wyruszyć 
w swoja wielką podróż – w tajemniczy, intymny i 
zaczarowany świat książek. 

Piękniejszy i barwniejszy niż samo życie. 
Marian A. Frydryk
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SZOZ „Praxis” 

poszukuje 
wykonawców 

do budowy 3 garaży 
w Nowogardzie, 

dwupiętrowego budynku 
o pow. 700 m kw 

w Stargardzie Szcz., budynku 
mieszkalnego w Wielgowie. 
Kontakt Tel. 91 392 72 72. 

Kom. 604 422 221.

Informujemy, że 

26 maja 2010 r.
środa w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Roksana Grębska  II LO – klasa  I c.
Olśnienie , jeśli w ogóle istnieje, to długotrwa-

ły proces. W końcu jednak nastąpił przebłysk in-
telektualny i znalazł miejsce, które łączy nowo-
gardzian. Miejsce , które bez względu na wiek,    
wyznanie, zainteresowania poglądy znają wszy-
scy mieszkańcy- Plac Wolności. Centralne po-
łożenie tłumaczy wszystko. Znajdujący się obok 
kościół, apteka, biblioteka, Dom Kultury, Urząd 
Miejski, Urząd Stanu Cywilnego i jezioro oczy-
wiście….to wszystko sprawia, że plac łączy i staje 
się bliski. On kryje w sobie bowiem wielu ludzi. 

To tutaj były wszczynane kłótnie i bójki, ale także tutaj wielokrotnie wyzna-
wana była miłość, zawierane były nowe znajomości. Jego magia sprawia, że 
to właśnie w tym miejscu miasto najbardziej tętni życiem. Kto choć raz był w 
Nowogardzie, nie zapyta o jego położenie. Nie można go ominąć i tak zwy-
czajnie o nim zapomnieć, a to jest największym przykładem na to, jak ważną 
rolę odgrywa dla nas, ta pozornie niezauważalna część miasta. Tak jak serce 
w ciele człowieka nadaje  życie, tak Plac Wolności nadaje rytm dla naszego 
miasta. Jest miejscem, w którym można odpocząć, zrelaksować się i spotkać 
z przyjaciółmi. On „obala mity” mówiące, że można odprężyć się tylko na 
łonie natury. Nie bez przyczyny jest nazywany Placem Wolności. Choć szary 
i głośny, daje możliwości zapomnienia o rzeczywistości w samym centrum 
miasta. I może właśnie dlatego, że nie jest w pełni idealny , jest taki dosko-
nały…

Natalia Potrzeba  II LO – klasa I c.
Miasto Nowogard – moje miasto, z którym je-

stem związana od najmłodszych lat. Dla Mie jest 
to miejsce magiczne. To przecież tutaj dorastałam, 
tu kształtował się mój charakter. Kocham to mia-
sto nie tylko ze względu na to…

Nowogard jest pięknym miejscem z bogatą hi-
storią sięgającą XIII wieku. Choć na skalę krajową 
jest małym miastem, to według mnie dorównu-
je innym miejscowościom swoją urodą, pięknem 
architektury staromiejskiej i nie tylko tej. Posia-
da dużo ciekawych zakątków, nie tylko tych histo-

rycznych – choć te naprawdę są piękne i warto je zwiedzić.
Według mnie Nowogard ma nie tylko jedno serce. Nowogard to nie tylko 

śródmieście z jeziorem, parkiem i Placem Wolności: jak zapewne większość 
twierdzi. Tak może było 100 lat temu, jednak dziś Nowogard może śmiało 
pochwalić się swoimi tzw. „osiągnięciami”. Jest wiele ciekawych miejsc, które 
warte są naszej uwagi. Każde zawiera w sobie coś cennego. Oprócz ciekawej 
historii, mogą nas one zachęcić wyglądem. To prawda, że historia jest bar-
dzo ważna, ale czym byłaby bez nutki piękna w każdym dziele. Sercem No-
wogardu może być zarówno Nowogardzki Dom Kultury jak i szpital. Szpital  
z tego względu, że odgrywa bardzo ważną rolę – tam rodzi się nowe życie i 
człowiek żegna się z dotychczasowym. To miejsce jest tak ważne jak i miej-
sca rozrywki w Nowogardzie.  Nie samą zabawą człowiek żyje, czasami musi 
odnaleźć siebie w różnych miejscach. Dlatego  dla każdego sercem Nowo-
gardu będzie co innego.

Poniekąd my sami jesteśmy sercem Nowogardu. To my prowadzimy do 
bicia tego serca. Staramy się ukazywać nasze miasto z jak najlepszej strony. 
To dzięki Nam i naszym przodkom ta miejscowośc rozwija się i przyciąga 
do siebie ludzi, zachwycając ich swoją urodą, charakterem i historią. Więc 
gdzie leży serce Nowogardu? Według mnie sercem tego pieknego miasta, w 
którym się wychowałam są jej mieszkańcy, czyli MY. Naszym wspólnym za-
daniem jest jak najlepsze prezentowanie naszej „małej ojczyzny” i myślę, że 
to zadanie wspólnie wykonamy…

Małgorzata Minda  II LO – klasa I c.
Zastanów się chwilę. Gdzie dla Ciebie jest naj-

ważniejsze miejsce w naszym mieście? Dla każ-
dego z nas może ono znajdować się gdzieś zupeł-
nie indziej. Zakochana para może najlepiej czuć 
się nad jeziorem. Tam gdzie on po raz pierwszy 
zobaczył ją. Starsza Pani lubi chodzić do kościo-
ła i modlić się za swojego zmarłego męża. Mło-
dzież chętnie przebywa na Placu Wolności  Tam 
może spotkać się wieczorem i porozmawiać. Ta-
kich miejsc, które mają dla każdego z nas jakieś 
szczególne znaczenie, w którym zdarzyła się wła-

śnie ta niepowtarzalna chwila – na pewno jest mnóstwo. Sama teraz przypo-
minam sobie kilka…

Ale czy chodzi tu tylko o miejsca? Ile byłyby ono warte gdyby nie było 
tam nas? Byłyby niczym… Tylko dzięki temu, że możemy tam po prostu być 
mają one rację bytu. 

Dlatego też nie utożsamiałabym serca Nowogardu z żadnym konkretnym 
miejscem. Choć może się wydawać, że to właśnie o to chodzi. Dla mnie ser-
ce naszego miasta znajduje się wszędzie tam, gdzie znajdujemy się my. Bo 
ludzie tworzą to miasto. Zawsze wtedy, kiedy mogą razem zebrać się i służyć 
jakiemuś celowi czy idei. Widzieliśmy to kiedy trzeba było stanąć i odbudo-
wać kościół. Wtedy każdy nowogardzianin był gotów pomóc jak tylko potra-
fił. A wokół panowała ta atmosfera przyjaźni i jedności w duchu wspólnoty. 
A może przypominasz sobie ostatni Dzień Papieski? To nie tylko okazja dla 
młodzieży do poskakania na koncercie, ale też wyraz pamięci i hołd składa-
ny Ojcu Świętemu.

Serce Nowogardu jest wszędzie. Wszędzie tam, gdzie my. Wszędzie tam, 
gdzie każdy z nas zostawia cząstkę duszy. Tam, gdzie jednoczymy się z dru-
gim człowiekiem we wspólnym celu. Gdziekolwiek tylko zechcesz. A gdzie 
jest twoje serce?

Opr.red K M- Kosakiewicz

Gdzie bije serce Nowogardu?

65 lat naszej obecności na Ziemiach Zachodnich 
(dokończenie z poprzedniego wydania „DN” – prezentujemy wypowiedzi uczennic II LO  - opieka merytoryczna Izabela Koladyńska)

kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

reklama
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konkurs Wiedzy leśnej

Co wiemy o przyrodzie 

W dniu 18 maja w Zielonej- Kuź-
ni ( Płotkowo) odbyła się X Edycja 
Konkursu Wiedzy Leśnej zorgani-
zowanej przez Nadleśnictwo No-
wogard oraz Zarząd Okręgowy  Ligi 
Ochrony  Przyrody w Szczecinie. 
Nagrody w konkursie sponsorowali: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Nad-
odrzańskie Koło Łowieckie, Koło 
Łowieckie „ Ryś”, Koło łowieckie „ 
Lis”, Nadleśnictwo Nowogard, Z.O. 
LOP w Szczecinie.   Uczestnikami 
konkursu były dzieci z klas IV- VI ze 
szkół podstawowych.  Do zawodów 
zgłoszono 12 zespołów  z gminy No-
wogard oraz szkoły z Osiny i Łoso-
śnicy. Uroczystego otwarcia zmagań 
dokonał Nadleśniczy Tadeusz Pio-
trowski oraz burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba. Wiedzę zawod-
ników sprawiedliwie oceniało grono 
sędziów pod przewodnictwem Sła-
womira Kucala.

 Zgodnie z regulaminem w kon-
kursie uczestniczą drużyny 3-oso-
bowe wyłonione w drodze elimina-
cji. Każda z drużyn losuje numer 
startowy, wylosowany numer jest 
odpowiednikiem konkurencji od  
której dani uczestnicy rozpoczynają  
konkurs. Przygotowano  8 stanowisk 
na których każda z drużyn odpowia-
da na pytania z innej dziedziny wie-
dzy o lesie  - łączna suma w całych 
zawodach jaką mogą zdobyć zawod-
nicy to 80 punktów. Po odbytej kon-
kurencji drużyna uzyskuje informa-
cje od sędziego o liczbie uzyskanych 
punktach i dalszym kierunku przej-
ścia do następnego stanowiska. 

Pytania polegały m. in. na : roz-

poznaniu gatunków drzew po prób-
kach pni,  znajomości narzędzi uży-
wanych w leśnictwie, rozpoznaniu 
owadów, strzelaniu z wiatrówki i 
odpowiedzi na pytania umieszczone 
w „zestrzelonym” baloniku, rozpo-
znaniu gatunków roślin i określeniu 
ich zastosowania w ziołolecznictwie, 
rozpoznaniu różnych gatunków pta-
ków na podstawie zdjęć i ich piór. 

Przyznam,że pytania nie należa-
ły do najłatwiejszych i przeciętny 
obywatel miałby z nimi spore kło-
poty. Dzieci wykazały się bardzo 
dużą wiedzą na temat otaczającej 
nas przyrody i wierzę, że z roku na 
rok będą ją pogłębiały. Ale jak  to na 
zawodach bywa -  jedni byli pierw-
szymi  inni musieli zadowolić się na-
grodami pocieszenia, które sami so-
bie wybierali.

Pierwsze miejsce w konkursie za-
jęła drużyna z Osiny, która w ostat-
niej chwili zgłosiła swój udział i uzy-
skała 72,5 punktów z 80 możliwych. 
Zwycięscy Daniel Łokaj, Aleksandra 
Rusiecka, Weronika Kunicka zdoby-
li  główną nagrodę. Na drugim miej-
scu znalazła się drużyna z SP nr 3 
Aleksandra Olejnik, Wiktoria Ki-
ryk, Bartłomiej Bielski  - 70,5 punk-
ta, a trzecie miejsce zajęła SP nr 4 w 
składzie: Anna Przybyszewska, Pa-
trycja Kożybska, Dominika Szynal 
-  69 punktów. Zwycięskie zespoły  
odbiorą swoje nagrody dzisiaj pod-
czas zakończenia festiwalu „Eko-
film” w Domu Kultury. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy  i życzymy  
szczęścia za rok.

K.M.Kosakiewicz.

Uroczyste otwarcie Konkursu

Jak zestrzelić balonik z łatwym pytaniem?

A cóż to za roślina?

Jaki ptak zgubił takie piękne pióro?
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Zespół z Długołęki poza podium (IV m), ale za to pierwszeństwo w wyborze 
nagród

Jakie prace wykonuje się tym narzędziem?

Zwycięscy ZSP Daniel Łokaj, Aleksandra Rusiecka, Weronika Kunicka zdobyli  
główną nagrodę .

II miejsce SP nr 3 Aleksandra Olejnik, Wiktoria Kiryk, Bartłomiej Bielski 

Ratownicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie zaprezento-
wali udzielanie pomocy przedmedycznej

Trzecie miejsce zajęła SP nr 4 w składzie: Anna Przybyszewska, Patrycja Ko-
żybska, Dominika Szynal.
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Miłosz syn Anety 
Lewandowskiej 
14.05.2010 z Brzozowa

Marcel syn Marty i 
Krzysztofa Serockich 
ur. 13.05.2010 z 
Nowogardu

Bliźniaczki Anny Has 
18.05.2010 z Miłogoszczy

Lena córka Darii 
i Piotra Mizielińskich 
ur. 13.05.2010 ze 
Szczecina

Kornelia córka 
Dominiki Bąk 
13.05.2010 
z Nowogardu

Syn Anny i Sebastiana 
Furmańczyków 
19.05.2010 z Nowogardu

Franciszek Feliks 
syn Aliny i Ireneusza 
Witkowskich. 13.05.2010 
z Gryfina

Franciszek syn Magdaleny 
Gradzińskiej 13.05.2010
 z Krzemiennej

OFERTY PRACY PUP

          Nowogard 19.05.2010r.
OFerTY PraCY PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD
1. Przedstawiciel handlowy
2. Kierownik grupy remontowo-budowlanej
3. Specjalista ds. rozliczeń i kosztorysowania
4. Barman /ka
5. Hydraulik
6. Stolarz
7. Robotnik drogowy 
8. Operator spychacza
9. Manager jakości logistyki 
10. Kierowca C + E
11. Monter instalacji wodno kanalizacyjnych 
12. Elektryk
13. pomocnik glazurnika
14. Nauczyciel jęz. Angielskiego
15. doręczyciel pocztowy
16. piekarz
17. kucharz
18. Handlowiec
19. Pracownik biurowy – branża samochodowa
20. monter instalacji c.o.
21. Przedstawiciel handlowy
22. Specjalista ds. administracji
23. Specjalista ds. technicznych
24. Specjalista ds. finansowych

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Agent ubezpieczeniowy (pow. Goleniowski )
2. Kierownik zespołu ( pow. Goleniowski )
3. dyrektor agencji 
4. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, Ratowników 
WOPR, kosmetyczki ( Jarosławiec )

Czy nas na to stać?
Konia z rzędem temu, kto przed katastrofą wytyczyłby klarowną granicę 

między „prawicą” a „le wicą” na polskiej scenie politycznej. Teraz ta granica 
wydaje się być w dalszym ciągu „zamglona”.

W pierwszym odruchu - po szoku jakiego doznało polskie społeczeństwo 
wskutek tragedii - przedstawiciele niemal wszystkich opcji politycznych 
gromko i zgodnie oznajmili ludowi (użyję tego określenia, aby uniknąć ry-
zykownego dziś terminu: „społeczeństwo”) chęć zmiany dotychczasowego 
stylu prowadzenia polityki.

Tymczasem zaczęły nabrzmiewać rozbieżności, które dziś niemalże już 
powróciły do dawnej „świetności”. Deklarowaną zmianę stylu polityczne-
go bodajże najwyraźniej podtrzymują politycy lewicowi - co jest o tyle zro-
zumiałe, że w ostatnim czasie nie należeli do grupy czołowych decydentów, 
mimo tego potrafili zachować należną wstrzemięźliwość wobec konkuren-
tów.

Może jednak warto częściej pomyśleć o tym, czy bezgraniczne zdawanie 
się na podsuwane nam wprost„na tacy” autorytety, nie pozbawia nas możli-
wości obrony przed „bestią”, którą tenże „autorytet” też nie zawsze potrafi w 
sobie okiełznać? Wszakże jest on nadal - mimo tego, że wstawimy go, albo 
tylko pozwolimy (o wiele częściej!) wstawić na bardzo wysoki piedestał -tyl-
ko człowiekiem!

Najwyższy czas podjąć „pracę od podstaw”, i to w ramach każdej opcji po-
litycznej - ale także w wielu innych organizacjach! O potrzebie wyraźniej-
szego wzmożenia kontaktów z ludźmi (tak, z ludźmi, nie z „dołami partyj-
nymi”) świadczyć mogą choćby ostatnie nieporozumienia wokół pochówku 
prezydenckiej pary.

Aby można było spodziewać się, że nastąpi wreszcie wyraźniejszy odwrót 
od dotychczasowego stylu uprawiania polityki, że stanie się to już w trak-
cie najbliższych kampanii wyborczych, potrzebne jest zainicjowanie zmia-
ny myślenia przez wszelkiego rodzaju elity - które (póki co) postrzegane są 
jako „niebotycznie” wyalienowane lub wprost zorientowane koniunktural-
nie. Takiej zmiany dokonać mogłaby odpowiednia presja społeczna! Czy 
nas na to stać?

Przez ostatnie lata zdecydowana większość organizacji społecznych po-
dzieliła los związków zawodowych. Często swoim zachowaniem, przeraża-
jącą indolencją (biernością, zobojętnieniem), niezwykle ułatwialiśmy „eli-
tom” odbieranie nam możliwości współdecydowania. Nawet w ostatnim 
czasie, czasie niezwykle trudnym, pozwoliliśmy wmanewrować się w roz-
grywki polityczne, miast spróbować zorganizować się oddolnie. Czy nas na 
to stać?

Wielkim ułatwieniem mógłby być ogromny dorobek naszej kultury naro-
dowej, który umiejętnie odczytany wskazuje na potrzebę (a nawet koniecz-
ność) czerpania z zasobów społecznej mądrości. Mógłby, ale nie będzie lub 
będzie tylko w bardzo okrojonym zakresie! Jedni politycy ów dorobek igno-
rowali, inni wprost wyśmiewali - wyraźnie osłabiając jego potencjał. Te po-
kazowe „pyskówki” telewizyjne, te komentarze przekraczające granice do-
brego smaku, itd., itp. - promieniowały niedobrymi przykładami zachowań. 
Jakże łatwo dawaliśmy łapać się na taką przynętę!

Z kolei jeszcze inni chcąc zawrócić nas do czasów prawie feudalnych, w 
istocie ułatwili zadanie tym wymienionym w pierwszej kolejności. Tymcza-
sem doświadczonych „ludzi kultury”, których stać byłoby na wyważenie od-
powiednich proporcji w tym zakresie, odsunięto od wpływu na podejmo-
wane decyzje.

Kiedyś zajęłaby się tym problemem klasa społeczna zwana dumnie inteli-
gencją, ale dziś właśnie ta grupa popadła w zastanawiający letarg graniczą-
cy ze śmiercią kliniczną. Konieczna jest odpowiednia reanimacja! Czy nas 
na to stać?

Przywołując w tym miejscu doświadczenia z historii można stwierdzić, że 
nasz współczesny „ŚWIAT” - do którego (chcąc czy nie) zmuszeni jesteśmy 
się przystosować - jakże często został wykreowany poprzez zmagania zbroj-
ne. Ale były też wyjątki!

Skoro w tak dramatycznych okolicznościach otrzymaliśmy kolejną szan-
sę udowodnić, że potrafimy takie wyjątki odpowiednio wykorzystać, to nie 
rozmieńmy jej i tym razem na „drobne”! 

Czy nas (jednak) na to stać?
Lech Jurek

Polityka po tragedii w Smoleńsku
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RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

reklamareklama reklama

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w II LO

W dniach 23-30 kwietnia po raz 
kolejny gościliśmy uczniów z Gym-
nasium Heide – Ost. Nasze szkoły 
współpracują ze sobą już od 14 lat. 
Tym razem do uczniów ZSO w No-
wogardzie przyjechało 13 rówieśni-
ków z Gymnasium Heide-Ost wraz 
z opiekunem. Wszyscy goście przez 
cały tydzień mieszkali u swoich pol-
skich partnerów, dzięki czemu mogli 
poznać polskie rodziny, polską kuch-
nię, naszą gościnność oraz zupełne 
inne tradycje i obyczaje.

Wymiana miała na celu wzajem-
ną integrację, likwidację stereotypów, 
które istnieją między naszymi naro-
dami oraz nawiązanie nowych przy-

jaźni. Polscy uczniowie mieli możli-
wość wykorzystania języka niemiec-
kiego w praktyce, Niemcy zaś pozna-
wali nasz język od podstaw i poma-
gali nam, Polakom w nauce. Dziś, 
po całym, pełnym emocji tygodniu, 
można spokojnie powiedzieć, że cele 
zostały osiągnięte w stu procentach!

Wspólny tydzień rozpoczęliśmy 
w piątek o godzinie 15:30 powita-
niem grupy niemieckiej, szybkim 
zakwaterowaniem gości w domach 
i pierwszym spotkaniem w szkolnej 
sali teatralnej. W ciągu całego tygo-
dnia odwiedziliśmy wiele interesują-
cych miejsc (m. in. szczecińskie Wały 
Chrobrego, Ratusz Miejski w Nowo-

gardzie, w którym serdecznie nas po-
witał Burmistrz Nowogardu – pan 
Kazimierz Zięba, latarnię morską i 
forty w Świnoujściu czy też Kolegia-
tę NPM Królowej Świata w Stargar-
dzie Szczecińskim).  Wykonaliśmy 
również kilka ciekawych zadań (m. 
in. niezapomnianą grę miejską pole-
gającą na wymienianiu się różnymi 
rzeczami z przechodniami w Szczeci-
nie oraz quiz z pytaniami o Nowogar-
dzie). Dużym powodzeniem cieszyły 
się też gry integracyjne, lekcja języ-
ka polskiego, warsztaty historyczne i 
kurs tańca latino, wycieczka rowero-

wa, teatr ognia, wspólny grill u jednej 
z uczestniczek wymiany oraz insceni-
zacja polskiego wesela. 

Nie sposób jednak opisać wszyst-
kiego, co się wydarzyło, można tyl-
ko powiedzieć, że wszystko było ode-
brane jak najbardziej pozytywnie. 
Świadczą o tym uśmiechy - uśmiechy 
goszczące na naszych twarzach przez 
cały tydzień trwania wymiany, te na 
wspólnych fotografiach i te, które po-
jawiają się na samo wspomnienie.

Uczestnicy zżyli się ze sobą tak 
bardzo, że postanowili nie czekać do 
września, kiedy planowo mamy wy-

ruszyć z rewizytą, i spotkać się już w 
wakacje. Mamy nadzieję, że nic nie 
zepsuje naszych planów, a wzruszają-
ce pożegnanie nie było pożegnaniem 
na dłuższy czas. 

Nad całym programem czuwali 
nasi opiekunowie: pani Maja Stelma-
szak oraz pan Dietrich Vorpahl, któ-
rym bardzo dziękujemy za zaangażo-
wanie. Dziękujemy również za wspar-
cie finansowe i rzeczowe Polsko- Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży, Ra-
dzie Rodziców przy II LO oraz Urzę-
dowi Miasta i Gminy w Nowogardzie, 
bez których pomocy nasze spotkanie 

miałoby dużo skromniejszy przebieg.
Większość uczniów biorących 

udział w wymianie zamierza w ko-
lejnych latach również zaangażować 
się w polsko – niemiecką współpracę 
młodzieży. Najlepszym podsumowa-
niem wspólnego tygodnia może być 
wypowiedź Sophie z Heide: „To było 
jedno z najpiękniejszych i najważ-
niejszych doświadczeń w moim ży-
ciu. Zawsze będę sobie o nim przypo-
minać. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku znów tu przyjadę”.

Dorota Zawal, Sandra Garlińska, 
Michał Szarek

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

Zespół Ekonomiczno-Adminstracyjny Szkół
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie 
ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze 
samodzielny referent do spraw kadr

Wymagania formalne:
– wykształcenie wyższe z co najmniej 3 letnim stażem potwierdzonym
świadectwami pracy
– znajomość zagadnień kadrowych ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów ustawy Karta Nauczyciela
– znajomość obsługi komputera
– dobry stan zdrowia
– niekaralność
Wymagania dodatkowe:
– znajomość programów kadrowo-płacowych
– znajomość przepisów z zakresu kwalifikacji nauczycieli
– umiejętność pracy w zespole
Zakres obowiązków:
– prowadzenie spraw osobowych i akt nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach
– załatwianie spraw emerytalno-rentowych pracowników oraz 
prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów
– prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych 
przeglądów
kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników jednostki ZEAS
– opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej oraz 
sporządzanie w tym zakresie niezbędnej sprawozdawczości
– przygotowywanie postępowania rekrutacyjnego na wolne 
stanowiska w jednostce Kandydaci winni złożyć następujące 
dokumenty i oświadczenia:
1. CV
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 
umiejętnościach
5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie
6. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o 
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.
Dokumenty przyjmowane będą do dnia 1 czerwca 2010 roku w 
Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie, ul. 3 
Maja 6 (I piętro) – do godz. 12.00. Nie ma możliwości przyjmowania 
dokumentów drogą elektroniczną. Wszelkich informacji w sprawie 
naboru udziela Pani Magdalena Pędzik – kierownik ZEAS, tel. 91 39 
25 947.
Dane kandydatów do naboru, spełniających wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu, zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie 
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie zastrzega 
zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próbny, a 
następnie na czas określony i nieokreślony.

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6
pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) * klucze 
warsztatowe * elektronarzędzia * prostow-
niki * akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). Zapraszamy!

Zatrudnimy 
sprzedawców

- wykształcenie średnie lub zawo-
dowe handlowe
- znajomość komputera i kas 
fiskalnych
- doświadczenie zawodowe i dys-
pozycyjność

Oferty prosimy kierować Społem 
PSS w Nowogardzie, 

ul. 3 Maja 40. 
Termin do 31.05.2010 r. 

Tel. od pn. – do pt.  91 39 21 805.

ZBIÓrka ODPaDÓW 
WIelkOGaBarYTOWYCH

W dniach 24 - 28 maja 2010 r. przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych. Celem akcji jest stworzenie mieszkańcom gminy moż-
liwości bezpłatnego pozbycia się zbędnych odpadów wielkogabarytowych zalega-
jących w domach, garażach, budynkach gospodarskich czy na posesjach. Z dru-
giej strony akcja ma na celu ograniczenie przypadków nielegalnego pozbywania 
się tego typu odpadów przez mieszkańców, czego efektem jest zaśmiecanie lasów, 
terenów zielonych, poboczy dróg czy nieużytków. Odpady wielkogabarytowe to ta-
kie, które - ze względu na swoje rozmiary lub masę - nie mogą być umieszczone w 
typowych pojemnikach.
Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
- sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
- stare meble, dywany, wykładziny itp.,
Termin odbioru zebranych odpadów może uzgodnić:
- właściciel nieruchomości bądź jej dzierżawca,
- zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub administrator wspólnoty mieszkaniowej,
- administracja Spółdzielni Mieszkaniowej,

pod numerem tel. 91 39 21 582 z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Wszelkich informacji w tej sprawie udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (tel. 91 3926232).

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do 16 lat. 
Zawody odbędą się dnia 30 maja 2010 r. Zapisy przy Restauracji „Nep-

tun” w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma posiadać siatkę na przechowy-

wanie złowionych ryb.
Zarząd
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

Sprzedam 
mieszkanie 77,8 m2. 
Tel. 507 145 754.

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776
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• KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNORO-
DZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE W 
OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, PONIATOW-
SKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	 Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale spo-
kojna lokalizacja, pomoc w uzyskaniu 
kredytu. Tel. 606 291 791.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wła-
snościowe, bezczynszowe 68 m kw, wysoki 
standard, cena 130 tys. do uzgodnienia. 
607 398 428, 603 422 112.

• TANIO zakwateruję 6-13 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., Nowo-
gard, Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom wolnostojący + działka 24 
ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

•	 Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m kw, 
IV piętro, cena 180 tys. Tel. 88 577 80 16.

• Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. Tel. 
91 419 10 77.

• Sprzedam mieszkanie o podwyższonym 
standardzie, 3 pokoje, balkon, pow. 70 m  
kw, III piętro, cena 2700 zł/ m kw. Tel. 91 39 
20 136.

• Trzy pokoje w centrum Nowogardu zamie-
nię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 886-416-
305 po 15-tej.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 39 25 179.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	 Sprzedam dom podpiwniczony z gara-
żem w Nowogardzie, cena do negocjacji. 
663 500 800.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie 0,36 ha. 
Tel. 601 508 082.

• Sprzedam 2 działki pod budownictwo 
handlowo – usługowe w Dobrej przy ul. 
Piłsudskiego (obok bloków mieszkalnych 
kolejowych). Tel. 509 355 076.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 
m kw + działka własnościowa 5,5 ara z 
garażem, 150 tys., Dębice k. Maszewa. Tel. 
604 189 118.

• Wynajmę lokal 80 m kw (biuro, gabinet). 
606 703 451.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53 m 
kw, 8 km od Nowogardu, w Maszkowie. Tel. 
723 005 684.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strzele-
wie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 26 698.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie. 
509 380 407.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 88 
m kw z garażem w Nowogardzie. Tel. 91 39 
20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 40 
m kw, własność hipoteczna, z ogrodem, za-
budowaniami gospodarczymi, budynek 4 
rodzinny, bezczynszowy. Tel. 91 46 31 233.

• Sprzedam las brzozowy, obok media, 3,5 
ha. 695 780 299.

• Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

• Sprzedam lub zamienię na Nowogard 2 
pokojowe mieszkanie w Goleniowie, 46,2 
m kw. Tel. 603 585 395, 669 018 385.

• Świętoszewo – mieszkanie 42 m kw, bez-
czynszowe, 2 pokoje + pokój na poddaszu, 
78 000. Tel. 501 307 666.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw w Dębi-
cach, 131 000. Tel. 725 899 426.

• Segment domu 100 m kw w Jenikowie 
do kapitalnego remontu, 28  000. Tel. 
899 133 882.

• Ziemię rolną kilka hektarów – tanio. Tel. 
783 534 677.

• Budynek murowany 80 m kw na wsi po re-
moncie (były sklep) na cele mieszkaniowe, 
okazja 43 000. 502 103 432.

• Odstąpię działkę z murowanym domkiem 
koło ZK Nowogard. 782 813 335.

• Sprzedam garaż murowany na Zamkowej. 
782 813 335.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 2 po-
kojowe w bloku, 49 m kw w Bieńczycach. 
Tel. 605 571 583.

• Poszukuję mieszkanie do wynajęcia na wsi. 
661 751 304.

• Wynajmę lokal na działalność usługowo 
– handlową, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe 68 m kw + garaż. Tel. 602 823 424.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe. 603 55 55 32.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m kw lub 
zamienię na 2 pokojowe w Nowogardzie. 
Tel. 503 390 375.

• Sprzedam w Osowie mieszkanie 39 m kw, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
własne CO, budynek gospodarczy (garaż), 
2 piwnice. Kontakt N-d, ul. Boh. Warszawy 
38/3, Tel. 785 145 427.

•	 Do wynajęcia lokal handlowo – usługo-

wy 125 m kw w centrum Nowogardu. 
667 994 240.

• Wynajmę pomieszczenie na działalność 
handlową 800 m kw lub z możliwością po-
działu na boksy. 509 528 688.

• Sprzedam działki pod zabudowę 30, 36 
arów okolice Nowogardu. 796 82 09 71, 
790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. Le-
śna. 796 820 971, 790 508 388.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul. Ban-
kowa, pow. użytkowa 62 m kw, podwyż-
szony standard. 607 890 510.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wyso-
ki standard, 57,5 m kw centrum, ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogar-
dzie 150 m kw, 2 łazienki, 5 pokoi, garaż, 
budynek gospodarczy 30 m kw. Dobra lo-
kalizacja. Tel. 696 079 880.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe na ul. 
Racibora. Kaucja 2000 zł, czynsz 800 zł + 
opłaty. 668 431 295.

• Sprzedam działkę nad jeziorem 800 m kw z 
wydanymi warunkami zabudowy, 51 tys. zł 
do  uzgodnienia. Tel. 608 622 920.

• Sprzedam dom w Wojtaszycach o pow. po-
nad 200 m kw na działce 19 arów, 2 budyn-
ki gospodarcze. Tel. 509 702 817.

• Sprzedam gospodarstwo rolne (na kolo-
nii) przy lesie o pow. 14.6 ha + zabudo-
wania dom i budynek gospodarczy. Tel. 
609 928 126.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
186/65/R15, stan bdb, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam BMW 316i, kombi, poj. 1,6 l, rok 
prod. 1999, przebieg 190 000, stan bardzo 
dobry. Tel. 604 823 380.

• Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Mercedes C240, automat, full 
opcja. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam VW Transporter, poj. 2,4 D, 1994 
r. Tel. 889 430 871.

• Sprzedam Ford Mondeo Combi, 1995 r., 1,6 
V, benzyna + gaz, cena 3200 zł. Tel. 508 97 
68 04.

• Sprzedam VW Sharan 1,9 CDI, XII 2005 r., 
140 tys. km, sprawdzony w ASO, srebrny 
metalik, stan idealny, pełne wyposażenie, 
7 osobowy, cena do uzgodnienia. 608  01 
39 95.

• Sprzedam Ford Cougar, 1999/2000 r., poj. 
2,0 l, stan bdb, zarejestrowany, ubezpieczo-
ny, srebrny metalik. Tel. 601 714 838.

• ROLNICTWO

•	 Sprzedam słomę w małych belkach, 
cena 1.50 za szt. 782 036 086.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 39  106 
54.

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

• Prosięta sprzedam. 508  607  457, 
511 483 925.

• Sprzedam: przyczepa rolnicza 3,5 t – wy-
wrotka, stan bdb, śrutownik „Bąk” 7,5 kW, 
Dąbrowa 43. Tel. 91 39 26 189.

• Naprawa węży hydraulicznych. 
604 950 879.

• Sprzedam owies. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam króliki. 781 016 127 po 16.00.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, nową, cena 
do uzgodnienia. Tel. 91 39 17 620 wieczo-
rem.

• Sprzedam 2 kuce, tanio. Tel. 509 411 822.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 170 38.

• Sprzedam gorczycę i słomę w kostkach. 
502 853 573.

• Sprzedam lub pożyczę do żniw mieszan-
kę zbożową (owies, jęczmień, pszenica). 
880 434 645.

• Sprzedam słomę. 91 419 10 76.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
cena 3500. 783 48 48 51.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. aurikuloterapia. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni handlo-
wych i klatek schodowych. mycie okien 
w mieszkaniach prywatnych. Pranie 
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33

kom. 508 312 261
licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77
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W TYm TYGODNIU POleCamY DOm POD NOWOGarDem!

kreDYTY * POŻYCZkI
Nasza firma oferuje kompleksową obsługę klienta począwszy od 

wyboru oferty, wycenę nieruchomości, uzyskanie kredytu. 
Usługi w zakresie doradztwa kredytowego są całkowicie bezpłatne.
Nasze atuty to:

- pomoc w wyborze najkorzystniejszego kredytu pod względem: waluty, 
- pomoc przy kompletowaniu i wypełnianiu wymaganych dokumentów, 
- sfinalizowanie podpisania umowy z bankiem bez zbędnych formalności.

korzystając z naszej pomocy możesz uzyskać:
Kredyt mieszkaniowy • Rodzina na swoim  

Kredyt konsolidacyjny • Pożyczkę hipoteczną

pow. domu: 150 m2 

działka: 6232 m2 
cena: 320 000 zł

dywanów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

• Nowy najtańszy nośnik reklamy dla Twojej 
Firmy - Ramki do tablic rejestracyjnych z 
wyświetlaczem LED, STUDIO REKLAMY VI-
ZART, UL. 700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

• DAXA – pomagamy odzyskać odszkodo-
wanie. 509 996 105, 781 858 612.

•	 Pogotowie komputerowe. 695 041 278.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.

• Transport drewna z lasu, ze ścięciem, porą-
bane. 608 356 697.

• UNIQA – ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie. Lilla Kaźmierowska, 
ul. Poniatowskiego 14/2. 693  128  108, 
91 350 30 55.

• Usługi budowlane, budowa domów, re-
monty, glazury, terakoty, roboty wykoń-
czeniowe, docieplenia. 726 573 868.

• Organizujemy wesela, jazda konna. 607 73 
98 66.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 602 690 897.

• Transport, przeprowadzki – szybko i tanio. 
79 1111 749.

•	 Usługi hydrauliczne. 600 382 214. 

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Usługi ogólnobudowlane, panele, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, kładzenie pły-
tek, ocieplanie poddaszy, prace wykończe-
niowe, itp. Tel. 693 021 097.

•	 Usługi – docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	 remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

• Pielęgnacja ogrodów i drzewek, koszenie 
trawy. 665 544 518.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak, możliwość wystawienia faktury. 
607 408 489.

• Amerykanka udziela korepetycji z języka 
angielskiego. Tel. 501 572 186.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holan-
dia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie  do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

•	 metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	 Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-48 
lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 21 373, 
po 15.00 91 39 20 420.

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty, rabaty. 604 189 118.

• Zostań klientem firmy Oriflame i uczestnicz 
w nauce makijażu. Duże możliwości zarob-
kowe. 693 876 362.

• Szukam pracy jako kierowca kat. B, C, E, ak-
tualne papiery. Tel. 721 032 062.

• Elektryk poszukuje pracy, posiada własne 
ubezpieczenie w KRUS. 665 60 25 71.

• ALL-POL zatrudni kierowcę z prawem jazdy 
C+E. Kontakt 91 39 20 306, 91 39 26 971.

• Zatrudnię osobę do montażu instalacji 
gazowych w samochodach. Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 91 39 21  828, 608 
39 50 69.

• Zatrudnię murarzy i pomocników. 
662 678 895.

• Robienie paznokci żelowych, tanio. 
788 130 644.

• Zatrudnię kierowcę z kat D prawa jazdy. 
509 528 688.

• KSM Trading ul. Nadtorowa 14c, 72-200 
Nowogard, Tel. 91 39 27 113 zatrudni kie-
rowcę Tira z uprawnieniami.

•	 Firma informatyczna zatrudni osobę 
studiującą do pracy w serwisie opro-
gramowania komputerowego. kontakt 
fortel@post.pl

INNe

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	 Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 

Vaillant z Niemiec na gwarancji, po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, domu, 
serwis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni, na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, na gwarancji, cena 450 zł, ser-
wis Vaillant. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą  do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam drewno kominkowe opałowe – 
transport. 603 285 438.

• Sprzedam bemar wodny 10 garnkowy, ta-
nio: krzesła, ławy, stoły. 608 658 184.

• Oddam gruz. 693 922 695.

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184.

• Sprzedam regały sklepowe + lady. 
606 703 451.

• Drewno opałowe, odpady tartaczne, oflisy 
cięte, transport. Tel. 509 930 161.

• Sprzedam nową pościel wełnianą z kóz 
kaszmirskich „Merynos”, idealna na sy-
pialnię. Kontakt dzwonić po 16.00 kom. 
695 573 835, cena 4000 zł. 

• Sprzedam sztangę z obciążnikami firmy 
Spartakus. Tel. 792 318 575.

• Sprzedam chłodziarkę bez zamrażalnika 
z nawiewem, wys. 183, firmy Siemens. 
792 318 575.

•	 Zaginął pies czarnej maści z białym 
krawatem pod szyją, średniej wielko-
ści, wabi się ramzes. Nr tel. właściciela 
510 347 478.

• Sprzedam ładny segment pokojowy. 603 
55 55 32.

• Sprzedam traktorek – kosiarkę 11,5 
KM MTD, cena 2200 zł do uzgodnienia. 
696 064 476.

• Sprzedam wózek FX (POLAK) czerwony – 
gondola, spacerówka + wyposażenie w do-
brym stanie, cena 350 zł. Tel. 723 128 048.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

reklama

reklama

W obiektywie  Jana korneluka   -  Odlatuje ostatni...

...bo nie chce pływać razem ze szczurami
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 21.05

Rozwiązania krzyżówki 11.05 – DOBRZE NAM 
W UE ? – nadesłali: Sabina Frąckowiak, Urszula 
Skowron, Halina Krawczyk, Marianna Machocka 
(Płotkowo), Pelagia Feliksiak, Henryk Rosa (Strze-
lewo), Jan Furmańczyk (Dąbrowa), Urszula Kacz-
marek, Janina Grudzińska, Agata Kochelska (Błot-
no), Klaudia Poźniak, Stanisława Pokorska, Andrzej 
Leszczyński, Małgorzata Jurczak, Halina Szwal, Bar-
bara Bartosik, Danuta Borowik, Szczepan Falaciń-
ski, Mirosława Rutkowska, Edmund Skibiszewski 
(Wierzbięcin), Bogdan Krystkiewicz (Dąbrowa), 
Andrzej Czarnowski (Osowo), Danuta Salamon 
(Strzelewo), Bogumiła Urtnowska (Kulice).

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Małgorzata Jurczak z Nowogardu,
- Klaudia Poźniak z Nowogardu,
- Sabina Frackowiak z Nowogardu.

Gratulujemy!   

Rozwiązania krzyżówki nr 14.05 – RUSZA 
EKOFILM - nadesłali: Ewa Skowrońska, Sabina 
Frąckowiak, Sylwia Feliksiak, Urszula Rybus, Pela-
gia Feliksiak, Jadwiga Maknia, Nikola Grenda, Bo-
gumiła Urtnowska (Kulice), Janina Grudzińska, 
Teresa Młynarska (Słajsino), Andrzej Czarnowski 
(Osowo), Regina Czarnowska (Osowo), Iwona Ko-

chelska (Błotno), Agnieszka Pluta (Błotno), Kry-
styna Zawidzka, Jerzy Siedlecki, Halina Heinrich, 
Szczepan Falaciński, Stanisława Pokorska, Jerzy Za-
wadzki (Orzechowo), Andrzej Leszczyński, Tere-
sa Januszonek, Krzysztof Kępa, Urszula Skowron, 
Adam Stefański, Wiesława Rutkowska, Danuta Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina 
Szwal, Teresa Czarnecka (Wierzbięcin).

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Jerzy Zawadzki z Orzechowa,
- Regina Czarnowska z Osowa.

Gratulujemy!   

JUŻ Za DZIeŃ maTUra… 
Maj wabi nas słowikiem już i bzami ,
Spójrzcie tylko na pączki, na listki… 
Młodzież czeka najważniejszy egzamin 
(Maturzyści to i maturzystki). 
I gdy spojrzę na życie, co płynie, 
Na ten czas, który gna bez litości. 
Gdy pomyślę o tym egzaminie – 
Też świadectwo chcę mieć dojrzałości, 
Do wielkiego pofrunąć chcę lotu. 
Trzeba zatem się trochę potrudzić, 
Musze zdawać z dość różnych przedmiotów, 
Żeby jakoś wyjść w życiu na ludzi. 
Pójdę z książką nad jezioro – tak myślę, 
(Życie książkę mi tę napisało). 
Bo historia i nauki ścisłe, 
Geografia, przyroda – to mało!.
Trzeba się będzie dobrze napocić, 
Zrezygnować majowych wieczorów, 
Żeby zdać celująco: z dobroci, 
Z dobrych manier, skromności (choć brak tu 
Skryptów, które nauki te szerzą ), 
Z życzliwości dla ludzi i zwierząt, 
Tego niestety brak i nic się nie zmieni,
Obecne pokolenie wcale tego nie ceni, 
Choć grymasiłbym (cóż znaczy grymas!) 
Wiem-niczego z programu nie utną  !
I gdy nawet z piątkami otrzymam 
Tę maturę – to będzie mi smutno. 
Bo niepokój i żal serce zdławią, 
I z tym bólem zostanę już wiecznie,
Gdy z wszystkiego mi piątki postawią, 
A z młodości – niedostatecznie. 
Tu chyba miejsce na morał , 
Tak się przynajmniej wydaje, 
Choć wszyscy się rodzą orłami, 
Nie każdy orłem zostaje. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFONY

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00
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Po puchar do Bydgoszczy!
Duża grupa kibiców w Nowogardu wybiera się do Bydgoszczy na sobotni finał piłkarskiego Pucharu Polski. 

Wszystko by wspierać piłkarzy 
Pogoni Szczecin, którzy zagrają w 
nim przeciwko Jagielonii Białystok. 
Kibice z Nowogardu zorganizowali 
wyjazd autokarowy. W sobotę o godz. 
8.00 do Bydgoszczy wyruszy nim po-
nad 40 osób. Są także fani z naszego 
miasta, którzy na mecz wybierają się 
samochodami osobowymi. Na trasie 
do Bydgoszczy można, więc spodzie-
wać się portowej kawalkady. 

Pogoń nie jest faworytem finału. 
Gra przecież w pierwszej lidze, a 

obecnie plasuje się w niej na piątym 
miejscu. Nie ma już szans na awans 
do ekstraklasy. Jagielonia, to zespół 
występujący w ekstraklasie, który 
sezon zakończył na jedenastym 
miejscu. Pogoń, to pierwszy klub 
spoza ekstraklasy, który w tym stu-
leciu awansował do finału krajowego 
pucharu.

Początek meczu o godz. 15.30, 
na stadionie im. Zdzisława Krzysz-
kowiaka w Bydgoszczy. Transmisja 
spotkania w TVP 2. 

Kibice Pogoni z zespołu „Chorzy 
na Odrę” z okazji występu w finale 
Pucharu Polski nagrali piosenkę 
„Pogoń babę Jagę!”. Utworu można 
wysłuchać w internecie.

Będzie, to trzecie podejście por-
towej jedenastki do pucharowego 
trofeum. Pogoń dwa razy walczyła już 
w finale Pucharu Polski, w obu przy-
padkach jednak minimalnie uległa 
rywalom. Najpierw w roku 1981 Legii 
Warszawa 0:1 (po dogrywce), a w 
1982 Lechowi Poznań 0:1. W drugim 

pojedynku, w granatowo-bordowych 
barwach występował także nowogar-
dzianin Marek Leśniak.

Kibicom udającym się do Bydgosz-
czy życzymy powrotu z upragnionym 
Pucharem. W przypadku wygranej 
Pogoni na niedzielę przygotowy-
wana jest feta na stadionie przy ul. 
Twardowskiego z udziałem piłkarzy, 
trenerów, działaczy, VIP-ów oraz 
kibiców (wstęp za darmo).

man

Ważne wskazówki dla kibiców Pogoni udających się na mecz do Bydgoszczy. 
1. W dniu meczu nie będzie prowadzona sprzedaż biletów na mecz.
2. Pogoń jako współorganizator meczu będzie karana za zachowanie swoich kibiców. Przewidziane są kary zamknięcia stadionu w Szczecinie i wysokie grzywny.
3. Poza sektorami Pogoni (19-24) kibice nie będą wpuszczani w klubowych barwach.
4. Jagiellonia jest gospodarzem meczu i zagra w barwach klubowych. Pogoń wystąpi na biało.
5. Pociąg specjalny wjedzie na stację Bydgoszcz Główna, następnie kibiców czeka 15-minutowy spacerek na stadion.
6. Samochody osobowe i autokary zatrzymują się na parkingu przy ul. Zaświat (do stadionu jest ok. 400 metrów).
7. Bramy stadionu będą otwarte 4 godziny przed meczem.
8. Przed spotkaniem, po rozgrzewce, zostaną odegrane hymny obu klubów.
9. Po spotkaniu, na trybunach, zostaną dłużej kibice drużyny zwycięskiej.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz (surowe kary) wchodzenia na murawę.
11. Na wszelkiego typu flagach zakazane jest zamieszczanie obraźliwych tekstów, symboli rasistowskich oraz zachęcających do przemocy.
12. Konieczne jest wczesne przybycie na stadion, gdyż szczegółowa kontrola może wydłużyć czas wejścia na sektor.
13. Osoby pod wpływem alkoholu nie mają, co liczyć na wejście na trybuny.
14. Ważne telefony: Centrum Zarządzania Kryzysowego 52 58 59 888, straż miejska 986, policja 997, 112.              zródło: pogonszczecin.info

Szansa na rehabilitacje
W sobotę A-klasowa Olimpia zmierzy się z drugą drużyną w tabeli.
Przeciwnikiem piłkarzy Marcina Miklasa będzie Radowia Radowo Małe. 

„Olimpijczycy” będą mieli okazję do zrehabilitowania się za porażkę z minio-
nej soboty z dziewiątym Pionierem Żarnowo 7:3. Radowia zajmuje obecnie 
drugie miejsce w tabeli i ma pięć punktów przewagi nad Olimpią. Nasz zespół 
plasuje się na siódmej lokacie. Przypomnijmy, że jesienią Olimpia uległa, na 
wyjeździe Radowi 2:0. Początek meczu o godz. 15-tej w Wierzbięcinie.

man

Zaproszenie do kikorzy
W niedzielę 23 maja o godz. 10.00 na boisku sportowym w Kikorzach od-

będzie się „Sportowa majówka”. W programie piłka nożna, piłka siatkowa 
oraz wielobój pamięci Franciszka Palenicy.  Do udziału w wieloboju szcze-
gólnie zapraszamy „weteranów” pamiętających dobre czasy ś.p. Franciszka.

Będzie także szereg konkurencji sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży. Organizatorzy serdecznie zapraszają zawodników i kibiców.

LZS i Rada Sołecka

Radość piłkarzy kibiców po awansie do finału
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24 maja br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

Czy to 
wystarczy?

fot. Jarosław Bzowy
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s.  4

www.dzienniknowogardzki.pl

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

OTWARCIE
SALONU PLUS GSM  

z nową wizualizacją 

już 21 MAJA (piątek)
Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE

zaprasza na 
pokaz urządzeń 

ogrzewanie ciepła 
z natury 

(energia słoneczna, innowacyjne 
kotły spalania konwencjonalnego 

– drewno, biomasa, węgiel)
Miejsce – Plac Wolności
Termin – piątek 28 maja 

od 10.00 do 16.00

26 maja - Dzień Matki

Dziękuję Ci Mamo!
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Kronika policyjna 
17.05 – poniedziałek
Godz. 10:00 – Kradzież  z włamaniem 

do samochodu VW Passat zaparkowane-
go na ul. Boh. Warszawy. Skradziono ra-
dioodtwarzacz o radio CB

10:00 (ten sam czas zdarzenia) – Kra-
dzież z włamaniem do samochodu Honda 
CYVIC  - skradziono panel radia samo-
chodowego i dokumenty

10:35 – Ochrona sklepu LIDL powiado-
miła policję o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej, którym okazał się Syl-
wester Z. 

11:30 – Kradzież samochodu m-ki VW 
Golf II. Kradzież miała miejsce w nocy z 
16-17 maja z parkingu niestrzeżonego na 
ul. Kościuszki. 

13:00 – Kradzież metalowych części 
wagi w punkcie skupu złomu

14:50 – Kolizja drogowa na ul. Boh. 
Warszawy - kierująca samochodem m-ki 
Fiat Brava nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu i potrąciła rowerzystę. 

17:50 Kradzież dokumentów  z otwarte-
go samochodu VW-Golf . 

22:45 Policjanci OPI zatrzymali w miej-
scowości Łęgno Zbigniewa M. poszuki-
wanego na podstawie nakazu doprowa-
dzenia do Zakładu Karnego wystawione-
go przez Sad Rejonowy w Goleniowie. 

18.05 - wtorek
09:30 – Kradzież 4 szt. kół  z samocho-

du  Mercedes stojącego przed warsztatem 
samochodowym przy  ul. Boh. Warszawy

13:15 – Kradzież z włamaniem do sa-
mochodu Nissan Patrol - skradziono ra-
dioodtwarzacz i radio CB

21:00 – Ochrona sklepu LIDL  powia-
domiła o zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się Piotr B. 
Sprawca ukarany został mandatem kar-
nym.

19.05 – środa
Godz. 05:40  Na trasie Nowogard – Ku-

lice pojazd  Audi A6 uderzył w drzewo. 
Kierujący samochodem z obrażeniami 
ciała został przewieziony do szpitala. 

12:40 – Kolizja drogowa na ul. Koś ciel-
nej w której uczestniczyły 2 pojazdy  Ford 
Escort  i Ford Fusuin, Winnym kolizji 
był  kierowca Fusuina i został on ukara-
ny mandatem karnym w wysokości 100 zł 

18:45 – Kradzież  linii energetycznej na 
terenie odlewni żeliwa w Nowogardzie. 
Policjanci  zatrzymali  sprawcę na miejscu 
kradzieży . 

19:30 – Z samochodu m-ki Mercedes 
Sprinter stojącego na posesji przy ul. Ko-
ściuszki dokonano kradzieży dwóch szyb 
2  przesuwnych. 

20.05 – czwartek 
10:30 – Zgłoszono  wybicie szyby w sa-

mochodzie Toyota Corolla zaparkowane-
go na parkingu osiedlowym przy ul. 15 
Lutego. Zdarzenie miało miejsce z 19-20 
maja. 

10:30 – (ten sam czas zdarzenia) Zgło-
szono  oszustwo przy zawarciu umowy 
kredytowej na zakup i montaż okien PCV 

przez  nieznanego  mężczyznę podającego 
się za przedstawiciela firmy zajmującej się 
sprzedażą okien.

14:15 – Zgłoszono  uszkodzenie powło-
ki lakierniczej drzwi samochodu BMW 
zaparkowanego na drodze osiedlowej przy 
ul. Bema. Zdarzenie miało miejsce praw-
dopodobnie w nocy z 19/20 maja

21:45 – Kradzież tablic rejestracyjnych 
z samochodu Opel Astra zaparkowanego 
na ul. Kościuszki. Kradzież miała miejsce 
pomiędzy godz. 17:30 a 20:30 

23:45 – Dyspozytorka Pogotowia Ra-
tunkowego w Goleniowie powiadomiła o 
palącym się samochodzie w miejscowo-
ści Strzelewo. Na miejscu patrol ustalił, 
że całkowitemu spaleniu uległ samochód 
m-ki Renault Laguna, a poparzeniu uległ 
kierowca samochodu. 

22.05 – sobota 
00:10 – Policjanci OPI podczas kon-

troli drogowej na ul. Zielonej zatrzymali 
nietrzeźwego kierowcę samochodu  VW 
Golf, którym okazał się Paweł D. ( 0,45 
promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu). 

02:30 – Powiadomienie o wybitej szy-
bie w sklepie „Natura” przy ul. 700 - Lecia 

04:25 – Kolizja drogowa w miejscowo-
ści Olchowo.  Samochód m-ki VOLVO 
uderzył w zwierzynę leśną. Komisariat 
Policji w Nowogardzie przypomina! Znak 
drogowy A-18b „Zwierzęta dzikie” ostrze-
ga o możliwości napotkania na drodze 
zwierząt dzikich i obliguje do zachowa-
nia szczególnej ostrożności. W przypadku 
zaistniałego zdarzenia drogowego to kie-
rowca pojazdu ponosi wszelką odpowie-
dzialność za spowodowanie kolizji drogo-
wej ze wszystkimi tego konsekwencjami!  

16:40 – Pracownik NETTO powiado-
mił o ujęciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu przesłuchał  Agniesz-
kę G., której odebrano skradziony towar i 
ukarano ja mandatem karnym. 

20:00 – Pracownik sklepu LIDL po-
wiadomił o kradzieży alkoholu. Patrol na 
miejscu zastał Jana R. który został ukara-
ny mandatem karnym.

23.05 – niedziela 
Zdarzenie z 22.05 z godz. 23:00. Na 

drodze krajowej nr 6 w rejonie skrzyżo-
wania z drogą do Krzywic kierujący sa-
mochodem osobowym m-ki Mercedes  
mimo znaku ostrzegającego  o możliwo-
ści wtargnięcia dzikiej zwierzyny nie za-
chował należytej ostrożności i najechał na 
sarnę. Został ukarany mandatem karnym 
w wysokości 200 zł 

02:00 – Na jednej z posesji w miejsco-
wości Wierzbięcin ujawniono skradzione 
drewno na szkodę Nadleśnictwa Nowo-
gard. 

10:10 – Kolizja w miejscowości Karsk -  
kierujący samochodem m-ki Ford Mon-
deo stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w lampę oświetleniową. 

Opr.Jarosław Bzowy

PkPS – wydawanie 
żywności

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd  w Nowogardzie, informuje ,że 
w dniach 28 maja (piątek),  31 maja (poniedziałek) i 01 czerwca (wtorek) 
od 10-tej do 12-tej wydawana będzie żywność dla uprawnionych mieszkań-
cow z terenu miasta ,oraz rencistów,emerytów z terenu Gminy Nowogard.

Mamy serdeczną prośbę o nie ustawianie się w kolejce w nocy - żywności 
jest wystarczająca ilość.

Wiceprezes Zarządu  PKPS 
Jadwiga Cichecka

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Piątek     28.05.2010       10:00  - 16:00
Sobota   29.05.2010         9:00   -15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Dzień Dziecka z CarITaS
W sobotę 29.05.12010 Zespół Parafialny CARITAS działający przy koście-

le pw.WNMP  w Nowogardzie organizuje zabawę dla dzieci i ich rodzin, któ-
re wspiera. Obchody Dania Dziecka,  będą miały miejsce na plaży miejskiej 
w Nowogardzie i zaczynają się od godziny 11:00. Zabawa będzie okraszona 
licznymi konkursami sprawnościowymi za które będą nagrody. Dla wszyst-
kich dzieci i ich opiekunów  przewidziane jest ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Zespół CARITAS

Pojadą przez Nowogard!
XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour
Wszystkich miłośników kolarstwa zapraszamy w dniu 01 czerwca 2010 

r. na XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour. 1 
etap wyścigu obejmuje około 150 km i wiedzie przez nasze miasto. Na wyso-
kości Placu Wolności znajdować się będzie Lotna Premia. Przejazd kolarzy 
planowany jest na godzinę 11.00. Zapraszamy!

Poza lekcjami 
19 maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie zajęć po-

zalekcyjnych w naszej gminie.
O dofinansowanie decydowała gminna komisja, w której zasiadają przedsta-

wiciele Rady Miejskiej, Urzędu Gminy i Nowogardzkiego Forum Organizacji 
Samorządowych. O Pieniądze z puli 35 tys. walczyły wnioski kilku organizacji. 
Dofinansowanie otrzymały tylko LKS Olimpia Nowogard (5 tys. zł.) i Akade-
mia Wspierania Inicjatyw Społecznych (5 tys. zł.).Obie organizacje prowadziły 
zajęcia pozalekcyjne już w poprzednim roku. Olimpia przy współpracy z SP w 
Wierzbięcinie zorganizowała m.in. wyjazd dla dzieci na mecz Pogoni Szczecin, 
turnieje czy wyjazdy do teatru. AWIS prowadził zajęcia wyrównawcze przy 
współpracy z nowogardzką SP 1.

Olimpia ubiega się także o dotacje z środków unijnych. Startuje w konkursie 
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, oraz 
konkursie pn. „Pożyteczne wakacje”, gdzie planuje organizację obozów dla 
grup młodzieżowych. Rozstrzygnięcia na początku czerwca.

man
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reklama

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9c 

4 pomieszczenia o pow. 40 m 
kw każde oraz 3 stanowiska 

w pasażu po 9 m kw. 
Pomieszczenia przeznaczone 

na działalność handlową, 
biurową lub usługową. 

Duży parking. 

Tel. 91 39 20 776

W piątek 21 maja 
znaleziono 

czarnego psa 
w okolicach ul. Luboszan. 

Czeka na właściciela. 
Tel. 608 314 639

Wszystkim Mamusiom, 
tym które już nimi są i tym, 
które wkrótce Matkami będą 

– zdrowia i spełnienia 
najbardziej osobistych pragnień

życzy 
redakcja „Dziennika”

Obchody  
Święta Ludowego

Zielone Świątki to polska ludo-
wa nazwa święta majowego, według 
wielu badaczy pierwotnie związane-
go z przedchrześcijańskimi obcho-
dami święta wiosny (z siłą drzew, 
zielonych gałęzi i wszelkiej płod-
ności), przypuszczalnie pierwot-
nie wywodząca się z wcześniejsze-
go święta zwanego Stado, a obecnie 
potoczna nazwa święta kościelne-
go Zesłania Ducha Świętego.  Ludo-
we obyczaje związane z Zielonymi 
Świątkami mają swe źródła w ob-
rzędowości pogańskiej. Wpisane są 
w rytm przyrody, oczekiwanie na-
dejścia lata. Ich archetypem są ma-
giczne praktyki, które miały oczy-
ścić ziemię z demonów wodnych, 
odpowiedzialnych wiosną za proces 
wegetacji. Działania te miały zapew-
nić obfite plony. W tym celu palono 
ognie, domy przyozdabiano zielony-
mi gałązkami, tatarakiem, kwiatami 
(przystrajanie domostw zielonymi 
gałęziami miało zapewnić urodzaj, a 
także ochronić przed urokami). Nie-
którzy wycinali młode brzózki i sta-
wiali je w obejściu..

Każdego roku w całym kraju od-
bywają się obchody Świąt Ludo-
wych, podczas  których rzesze ludo-
wców i sympatyków PSL wspólnie 

kontynuują tradycję  Ojców.   Świę-
to wyrosłe z narodowej, ludowej 
i chrześcijańskiej tradycji   zawsze 
miało w swej idei pragnienie lepszej 
przyszłości dla Polski. Ta idea to-
warzyszy temu „świętu nadziei” do 
dziś. (czytaj na s. 4 – Tradycje Święta 
Ludowego) 

Nowogardzkie obchody rozpo-
częły się tradycyjnie Mszą Świętą w 
intencji Ojczyzny i Rolników w ko-
ściele pw. WNMP po czym uczest-
nicy pochodu przemaszerowali na 
pl. Wolności miejsce tegorocznych 
uroczystości.

Zebranych powitał burmistrz Ka-
zimierz Ziemba, odśpiewano Rotę i 
przystąpiono do realizacji programu 
artystycznego i zwiedzania szeregu 
stoisk prezentujących wyroby ręko-
dzieła ludowego. Przegląd regional-
nych zespołów  obrzędowych był 
niezwykle ciekawy, a nowogardzia-
nie mogli zobaczyć występy zespo-
łów, które licznie odpowiedziały na 
zaproszenie Nowogardzkiego Domu 
Kultury głównego organizatora im-
prezy.  Imprezę kończyła jak zwykle 
zabawa ludowa. Ponieważ pogoda 
nie psuła nastrojów tańczono dłu-
go…

Tekst i foto LMM

Patrz także na stronie 11 - WBREW
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Tradycje Święta Ludowego
Koniec XIXw. i początek XX stulecia to okres narodzin ruchu ludowego w Galicji. Był to ruch demokratyczny, w hasłach społecznych dość radykalny. W 

Galicji rządzonej przez sfery konserwatywne, reprezentujące interesy polityczne ziemiaństwa i słabo rozwijającej się burżuazji, ruch ludowy wysuwał hasło 
równouprawnienia politycznego chłopów, tj. dopuszczeniu ich do udziały w zarządzaniu i współdecydowaniu o losach Galicji, stanowiącej część monar-
chii Austro - Węgier. 

Ludowcy domagali się ekonomicznej i kulturalnej emancypacji chłopów. Dążenia te wywoływały ostre ataki na ruch ludowy ze strony stronnictw prawico-
wych konserwatywno - zachowawczej prasy, a także popierającej te siły poważnej części kleru. 

Takie negatywne nastawienie do ruchu ludowego powodowało wewnętrzne umocnienie struktur politycznych. Stronnictwo Ludowe założone w Galicji w 
1895r. przekształciło się w 1903r. w Polskie Stronnictwo Ludowe.

Natomiast w Królestwie Polskim 
powstało w 1915 roku założone przez 
„Zarania” Stronnictwo Ludowe, które 
następnie współtworzyło PSL - Wy-
zwolenie.

Tym początkom zorganizowanego 
ruchu ludowego towarzyszyły obcho-
dy „Święta Ludowego” początkowo w 
rocznicę insurekcji kościuszkowskiej 
dla upamiętnienia Bitwy pod Racła-
wicami (4 kwietnia 1794r.)

Niestety, po kilku latach obchodów 
tych zaprzestano z powodu niesprzy-
jających warunków społeczno - poli-
tycznych.

Do obchodów Święta Ludowego 
powrócono po odzyskaniu niepodle-
głości i konsolidacji ruchu ludowego. 
Wówczas przyjęto, że hymnem ludo-
wców będzie „Rota”, ustalono zielony 
kolor dla sztandarów ludowych, zaś 
graficznym symbolem ustanowiono 
czterolistną koniczynę.

Przyjęto również, że terminem ob-

chodów Święta Ludowego będą Zie-
lone Świątki, przypadające 50 dni po 
Wielkanocy i przypadające w kalen-
darzu Kościoła Katolickiego w Dzień 
Zesłania Ducha Św.

Szczególnie uroczysty i masowy 
charakter miały obchody w 1937r. 
poprzedzające strajki chłopskie, które 
odbyły się w lipcu tego roku. Wówczas 
na polach pod Racławicami zgroma-
dziło się blisko 100 tysięcy chłopów.

II wojna światowa przerwała ob-
chody Święta Ludowego, chociaż we-
dług relacji na zamojszczyźnie i kie-
lecczyźnie w lasach obchodzili je par-
tyzanci Batalionów Chłopskich.

Tradycję tę po wojnie kontynuowa-
ło Polskie Stronnictwo Ludowe, a po 
pozbawieniu ruchu ludowego samo-
dzielności w okresie PRL Zjednoczo-
ne Stronnictwo Ludowe.

W zależności od koniunktury po-
litycznej zewnętrznej i wewnętrznej 
zmieniał się stopień samodzielności 

ZSL, ale Święto Ludowe na stałe wro-
sło w tradycję narodową zwłaszcza w 
społeczności wiejskiej.

Po 1990r. i odrodzeniu tożsamości i 
tradycji Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego członkowie stronnictwa z dumą 
powrócili do masowych obchodów 

Święta Ludowego. Obchodzą je or-
ganizacje gminne, powiatowe i woje-
wódzkie, są okazją do popularyzacji 
idei ruchu ludowego i prezentowania 
dorobku Stronnictwa.

Na podstawie materiałów PSL 
opr. LMM
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ŻYCZeNIa

Jest osoba w naszym życiu, która zrobi dla nas wszystko
W dal odsuwa troski, chmury w promyk słońca zmienia,

Pod parasolem troski i miłości przez życie prowadzi
Ciepły uśmiech, dobre rady, delikatne i ciepłe ramiona

Otulają jak ciepły szal
Za to wszystko nie chcąc nic w zamian

Kochaj Ją i szanuj
Dobrą wróżką Twoja jest przytul ją i powiedz

Mamo, kocham Cię…

Kochanej mamie 
Marii Judkiewicz 

100 lat życia w zdrowiu życzą dzieci

EKOFILM 2010 przeszedł do historii
W piątek 21 maja , po całotygodniowym maratonie uroczysta gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury zakończyła XI Ogólnopolski 

i VII Miedzynarodowy Festiwał Filmów Ekologicznych. Widownia pełna zaproszonych gości obejrzała wręczanie nagród i wyróżnień twórcom najlep-
szych filmów. Oficjalny werdykt jury brzmi następująco:

Film „Księga” Marka Piotrowi-
cza, filmowca pochodzącego spod 
Nowogardu zdobył GRAND PRIX 
(oraz bon na zakup nagrody rze-
czowej do wartości 10.000,00 brut-
to ufundowany przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie) 
na tegorocznym Festiwalu Filmów 
Ekologicznych im. Macieja Łukow-
skiego „EKOFILM’2010”. Jury jed-
nogłośnie zadecydowało o przyzna-
niu tej nagrody za wyjątkowe walory 
poznawcze oraz perfekcyjną techni-
kę ujęć scen z życia przyrody. 

Po obejrzeniu wszystkich 34 fil-
mów zgłoszonych do konkursu jury 
podjęło decyzję o przyznaniu rów-
nież:

- drugiej nagrody i bon na za-
kup nagrody rzeczowej do warto-

ści 5.000,00 zł brutto ufundowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ze Szczecina dla filmu pt.: „Na-
uczanie początkowe” – reż. Marcin 
Bortkiewicz, za ciekawą opowieść o 
nici przyjaźni między człowiekiem i 
zwierzętami żyjącymi w warunkach 
zbliżonych do naturalnych.

- trzeciej nagrody (3 000,00 zł) 
ufundowanej przez Urząd Miejski w 
Nowogardzie dla filmu pt.: „Z kozi-
cą na świstaki” – reż. Dorota Adam-
kiewicz i Joanna Łęska. Nagroda 
wręczona za barwną i emocjonują-
cą epopeję o tatrzańskiej przyrodzie 
i ludziach ją chroniących.

- nagrody rzeczowej ufundowanej 
przez Celowy Związek Gmin R-XXI 
w Nowogardzie dla filmu „Eco ody-
seja” – reż. Grupa Filmowa „Młodzi 

kręcą” z Gimnazjum nr 1 w Sztumie. 
Opiekun grupy: Ludmiła Zdzien-
nicka. Film otrzymał nagrodę za in-
teresującą i nowatorską formę prze-
kazu treści konieczności ochrony 
środowiska przez młode pokolenie.

Wręczono również nagrody w 
konkursie Wiedzy Leśnej, zorgani-
zowanym przez Nadleśnictwo No-
wogard, który odbył się 18 maja 
br. w Zielonej Kuźni.  W konkursie 
udział wzięło 12 szkół podstawo-
wych z terenu gmin Nowogard, Osi-
na, Radowo Małe Konkurencje po-
legały na rozpoznawaniu: piór pta-
sich i dopasowanie ich do zdjęć; ro-
ślin zielnych i drzewiastych, skom-
pletowaniu pędów z kwiatostanami; 
gatunków drewna po próbkach; na-
rzędzi używanych w leśnictwie; roz-
poznawaniu owadów; strzelaniu z 
wiatrówki i odpowiedzi na pytania 
o tematyce przyrodniczej i z ochro-
ny p-poż; ziół i owoców leśnych i ich 

zastosowanie w ziołolecznictwie i 
przemyśle farmaceutycznym.(prze-
bieg konkursu opisywaliśmy na ła-
mach „DN”)

I miejsce i Puchar przechodni zdo-
była drużyna z ZSP w Osinie w skła-
dzie: Daniel Łokaj, Weronika Kunic-
ka i Aleksandra Rusiecka, opiekun 
drużyny: Aneta Kulik. Ufundowano 
nagrody w postaci DVD.

II miejsce zdobyła drużyna SP nr 
3 w Nowogardzie w składzie: Alek-
sandra Olejnik, Wiktoria Kiryk i 
Bartłomiej Bielski: opiekun druży-
ny: Agnieszka Białczak. Ufundowa-
no nagrody w postaci MP3/4.

III miejsce, zdobyła drużyna z 
SP nr 4 w Nowogardzie w składzie: 
Anna Przybyszewska, Patrycja Ko-
żybska i Dominika Szynal, opie-
kun drużyny: Małgorzata Początek. 
Ufundowano nagrody w postaci na-
miotów.

LMM  foto F. Karolewski

GRAND PRIX dla Marka Piotrowicza
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

„Jesteśmy przyjaciółmi 
przyrody”

Uroczyste rozpoczęcie 

Jury

Występy artystyczne

Symboliczne wkopanie drzewka

Pod takim hasłem dnia 20 maja 
odbyło się V Biennale Wiedzy Eko-
logicznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w No-
wogardzie. Po uroczystym rozpo-
częciu przez panią dyrektor Joan-
nę Wardzińską i występie artystycz-
nym ,  dzieci ze Stargardu, Nowogar-
du, Dobrej, Goleniowa i Waniorowa  
uczestniczące w zawodach odpowia-
dały na pytania dotyczące biologii, 
ekologii, zanieczyszczenia powie-
trza i wody jak i dopasowanie róż-

nych owoców  do drzew i podanie 
jego nazwy. 

Nad wszystkim czuwało zacne 
jury w którego skład wchodzili prze-
wodnicząca Zofia Pilarz , Dorota 
Wypych-Dobra Nowogardzka, Mo-
nika Bubacz- Stargard Szczeciński, 
Beata Gwiazdowska- SOSW i Bo-
żena Wojciechowska. Po zakończo-
nych zawodach i poczęstunku  zo-
stały ogłoszone wyniki, następnie 
wręczone dyplomy oraz nagrody, 
zwycięskie drużyny dokonały sym-
bolicznego wkopania drzewek.

 Zwycięską drużyną z klas od I-III 
byli uczniowie ze Stargardu Szcze-
cińskiego Patryk Kowalczyk, Kata-
rzyna Rutz, Agnieszka Kula. W kla-
sach od IV-VI pierwsze miejsce zaję-
ła szkoła z Goleniowa, której przed-
stawicielami byli Krystian Szydłow-
ski, Szymon Kolankowski, Bartło-
miej Sierakowski. Ze szkół gimna-
zjalnych najlepszy okazał się zespól 
z  SOSW w Nowogardzie:  Mateusz 
Oleś, Sławek Szuniewicz, Damian 
Gosek.

K.M. Kosakiewicz.

Wręczenie dyplomów i nagród
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W obiektywie  Jana korneluka   - Budowa ul. ks. racibora I

„Zielony dzień” w Przedszkolu nr 1
Cóż to był za dzień! 18 maja odbył 

się w naszym przedszkolu „Zielony 
dzień” , a wszystko to w związku z 
trwającym TYGODNIEM EKOLO-
GICZNYM. Wszystkie dzieci przy-
szły w tym dniu ubrane na zielo-
no - łącznie z wszystkimi pania-
mi. Gośćmi honorowymi byli: pani 
Magdalena Pędzik kierownik ZE-
ASu, pani Marlena Marchewka kie-

rownik WEZKiS oraz pan Krzysz-
tof Zwoliński inspektor z wydziału 
GKMiOŚ. Całą zabawę poprowadzi-
ła nasza droga nauczycielka Rena-
ta Stasiak. Było wspólne śpiewanie 
piosenek, konkursy dla dzieci, degu-
stacje zielonych owoców i warzyw, 
a także wybór króla i królowej tego 
dnia, czyli najlepiej przebranych na 
zielono dzieci. Hasłem przewodnim 

remont dwójki oddalony?
Gmina unieważniła przetarg na remont SP nr 2 i ogłosiła na budowę 

placu zabaw przy SP nr 4. 

dnia było: „Warzywa i owoce zajada-
my, bo o zdrowie przecież dbamy”. 
Mamy nadzieję, że udało się nam 
przekonać nasze dzieci do zdrowego 
stylu życia - zwłaszcza do zjadania 
zielonych warzyw i owoców, bo są 

to: „naturalne witaminki dla każde-
go chłopczyka i każdej dziewczyn-
ki”. Dziękujemy wszystkim za trud i 
pracę włożone w organizację Zielo-
nego dnia.

Tekst: Marzena Wiśniewska 

Szkoła podstawowa nr 2 już od kil-
ku lat sama prosi się o remont. Żeby 
to stwierdzić wystarczy wybrać się 
do niej z wizytą. Władze gminy prze-
znaczyły na ten cel w tegorocznym 
budżecie 1 mln. 600 tys. zł. Przetarg 
na wykonanie robót ogłoszono już w 
marcu, ale w zeszłym tygodniu został 
on unieważniony. Przyczyna?

- Złożone oferty przekraczały kwotę, 
którą gmina przeznaczyła na realiza-
cję tej inwestycji. Lada dzień zostanie 
ogłoszony drugi przetarg. Myślę, że ten 
wyłoni wykonawcę – tłumaczy Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów. 

Czy oznacza to, że opóźni się pla-
nowany remont SP nr 2?

- Opóźnień być nie powinno. Wyko-

nanie robót planujemy na okres waka-
cji. Chcemy zmieścić się w tym czasie, 
by nie zakłócać prowadzenia zajęć 
lekcyjnych – mówi Czernikiewicz.

Remont SP nr 2 będzie obejmował 
wymianę instalacji elektrycznych i sa-
nitarnych, przebudowę sanitariatów, 
oraz remont pomieszczeń parteru i 
piętra szkoły.

Gmina ogłosiła także przetarg na 
budowę placu zabaw przy SP nr 4. 
Inwestycja kosztować będzie 230 tys. 
zł. W 50 proc. zostanie sfinansowana 
z środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego – program „Radosna 
szkoła”. Otwarcie ofert nastąpi 8 
czerwca. 

man
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Znaleziono
Widoczne na zdjęciu 

klucze do odbioru w re-
dakcji

UWAGA
Aparat cyfrowy pozosta-

wiony przez klienta moż-
na odebrać w hurtow-
ni artykułów fryzjerskich 
ESO przy ul. Zamkowej

 
W kinie „Orzeł”

rÓŻYCZka
Dramat, Polska 2010, 118 min 

bilet 12 zł, od lat 15

28.05.2010 godz. 19.00
29.05.2010 godz. 19.00
30.05.2010 godz. 19.00
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Serdeczne wyrazy  
współczucia

i głębokiego żalu
Pani  

Iwonie  
Tomkowicz

z powodu śmierci taty
składają 

Burmistrz Nowogardu
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie

Drogiej koleżance 
Iwonie  

Tomkowicz
najgłębsze wyrazy 

współczucia
z powodu śmierci taty

składają 
koleżanki i koledzy 

z wydziału Kancelarii
Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie

Koleżance 
Halinie Koper 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci Taty 

składają koleżanki 
z Banku Spółdzielczego 

oddział Nowogard

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość 
o odejściu mojego nauczyciela 

Edwarda Steca 
Panie Edwardzie, 

dziękuję za wszystko i pamiętam. 

     Tomek Siembida

kONDOleNCJe

Reżyser wśród więźniów
Tu jest moja publiczność. 
Każdy z Was ma swoja historie...
   Jacek Bławut  

Przewodniczący Jury na festiwa-
lu „Ekofilm” w Nowogardzie. Jego 
twórczość  filmową inspirują histo-
rie trudne i często dramatyczne dla 
pojedyńczego człowieka, który po-
przez swoje koleje życia albo funk-
cjonuje na wolności z trudem albo 
zostaje pozbawiony wolności odsia-
dując wyrok karny… dla reżysera to 
miejsce szczególne z perspektywy 
jego twórczości i pasji do filmu, któ-
remu podporządkował swoje życie 
zawodowe i wybrał miejsce, które 
dla innego reżysera może byłoby nie 
dość atrakcyjne… To dowodzi, że 
Zakład Karny, może być również in-
spiracją do kolejnych projektów. Ży-
czeniem reżysera było właśnie od-
wiedzenie nowogardzkiego więzie-
nia. Co z tego wynikło?.Oto reflek-
sje ze spotkania z osadzonymi. 

W dniu 20.05.2010 odbyło się ko-
lejne ważne  spotkanie z odsadzo-
nymi. Tym razem przekroczył bra-
mę więzienia Jacek Bławut, reżyser 
filmów dokumentalnych i operator, 
autor zdjęć i reżyser filmów doku-

mentalnych i fabularnych. Od poło-
wy lat 80 realizuje własne filmy do-
kumentalne, którego głównym mo-
tywem jest proza życia. Problemy 
normalnego człowieka osadzonego 
w życiu , które ma często dwie hi-
storię dobrą i tę złą. Z otwartością 
i pasją do filmu mówi o sobie tak:   
„Przeważnie jest tak, że wszyscy 
moi koledzy wybierają film w swo-
im życiu, to oni decydują, że będą 
filmowcami, a w moim przypadku 
było odwrotnie…”. Jego filmy mają 
charakter dokumentalny i to jest ich 
siłą. Nakręcił wiele filmów, ale ten 
który sprawił, że zaistniał w opinii 
widzów i krytyków jako autor mają-
cy swój własny i indywidualny styl 
był film „Nienormalni”.  W rozmo-
wie z  Jerzym   Kapuścińskim (dy-
rektorem studia KADR) powiedział 
„Najpierw prawda, a potem film”. 
Jego bohaterowie  to ludzie do-
świadczeni przez los, przeżywający 
go takim jakim  on dla nich jest… 
.  To ludzie pijący alkohol,   ludzie 
będący na marginesie,  ludzie bez-
domność  i  chorzy,  to wreszcie 
osoby pokrzywdzone przez wszyst-
kie te niedogodności  życia.  Jego 
ostatnie filmy „Szczur w koronie”,” 
Born Dead” i ”Wojownik”, gdzie 
bohaterem jest  dawny wielki mistrz 
KICK-BOXINGU  Marek Piotrow-
ski   są tego potwierdzeniem. Na 
pytanie skąd czerpie inspiracje do 
swoich filmów odpowiada:   „W 
kontaktach z trudami życia co-
dziennego jak uzależnienie  alko-
holizmu, choroba człowieka czy tez 
niepowodzenie, które może być tyl-
ko krótkim nieszczęściem lub wy-

mierzona karą, która znajduje swój 
finał za kratami więzienia”. Na pyta-
nia  skazanych odpowiadał w spo-
sób naturalny, bo chciał aby go tak 
odbierano. W  kolejnej cytowanej 
wypowiedzi powiedział „Przede 
mną jest jakiś film, ale też nie wiem, 
czy to nie będzie ten ostatni film, 
przed którym uciekam” . W końco-
wej części spotkania osadzeni włą-
czyli się w rozmowę pytając reżyse-
ra o plany zawodowe i historie, któ-
re byłyby dla niego do stworzenia 
następnego filmu. Spotkaniu towa-
rzyszyło ogromne zainteresowanie, 
które przed rozmową zaakcentowa-
ne było filmem pt.„Szczur w koro-
nie” . Koniec spotkania był bardzo 
uroczysty. Reżyser podziękował za 
spotkanie wpisując pozdrowienia 
dla naszych Czytelników. 

Komentarz: Nigdy bym nie po-
myślał, ze tak odosobnione miejsce 
może być natchnieniem do tworze-
nia filmu. W rozmowie z reżyserem 
wywnioskowałem, że każde miejsce  
dla filmowca to miejsce inspirujące 
nawet takie jak właśnie jak zakład 
karny. Potwierdzeniem tego niech 
będzie film pt „Skazani na Shaw-
shank”   w reżyserii Franka Dara-
bonta dla którego sugestią było wła-
śnie  życie więźniów. Z pozycji czło-
wieka wolnego to miejsce przeklęte 
cechujące się twardymi regułami ja-
kie tam rządzą . To jednak nie znie-
chęca filmowców do przyjrzenia na  
nie od strony reżyserskiej, której ak-
torami są autentyczni skazani a nie 
zawodowi aktorzy.                                                                                                       

Jarosław Bzowy 
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D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

SZOZ „Praxis” 

poszukuje 
wykonawców 

do budowy 3 garaży 
w Nowogardzie, 

dwupiętrowego budynku 
o pow. 700 m kw 

w Stargardzie Szcz., budynku 
mieszkalnego w Wielgowie. 
Kontakt Tel. 91 392 72 72. 

Kom. 604 422 221.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

26 maja 2010 r.
środa w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

BIAŁY PUNKT GSM
SkUP - sprzedaż telefonów nowych i używanych
SerWIS - NaPraWa - pogwarancyjna, po upadku, po zalaniu
WYmIaNa - wyświetlaczy, głośników, buzzerów, mikrofonów, układu ładowania, taśm lub klawiatur na miejscu
USUWaNIe - blokad Simlock, kod aparatu, wgrywanie pl menu Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Siemens, Samsung na 
miejscu
NaJWIĘkSZY WYBÓr akCeSOrIÓW, m.in. pokrowce, saszetki, etui, pocety, obudowy, panele, ładowarki sieciowe I 
samochodowe, baterie, kable USB, słuchawki Stereo I BT, biżuteria Do telefonów, smycze, uchwyty samochodowe
karTY STarTOWe I ZaSIlaJĄCe Simplus,Orange, Heyah, Play, Tak Tak, 36,6
karTY PamIĘCI MIKRO SD, SD, MINI SD, MMC

akcesoria komputerowe min. słuchawki, kamerki internetowe, podkładki chłodzące laptopy, 
zasilacze domowe i samochodowe do laptopów oraz ładowarki do akumulatorków

Już m
ożem

y ro
bić s

imlock 

Nokia 1661-1662-5030
Targowisko Miejskie w Nowogardzie

ul. Boh. Warszawy 1a
tel. 502 419 276

e-mail: bialygsm@wp.pl
gg: 4855681

czynne - pn - pt od 9.00 do 15.30
sobota od 10.00 do 14.00
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, 
adam kawczyński, Dawid Olejniczak, Paweł 
Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, 
Łukasz Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

PO VIIII WYSTAWIE 
TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ...

Stoisko Stepnicy

Pani Danuta Go z Węgorzy

koło Twórców regionalnych Siedlisko-Trzebież

Pani Wanda rogowska z Nowogardu

22  maja 2010 r. już po raz ósmy organizowa-
liśmy spotkanie regionalnych nieprofesjonalnych 
twórców. Spotkanie odbyło się w ramach obcho-
dów Święta Ludowego i połączone było z Konkur-
sem na Potrawę Regionalną o Złotą Patelnię Bur-
mistrza Miasta Nowogard.

Pogoda wprawdzie nie była zbyt łaskawa, ale 
prezentujący w tym roku swoje wyroby i zwie-
dzający, nie narzekali....„Ważna atmosfera...”- mó-
wili.  A atmosfera jak zwykle sprzyjała wymianie 
doświadczeń, poznawaniu  różnych technik, kole-
żeńskim rozmowom.

 Na stoiskach wystawowych można było nacie-
szyć oczy (i kupić) wytwory rękodzielnicze naj-
różniejszych technik m.in. obrazy igłą malowane 
(haft krzyżykowy, płaski, richelieu), obrazy olej-
ne, pastele, ikony, obrazy malowane na szkle,  ser-
wetki i ozdoby szydełkowe, ozdoby frywolitkowe, 
kwiaty z bibuły,  drewna, skóry, ceramiki, makatki 
patchorkowe,  biżuterię koralikową i drewnianą, 
elementy dekoracyjne i użytkowe w technice de-
coupage (dekupaż)  itp. Jednym słowem- prawie 
wszystko...Swoje dzieła sztuki prezentowali:  Ja-
nina Detz, Bogumiła Kalata,  Krystyna Prokopo-
wicz, Barbara Kołtun,  Grażyna Klonowska, Wan-
da Rogowska, Zbigniew Krauze, Danuta Go, Tere-
sa Chojnacka, Janina Dymała, Andrzej Skrzypiec, 
Janina Wróblewska, Agata Tomaszewska, Adria-
na Świder oraz  Dom Pomocy Społecznej (Nowo-

gard), Stowarzyszenie „Żabowiaki”(Żabowo), Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych (Nowogard). 

W konkursie na najciekawszy wytwór rę-
kodzielniczy I miejsce jury przyznało  
Pani Krystynie Prokopowicz (Stepnica) za  wy-
roby użytkowe zdobione techniką decoupage, II 
miejsce – Pani Barbarze Kołtun (Stepnica) za bi-
żuterię z surowców naturalnych – przede wszyst-
kim z drewna, III miejsce – Panu Zbigniewowi 
Krauze (Dobrzany) za  prace użytkowe wyko-
nane różnymi technikami, ale głównie z drewna. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Burmistrza 
Nowogardu dyplomy i nagrody książkowe.

Pozostali uczestnicy wystawy otrzymali dyplo-
my uczestnictwa oraz upominki, ufundowane 
przez Urząd Miejski w Nowogardzie

Tradycyjnie już, w ramach Święta Ludowego, 
można było „walczyć” o Złotą Patelnię Burmi-
strza Nowogardu, sporządzając potrawę regio-
nalną. W tym roku Złotą Patelnię  jury przyzna-
ło nowopowstałemu Stowarzyszeniu „Żabowia-
ki”(Żabowo) za potrawę „Kaczka nadziewana z 
prażakami”, drugie miejsce przypadło Zespołowi 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica (Nowogard)za „Karkóweczkę”, a trzecie tra-
fiło do  Domu Pomocy Społecznej  (Nowogard). 
Gratulujemy!

Zapraszamy za rok, miejmy nadzieję, w po-
większonym gronie!

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Pani Grażyna klonowska z Ostrzycy

Pani krystyna Prokopowicz ze Stepnicy

Pani Janina Detz z Osiny 

Pani Bogumiła kalata z Nowogardu
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OGŁO SZE NIA drOb NE
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•  KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ JEDNO-
RODZINNĄ DO 15 ARÓW W NOWOGAR-
DZIE W OKOLICACH UL. OGRODOWEJ, 
PONIATOWSKIEGO LUB INNYCH, TEL. 605 
522 340.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606 291 791.

•  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

•  Sprzedam mieszkanie w Wierzbięci-
nie własnościowe, bezczynszowe 68 m 
kw, wysoki standard, cena 130 tys. do 
uzgodnienia. 607 398 428, 603 422 112.

•  TANIO zakwateruję 6-13 pracowników. 
508 309 980.

•  Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m kw, 2 
pokojowe. Tel. 663 980 860.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., No-
wogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam dom wolnostojący + działka 
24 ary przy domu. Żabowo. 91 39 106 13.

•	  Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 m 
kw, IV piętro, cena 180 tys. Tel. 88 577 
80 16.

•  Sprzedam budynek mieszkalny i gospo-
darczy na działce 1,13 ha, Jenikowo 42. 
Tel. 91 419 10 77.

•  Trzy pokoje w centrum Nowogardu za-
mienię na kawalerkę z dopłatą. Tel. 886-
416-305 po 15-tej.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 39 
25 179.

•  Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony z ga-
rażem w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

•  Sprzedam ziemię pod zabudowę prze-
mysłową, Nowogard, ul. Górna. Tel. 
601 508 082.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 
m kw + działka własnościowa 5,5 ara z 
garażem, 150 tys., Dębice k. Maszewa. 
Tel. 604 189 118.

•  Wynajmę lokal 80 m kw (biuro, gabinet). 
606 703 451.

•  Sprzedam dom jednorodzinny w Strze-
lewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 
26 698.

•  Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 509 380 407.

•  Sprzedam restaurację z wyposażeniem. 
695 044 663.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 2 
pokojowe w bloku, 49 m kw w Bieńczy-
cach. Tel. 605 571 583.

•  Poszukuję mieszkanie do wynajęcia na 
wsi. 661 751 304.

•  Wynajmę lokal na działalność usługowo 
– handlową, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe 68 m kw + garaż. Tel. 
602 823 424.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe. 603 55 55 32.

•  Sprzedam mieszkanie na wsi, 61 m kw 
lub zamienię na 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 503 390 375.

•  Sprzedam w Osowie mieszkanie 39 m 
kw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, własne CO, budynek gospodarczy 
(garaż), 2 piwnice. Kontakt N-d, ul. Boh. 
Warszawy 38/3, Tel. 785 145 427.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – usłu-
gowy 125 m kw w centrum Nowogar-
du. 667 994 240.

•  Wynajmę pomieszczenie na działalność 
handlową 800 m kw lub z możliwością 
podziału na boksy. 509 528 688.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 30, 36 
arów okolice Nowogardu. 796 82 09 71, 
790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. 
Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Bankowa, pow. użytkowa 62 m kw, pod-
wyższony standard. 607 890 510.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, 57,5 m kw centrum, ul. T. 
Kościuszki. 695 426 092.

•  Wynajmę mieszkanie dwupokojowe na 
ul. Racibora. Kaucja 2000 zł, czynsz 800 zł 
+ opłaty. 668 431 295.

•  Sprzedam działkę nad jeziorem 800 
m kw z wydanymi warunkami zabu-
dowy, 51 tys. zł do  uzgodnienia. Tel. 
608 622 920.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o pow. 
ponad 200 m kw na działce 19 arów, 2 
budynki gospodarcze. Tel. 509 702 817.

•  Sprzedam gospodarstwo rolne (na kolo-
nii) przy lesie o pow. 14.6 ha + zabudo-
wania dom i budynek gospodarczy. Tel. 
609 928 126.

•  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie wła-
snościowe, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
spiżarnia, przedpokój, budynek gospo-
darczy, działka 5 arów, 8 km od Nowo-
gardu w Maszkowie w bloku na piętrze. 
723 005 684.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe w 
centrum. Tel. 607 646 805.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m 
kw, parter. 91 39 27 000.

•  Kupię działkę ogrodową przy ul. 15 Lu-
tego. Tel. 605 522 340.

•  Wynajmę garaż w centrum Nowogardu. 
605 305 160.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., full opcja, 
stan bardzo dobry. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, automat, full 
opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam VW Transporter, poj. 2,4 D, 
1994 r. Tel. 889 430 871.

•  Sprzedam Ford Mondeo Combi, 1995 
r., 1,6 V, benzyna + gaz, cena 3200 zł. Tel. 
508 97 68 04.

•  Sprzedam VW Sharan 1,9 CDI, XII 2005 r., 
140 tys. km, sprawdzony w ASO, srebrny 
metalik, stan idealny, pełne wyposaże-
nie, 7 osobowy, cena do uzgodnienia. 
608  01 39 95.

•  Sprzedam Ford Cougar, 1999/2000 
r., poj. 2,0 l, stan bdb, zarejestrowany, 
ubezpieczony, srebrny metalik. Tel. 
601 714 838.

•  Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zielony meta-
lik, 5 drzwi, rok prod. 12/2001, przebieg 
125 tys km, serwisowany do końca w 
ASO Nissan, klimatyzacja, inne, stan bdb, 
cena 23900 zł. Tel. 605 522 340.

• ROLNICTWO

•	  Sprzedam słomę w małych belkach, 
cena 1.50 za szt. 782 036 086.

•  Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, 
waga ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. Tel. 91 
39 106 54.

•  Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

•  Prosięta sprzedam. 508  607  457, 
511 483 925.

•  Sprzedam: przyczepa rolnicza 3,5 t – wy-
wrotka, stan bdb, śrutownik „Bąk” 7,5 kW, 
Dąbrowa 43. Tel. 91 39 26 189.

•  Naprawa węży hydraulicznych. 
604 950 879.

•  Sprzedam owies. Tel. 511 932 684.

•  Sprzedam 2 kuce, tanio. Tel. 509 411 822.

•  Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39 170 38.

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kostkach. 
502 853 573.

•  Sprzedam słomę. 91 419 10 76.

•  Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
cena 3500. 783 48 48 51.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

•	  Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. aurikuloterapia. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 501  383 
380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrak-
cyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 605 
522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www. bruk-linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum Nowo-
gardu, tel. 605 522 340.

•  DAXA – pomagamy odzyskać odszko-
dowanie. 509 996 105, 781 858 612.

•	  Pogotowie komputerowe. 
695 041 278.

•  Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Usługi minikoparką, wykopy pod kable, 
prąd, woda, itp. + wynajem rusztowania 
elewacyjnego. 790 243 575.
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Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do 16 lat. 
Zawody odbędą się dnia 30 maja 2010 r. Zapisy przy Restauracji „Nep-

tun” w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma posiadać siatkę na przechowy-

wanie złowionych ryb.
Zarząd

Sprzedam 
mieszkanie 77,8 m2. 
Tel. 507 145 754.

Zatrudnimy 
kierownika sklepu 

z doświadczeniem 
handlowym. 

Dokumenty związane 
z zatrudnieniem prosimy 

kierować na adres 
Społem PSS 
ul. 3 Maja 40 

do dnia 30 maja 2010 r. 
Tel. kontaktowy 

91 39 21 805.

RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6
pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) * klucze 
warsztatowe * elektronarzędzia * prostow-
niki * akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). Zapraszamy!

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

Tel.  913 922 165

•  Transport drewna z lasu, ze ścięciem, 
porąbane. 608 356 697.

•  UNIQA – ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe, na życie. Lilla Kaźmierowska, 
ul. Poniatowskiego 14/2. 693  128  108, 
91 350 30 55.

•  Usługi budowlane, budowa domów, re-
monty, glazury, terakoty, roboty wykoń-
czeniowe, docieplenia. 726 573 868.

•	  Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•  Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
602 690 897.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i ta-
nio. 79 1111 749.

•	  Usługi hydrauliczne. 600 382 214. 

•  Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

•  Usługi ogólnobudowlane, panele, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, kładzenie 
płytek, ocieplanie poddaszy, prace wy-
kończeniowe, itp. Tel. 693 021 097.

•	  Usługi – docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi. 0600 626 268.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•  Pielęgnacja ogrodów i drzewek, kosze-
nie trawy. 665 544 518.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi transportowe Citroen Jumper 
Max + hak, możliwość wystawienia fak-
tury. 607 408 489.

•  Amerykanka udziela korepetycji z języ-
ka angielskiego. Tel. 501 572 186.

•  Robienie paznokci żelowych, tanio. 
788 130 644.

PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

•  Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisemne 
na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

•  Podejmę pracę jako sprzedawca, upraw-
nienia na TOTO- LOTKA, długoletnie do-
świadczenie w handlu, dyspozycyjność. 
tel. 660 392 851.

•	  metro zatrudni kierowców z prawem 
jazdy kaT.D i kartą kierowcy, tel. 505 
619 600.

•	  Zatrudnię kierowcę z kaT. C, wiek 37-
48 lat, Nowogard, tel. 795 44 24 20.

•  Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 15.00 91 39 20 420.

•  Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, rabaty. 
604 189 118.

•  Zostań klientem firmy Oriflame i uczest-
nicz w nauce makijażu. Duże możliwości 
zarobkowe. 693 876 362.

•  ALL-POL zatrudni kierowcę z prawem 
jazdy C+E. Kontakt 91 39 20  306, 91 39 
26 971.

•  Zatrudnię osobę do montażu instalacji 
gazowych w samochodach. Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

•  Zatrudnię stolarza. Tel. 91 39 21 828, 608 
39 50 69.

•  Zatrudnię murarzy i pomocników. 
662 678 895.

•  Zatrudnię kierowcę z kat D prawa jazdy. 
509 528 688.

•  KSM Trading ul. Nadtorowa 14c, 72-200 
Nowogard, Tel. 91 39 27 113 zatrudni kie-
rowcę Tira z uprawnieniami.

•	  Firma informatyczna zatrudni osobę 
studiującą do pracy w serwisie opro-
gramowania komputerowego. kon-
takt fortel@post.pl

•  Zatrudnię murarza. 608 817 214.

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe – buk i dąb. Tel. 603 353 789.

•	  Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec na gwarancji, 
po przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	  Piec gazowy c.o. tylko ogrzewanie 
– mieszkanie, dom, sklep firmy Vail-
lant, na gwarancji, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	  Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni, na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, na gwarancji, 
cena 450 zł, serwis Vaillant. Tel. 
691 686 772.

•	  Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą  do podłącze-
nia go z piecem węglowym lub gazo-
wym, typ 120, 150 litr, firmy Vaillant. 
Tel. 691 686 772.

•  Sprzedam drewno kominkowe opało-
we – transport. 603 285 438.

•  Sprzedam bemar wodny 10 garnkowy, 
tanio: krzesła, ławy, stoły. 608 658 184.

•  Oddam gruz. 693 922 695.

•  Sprzedam regały sklepowe + lady. 
606 703 451.

•  Drewno opałowe, odpady tartaczne, 
oflisy cięte, transport. Tel. 509 930 161.

•  Sprzedam nową pościel wełnianą z kóz 
kaszmirskich „Merynos”, idealna na sy-
pialnię. Kontakt dzwonić po 16.00 kom. 
695 573 835, cena 4000 zł. 

•  Sprzedam traktorek – kosiarkę 11,5 
KM MTD, cena 2200 zł do uzgodnienia. 
696 064 476.

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam Yorki po małych rodzicach. 
500 653 228.

•  Oddam w dobre ręce kotka. 91 39 
17 305.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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kibice w Bydgoszczy
Do Bydgoszczy jechaliśmy z cichymi nadziejami. Wracaliśmy rozgory-

czeni, choć wierni szczecińskiej Pogoni.

Duża grupa kibiców z Nowogar-
du wspierała pierwszoligowych Por-
towców w walce o Puchar Polski. 
Część wybrała się samochodami i 
busami, ale największa, wyruszy-
ła autokarem firmy PBO Grinbud. 
Głównym organizatorem wyjazdu 
był zagorzały fan Pogoni Wiesław 
Piotrowicz. 

Podróż rozpoczęła się o godz. 
8.00. Śpiewy w autokarze na począt-
ku były nieśmiałe, ale z czasem robi-
ły się coraz głośniejsze. Szczególnie, 
gdy po drodze dosiedli się do nas ki-
bice ze Stargardu. Najgoręcej robiło 
się podczas przystanków. Wszystkie 
zajazdy na trasie były okupowane 
przez niezliczoną ilości granatowo-
bordowych kibiców. Towarzyszył im 
napis na jednakowych „Puchar jest 
nasz” i myśl, że wbrew piłkarskim 
ekspertom z czasem przerodzi się 
on w proroctwo. 

Do Bydgoszczy dotarliśmy na pół-
torej godziny przed meczem. Naj-
pierw droga na stadion, a później 
szukanie na nim najbardziej odpo-
wiedniego miejsca. Rywalizacja klu-
bów zaczęła się na godzinę przed 
meczem. Mimo wszystko dobrze 
wróżyła, bo tym z Pomorza Zachod-
niego spokojnie udało się przekrzy-
czeć białostockich. Na trybunach ki-

bice Pogoni rządzili również przez 
pierwsze 45 min. 

Bomba radości po przeciwnej 
stronie wybuchła jednak w 49 min., 
gdy prowadzenie objęła Jaga. Roz-
goryczenie, było tym większe, iż w 
12 min. sędzia nie podyktował ewi-
dentnego rzutu karnego dla Pogo-
ni. Arbiter wywarł duże piętno na 
meczu, a wszystkie sporne sytuacje 
interpretował na korzyść Jagielonii. 
Kilkakrotnie mylił się również przy 
ocenie pozycji spalonej.

Fakt Jaga była zespołem lepszym 
tylko, po co przeważającemu pomoc 
arbitra?

Po dość szybki zebraniu całej gru-
py udaliśmy się w drogę powrotną. 
Zatrzymaliśmy się na wcześniej za-
planowanym przystanku w Wał-
czu, by przy ciepłym posiłku i piwie 
obejrzeć finał Ligi Mistrzów.

Mimo, iż przegrani wracaliśmy 
zadowoleni z wyjazdu. Obejrzeliśmy 
przecież mecz, który na stałe wpisał 
się w historię polskiej piłki skopanej. 
Mimo przegranej wiara w przyszłe 
sukcesy Pogoni przecież nie zginęła. 
Prawdziwy kibic nie uzależnia prze-
cież swego nastawienia od sukcesów, 
lub ich barku. 

Karolina Kubicka, Marcin Nieradka

Paweł  kolasiński 
zwycięża w Poznaniu

W sobotę, 22 maja odbywał się w Poznaniu XII Ogólnopolski Wyścig 
Uliczny im.Bogdana Jańskiego. Jednym ze współorganizatorów był Zenon 
Czechowski, znany przed laty kolarz, uczestnik Wyścigu Pokoju. Na trud-
nej trasie kryterium ulicami stolicy Wielkopolski zwyciężył nasz zawodnik 
junior młodszy Paweł Kolasinski pozostawiając w pokonanym polu ponad 
40 zawodników z kilkunastu klubów całego kraju. Dodatkowe przeżycie dla 
młodego zawodnika to spotkanie z samym Zenonem Czechowskim.

Również wyścig w kategprii młodzik przynióśł nam zwycięstwo - najlep-
szym był Remigiusz Komisarek.

Gratulujemy.
LMM

Polonia Płoty - Pomorzanin 
Nowogard  2-4 (0-0)

Skład: Krupski - Tomporowski, Nieradka, Skórniewski, Fiałkowski, Men-
dyk (86’Langner), Bednarek, Kowalczyk(63’ Piotrowski), Laszkiewicz, Mi-
klas (86’ Gronowski), Kurek (86’ Cyran).

Relacja z meczu w piątkowym DN.
KK

remis był w zasięgu
Olimpia Nowogard – Radowia Radowo małe (1:1) 1:3
Bramki: Kuś 30 min. (Olimpia); Warcholski x3 (Radowia) (15 min.,76 

min., 88 min.).
Olimpia: Dwojak, Niedźwiedź, Kuroń, Garbat, Wnuczyński, Grzelak, Kuś 

(Wielgus), Kubski (Chmielnicki) Gołdyn, M.Stachowiak, Mikołowski.
man
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

kOlOrOWe  
kSerO

ul. Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165
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informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

SALON PLUS GSM  
z nową wizualizacją 

już od 21 MAJA (piątek)
Serdecznie zapraszamy!

Czytaj s.  4

ZAPROSZENIE

zaprasza na 
pokaz urządzeń 

ogrzewanie ciepła 
z natury 

(energia słoneczna, innowacyjne 
kotły spalania konwencjonalnego 

– drewno, biomasa, węgiel)
Miejsce – Plac Wolności
Termin – piątek 28 maja 

od 10.00 do 16.00

Przez to miejsce na mojej posesji - ma przebiegać droga!!! 

Gminnym palcem 
po cudzej ziemi
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Przedsiębiorcy – Gmina 2:0!
Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił odwołanie gminy Nowogard 

w sprawie odebranych przedsiębiorcom koncesji alkoholowych. 

Sąd odrzucił odwołanie bez roz-
patrzenia. Uznał, iż gmina nie miała 
prawa do jego wnoszenia. Była, bowiem 
już raz organem rozstrzygającym w tej 
sprawie. 

Odwołanie gminy było reakcją na 
decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Instancja ta uznała, iż 
nowogardzki Urząd Gminy nie miał 
prawa odbierać przedsiębiorcom kon-
cesji na sprzedaż alkoholu. Można rów-
nież domniemywać, że gmina liczyła na 
pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie 
obawiając się pozwów o odszkodowa-
nia ze strony przedsiębiorców. Właści-
ciele sklepów i hurtowni od początku 
zabrania im koncesji zapowiadają walkę 
o odszkodowania.

Przypomnijmy jak zaczęła się tzw. 
afera alkoholowa. Pod koniec stycznia 

przedsiębiorcy mieli obowiązek uisz-
czenia w gminie opłaty koncesyjnej. 
Termin opłaty mijał 31 stycznia (nie-
dziela). W związku z tym, że przypadał 
on na dzień wolny od pracy, część 
przedsiębiorców dokonała wpłat 29 
stycznia. Reszta, sugerując się podpo-
wiedzią urzędniczki pieniądze wpłaciła 
w poniedziałek 1 lutego.

Zastępca burmistrza Jerzy Kaczmar-
ski podjął natychmiastową decyzję 
o odebraniu im koncesji, odbierając 
zarazem prawo do sprzedaży alkoholu. 
Przedsiębiorcy odwołali się do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego, 
które stwierdziło, że mieli oni prawo 
uiścić opłatę 1 lutego w związku z tym, 
że 31 stycznia przypadał na dzień wolny 
od pracy. 

Marcin Nieradka

Finał wielomiesięcznego sporu
Kończy się kilkumiesięczny spór burmistrza Ziemby z nowogardzkimi 

przedsiębiorcami, który rozpoczął się 1 lutego 2010 roku od bezprawne-
go wygaszenia przez niego koncesji.

Mogliśmy się przekonać, że fikcją 
jest, deklarowane wielokrotnie przez 
burmistrza, wspieranie lokalnych 
przedsiębiorców. Od lat nie rozma-
wia się z właścicielami firm, nie 
reaguje na ich potrzeby, pomysły, 
propozycje. Dotyczy to nie tylko tej 
grupy społecznej. Brak dialogu bur-
mistrza z mieszkańcami prowadzi w 
konsekwencji do pogłębiania się pa-
nującego w mieście marazmu.

Na powyższym przykładzie może-
my zaobserwować niepokojące za-
chowania władzy. Niechęć w szuka-
niu kompromisu, brak zainteresowa-
nia sytuacją przedsiębiorców i bezza-
sadne forsowanie własnej interpre-
tacji przepisów prawa doprowadziło 
do eskalacji konfliktu na linii urząd 
– przedsiębiorcy.

Zadziwia absurdalny sposób zała-
twiania kwestii spornych. Po odwo-
łaniu się przedsiębiorców od decy-
zji burmistrza do organu I instancji, 
jakim było Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, burmistrz Ziemba pu-
blicznie zapewnił, że liczy na decyzję 
korzystną dla przedsiębiorców. Za-
pewniał, że i jeśli tak się stanie, prze-
prosi wszystkich pokrzywdzonych. 
Po kilku tygodniach SKO stwierdzi-
ła – burmistrz odebrał koncesje bez-
prawnie.

W następnych dniach, zamiast 
przeprosić, burmistrz Ziemba zaczął 
szantażować przedsiębiorców. Prze-
konywał, że jeżeli nie zrezygnują z 
odszkodowań, to odwoła się od decy-
zji, z którą wcześniej się zgodził. Po-
mimo publicznych deklaracji, że za-
wsze wspiera nowogardzkich przed-

siębiorców, odwołał się od decyzji 
SKO do wyższej instancji, czyli Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Zrobił to...nie mając takiego prawa.

Finał sprawy zaskoczył chyba 
wszystkich. Choć już wcześniej wi-
dać było ignorancję w postępowaniu 
burmistrza, czego efektem było na-
rażenie przedsiębiorców na straty a 
gminy na śmieszność, to takiego za-
kończenia nikt się nie spodziewał. 
Okazało się bowiem, że gmina nie 
ma prawa odwoływać się od decyzji 
SKO, ponieważ zgodnie z artyku-
łem 28 i 29 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego nie jest stroną 
postępowania.

Czyżby burmistrz Ziemba i jego 
pracownicy; zastępca i radca prawny, 
nie wiedzieli, że nie mogą się odwo-
łać? Niewiedza i nieznajomość prze-
pisów prawa spowodowała, że gmina 
Nowogard została skompromitowa-
na i stanęła przed widmem odszko-
dowań.

Ocenę przedstawionych powyżej 
faktów pozostawiam mieszkańcom 
Nowogardu. Zastanówmy się, czy 
tacy ludzie powinni piastować naj-
wyższe urzędy w mieście? Czy gmi-
na powinna zatrudniać radcę praw-
nego, który kolejny raz obnaża swo-
je braki w znajomości przepisów?

Mam nadzieję, że burmistrz Ziem-
ba odszkodowania zapłaci z pienię-
dzy zebranych na własną kampa-
nię wyborczą. Nie wyobrażam sobie, 
żeby konsekwencje jego niekompe-
tentnych działań odczuwała gmina i 
jej obywatele. 

Radny Tomasz Szafran

Ścieżka formalnie przeszła 
Projekt o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej z Nowogardu do Ol-

chowa przeszedł formalne kontrole. 

O budowie ścieżki mówi się w na-
szej gminie od kilkunastu lat. Wła-
dze miasta pierwsze kroki podjęły 
jednak dopiero w minionym roku. 
W budżecie gminy przeznaczono na 
ten cel 500 tys. zł. Starczy to jednak 
tylko na sfinansowanie jednej trze-
ciej budowy. Koszt budowy całej tra-
sy to 1 mln. 659 tys. zł. By zrealizo-
wać inwestycję w całości gmina zło-
żyła wniosek o jej dofinansowanie 
przez Urząd Marszałkowski z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go. Walczymy o pokrycie z środków 
zewnętrznych 75 proc. wartości in-
wetycji.

- Wniosek przeszedł wszystkie for-
malne wymogi. Staramy się o do-
finansowanie, bo chcemy uniknąć 
rozłożenia budowy ścieżki na etapy. 
Wstępna ocena jest, więc pozytywna 
i to cieszy – mówi Adam Czernikie-
wicz, kierownik miejskiego Wydzia-
łu Inwestycji i Remontów.

Teraz zostanie oceniona wartość 
wniosku. Konkuruje on z kilkoma 
innymi. Decyzję o dofinansowaniu 
zapadną w trzecim kwartale obecne-
go roku. Co jeśli jednak nie uda się 
wywalczyć dofinansowania?

- Nic. Przystąpimy do budowy 
pierwszego etapu ścieżki już w tym 
roku. Mamy środki w budżecie i roz-

poczniemy od realizacji jednej trze-
ciej inwestycji. O budowie ścieżki w 
naszej gminie mówi się już zbyt dłu-
go. Najwyższy czas przystąpić do re-
alizacji – mówi Czernikiewicz.

Od lat o budowę ścieżki zabie-
ga także Mieczysław Laskowski. 
Mieszkający w Olchowie radny na-
szej gminy w przekonuje, że najwyż-
szy czas rozpocząć budowę. Według 
niego powstanie ścieżki będzie mia-
ło kilka bardzo ważnych zalet. 

- Chodzi przede wszystkim o bez-
pieczeństwo mieszkańców południo-
wych terenów naszej gminy. Całe ro-
dziny będą mogły przejechać bez oba-
wy nad jezioro i w okoliczne lasy. Ro-
werowi turyści będą mieli z Olchowa 
już bardzo blisko do Kościuszek i Wę-
gorzy, skąd można dojechać do istnie-
jącego szlaku rowerowego w gminie 
Goleniów. Z Olchowa będzie można 
bezpiecznie dojechać do Wyszomie-
rza i dalej do Osiny. Oprócz samej tu-
rystyki zwiększy się bezpieczeństwo 
ludzi dojeżdżających z południowych 
terenów gminy szkół i pracy. O poru-
szaniu się po poboczu istniejącej dro-
gi krajowej nr 6 nie wiedzą chyba je-
dynie ci, którzy tam nie jechali – wy-
licza radny Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. 

Marcin Nieradka

Spotkanie koleżeńskie klas lO 
(roczniki 1960 i więcej).

Informacja 
 W dniu 31 maja od godziny 18 tej do 19 tej, w restauracji Piwnica  ocze-

kujemy na wpłaty dotyczące spotkania, od mieszkańców miasta. Prosimy o 
zachowanie terminu i godzin. Jeśli ktoś chce wpłacić na konto, proszę skon-
taktować się pod numer 663603883 - podam numer konta, lub na profilu 
Nasza klasa (Klasa ABC 1962-1966 Liceum Ogólnokształcące) są podane 
szczegóły.

W imieniu komitetu organizacyjnego Jadwiga Cichecka
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Remont dwójki 
oddalony?

Gmina unieważniła przetarg na remont SP nr 2 i ogłosiła na budowę 
placu zabaw przy SP nr 4. 

Szkoła podstawowa nr 2 już od kil-
ku lat sama prosi się o remont. Żeby 
to stwierdzić wystarczy wybrać się 
do niej z wizytą. Władze gminy prze-
znaczyły na ten cel w tegorocznym 
budżecie 1 mln. 600 tys. zł. Przetarg 
na wykonanie robót ogłoszono już w 
marcu, ale w zeszłym tygodniu został 
on unieważniony. Przyczyna?

- Złożone oferty przekraczały kwotę, 
którą gmina przeznaczyła na realiza-
cję tej inwestycji. Lada dzień zostanie 
ogłoszony drugi przetarg. Myślę, że ten 
wyłoni wykonawcę – tłumaczy Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów. 

Czy oznacza to, że opóźni się pla-
nowany remont SP nr 2?

- Opóźnień być nie powinno. Wyko-

nanie robót planujemy na okres waka-
cji. Chcemy zmieścić się w tym czasie, 
by nie zakłócać prowadzenia zajęć 
lekcyjnych – mówi Czernikiewicz.

Remont SP nr 2 będzie obejmował 
wymianę instalacji elektrycznych i sa-
nitarnych, przebudowę sanitariatów, 
oraz remont pomieszczeń parteru i 
piętra szkoły.

Gmina ogłosiła także przetarg na 
budowę placu zabaw przy SP nr 4. 
Inwestycja kosztować będzie 230 tys. 
zł. W 50 proc. zostanie sfinansowana 
z środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego – program „Radosna 
szkoła”. Otwarcie ofert nastąpi 8 
czerwca. 

man

PkPS – wydawanie 
żywności

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd  w Nowogardzie, informuje ,że 
w dniach 28 maja (piątek),  31 maja (poniedziałek) i 01 czerwca (wtorek) 
od 10-tej do 12-tej wydawana będzie żywność dla uprawnionych mieszkań-
cow z terenu miasta ,oraz rencistów,emerytów z terenu Gminy Nowogard.

Mamy serdeczną prośbę o nie ustawianie się w kolejce w nocy - żywności 
jest wystarczająca ilość.

Wiceprezes Zarządu  PKPS 
Jadwiga Cichecka

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Piątek     28.05.2010       10:00  - 16:00
Sobota   29.05.2010         9:00   -15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Dzień Dziecka z CarITaS
W sobotę 29.05.12010 Zespół Parafialny CARITAS działający przy koście-

le pw.WNMP  w Nowogardzie organizuje zabawę dla dzieci i ich rodzin, któ-
re wspiera. Obchody Dania Dziecka,  będą miały miejsce na plaży miejskiej 
w Nowogardzie i zaczynają się od godziny 11:00. Zabawa będzie okraszona 
licznymi konkursami sprawnościowymi za które będą nagrody. Dla wszyst-
kich dzieci i ich opiekunów  przewidziane jest ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Zespół CARITAS

Konkurs pod patronatem 
Dziennika Nowogardzkiego
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Debata nad planem

Gminnym palcem po cudzej ziemi

Droga, która podzieli POM!

W poniedziałkowe popołudnie 
mieszkańcy Nowogardu debatowali 
nad planem zagospodarowania 
przestrzennego.

Publiczna dyskusja dotyczyła ob-
rębów 6 i 7 Nowogardu oraz Miętno, 
Olchowo, Warnkowo, Wojcieszyn. 
Spotkanie prowadził pracownik 
Urzędu Miejskiego Marek Antczak. 
Przygotowany przez siebie plan 
omawiał urbanista Andrzej Skrouba. 

Najwięcej kontrowersji wzbudził 
pomysł budowy tzw. „obwodnicy 
miejskiej”. Ma się ona zaczynać przed 
wjazdem do Nowogardu od strony 
Olchowa, przecinać kolejowe tory, ul. 
Poniatowskiego i przechodzić przez 
tereny byłego Państwowego Ośrod-
ka Maszynowego. Miejska ulica ma 
rozładować ruch samochodowy od 
strony Stargardu i Dobrej. 

Przeciwko jej przebiegowi przez 
POM protestują właściciele usytu-

owanych tam prywatnych terenów. 
Według nich ulica o dużym natężeniu 
ruchu przeszkodzi w funkcjonowaniu 
zakładów. 

- Droga utrudni działanie ośmiu 
zakładom. Zostanie nam zabrana 
duża ilość terenu potrzebna m.in. do 
rozładunku. Czy istnieje możliwość 
zmiany planów przebiegu tej drogi? 
Czy istnieje szansa, by przebiegła ona 
za funkcjonującą dalej masarnią? – 
pytał Stanisław Gadzaliński, właści-
ciel terenów na byłym POM. 

Odpowiedź urbanisty nie usatys-
fakcjonowała przedsiębiorcy: - Ze 
względu na protesty zmniejszyliśmy 
szerokość ulicy na tym odcinku do 20 
m. Przecież zakłady będą przylegać 
do ulicy. W każdym miejscu będzie 
można zrobić do nich dojazd. Co do 
przebiegu drogi za masarnią, to nie 
jest ona możliwa. Przewidzieliśmy 
tam zabudowę jedno i wielo rodzin-

Jestem właścicielem zakładu poło-
żonego na terenie byłego POM No-
wogard. Prowadzę od 16 lat produk-
cję w zakresie obróbki skrawaniem, 
głównie z przeznaczeniem na eksport 
do Niemiec i zatrudniam 10 osób z 
gm. Nowogard. Zmuszony jestem do 
podzielenia się z Czytelnikami D.N. 
problemem jaki mnie osobiście do-
tknął. Urząd Miejski zamierza popro-
wadzić drogę od ul. Poniatowskiego 
do ul. Boh. W-wy przez moją posesję.

 Droga ta powinna przebiegać 
jak w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Nowo-
gard - zatwierdzona uchwałą R.M. w 
Nowogardzie nr XLIV/345/02 z dn. 
27 czerwca 2002 r. (od ul. Poniatow-
skiego za szkołą rolniczą w kierunku 
masarni Pana Zaniewskiego i wycho-
dzącą obok jeziorka koło Osiedla Ra-
dosław).

   Skoro tak ustalono uchwałą R.M. 
to dziwi mnie, dlaczego tej koncepcji 
obecnie nie realizuje się? Zmiana jej i 
poprowadzenie w/w drogi przez moją 
posesję spowoduje;

- nieokreślone trudności w mojej 
dalszej działalności a kto wie czy na-
wet nie likwidacji zakładu, gdzie pra-
cę stracili by ludzie, którzy też mają 
na utrzymaniu rodziny.

Co by spowodowała budowa dro-
gi przez moją posesję?

- Na pewno podzielenie całego te-
renu POM-u na  2 cz.

Ze względu na wąski pas trans-
portu wewnętrznego nastąpi; 

- problem z rozładunkiem samo-
chodów ciężarowych,

- problem z magazynowaniem ma-
teriałów długich,

- wystąpi brak placu manewrowe-
go, 

- nastąpi nieuchronne niszczenie 
budynku ze względu na drgania spo-
wodowane ruchem pojazdów do któ-
rych ta konstrukcja nie była przewi-
dziana, 

- nieuchronna likwidacja terenów 
zielonych.

To duży zakład i przyjeżdża też 
duża liczba klientów.

Będę zmuszony ponieść dodatko-
we nakłady na;

-  zmianę mikrostruktury zakładu, 
zmiany mediów: energia elektrycz-
na, instalacja wodna, kanalizacyjna, 
zmiany ogrodzenia czołowego itd.

Wobec powyższego, składam ofi-
cjalny protest budowy drogi prze-
biegającej przez moją posesję.

Moja wizja, wg. w/w uchwały to na-
wet nie droga od ul. Poniatowskiego 
w kierunku nadleśnictwa Radosław, 
lecz idealnym rozwiązaniem było by 
wybudowanie obwodnicy południo-
wej z prawdziwego zdarzenia - prze-
biegającej od Olchowa bezpośrednio 
w kierunku Żabowa.  

  Ciąg dalszy moich wątpliwości na-
stąpi niebawem na łamach D.N.

                     Stanisław Gadzaliński 

Kto zakończy tę radosną twórczość?
Przedstawione wyżej materiały dotyczące kolejnych planów kształtujących 

ład przestrzenny Nowogardu skłaniają do kilku pytań:

NaSZ kOmeNTarZ

- Dlaczego musimy płacić za opra-
cowanie urbanistyczne, nieprzygo-
towane, opierające się na fałszywych 
danych przestrzennych np. dotyczą-
cych stanu własności działek?

- Ufundujemy nagrodę temu, kto 
nam wytłumaczy zdanie urbanisty 
– cytat: „tam drogi wybudować nie 
można, bo tam planowane jest osie-
dle”. Zapewne osiedle dla ptaków, bo 
tylko one dolecą tam bez drogi.

- Co jest koncepcją obwodnicy 
południowej?

Na to pytanie podajemy częściową 
odpowiedź.

- Koncepcja tzw. obwodnicy po-
łudniowej jest fikcją powstałą tylko 
po to aby zamknąć usta kontestują-
cym północny przebieg obwodnicy 
w ciągu krajowej „szóstki”. Miarą 
nonsensu tego pomysłu, a zarazem 
potwierdzeniem jego fikcyjności jest 

konieczność wykonania dwóch do-
datkowych przejść przez tory – jed-
nego za Olchowem, drugiego przed 
ponownym włączeniem do „szóstki”! 
Kto to będzie budował i po co gdy 
przejście przez tory zostanie wybu-
dowane w okolicach Żabowa przy 
budowie tamtejszej obwodnicy S-6.

- Komu ma służyć tzw. droga przez 
POM jeżeli nikt z okolicznych miesz-
kańców jej nie potrzebuje, a wręcz są 
przeciw.

- Czy radni nowogardcy „stukną 
wreszcie pięścią w stół” i położą kres 
planowaniu przestrzennemu, który 
zamiast ładu przestrzennego wpro-
wadza bezład i niezgodę.

Opisywany przypadek to już ko-
lejny w ciągu podobnych pomysłów. 
Ostatnio przerabialiśmy na przykład 
lokalizację Intermarche.

red    

ną, więc budowa tam ulicy nie jest 
wskazana. 

Urbanista projektując przebieg 
drogi nie miał jednak informacji, iż 
od 2006 r. ziemia na terenie POM 
jest własnością ośmiu prywatnych 
podmiotów. Był przekonany, że w 
dalszym ciągu należy ona do gminy.

- Gmina nie była zainteresowana ich 
kupnem, gdy o to pytano. Kupiliśmy, 
więc my i jesteśmy właścicielami. Teraz 
stawia się nas przed faktem dokona-
nym i bez konsultacji planuje przebieg 
drogi. Nie zgadzamy się na taki obrót 
sprawy – uważa Gadzaliński i zapo-
wiada walkę z gminą.

Po wyjściu z POM kontrowersyjna 
droga ma przeciąć ul. Bohaterów 
Warszawy, zmierzać w kierunku mo-
tocrossu (za składem kruszyw) i na 
końcu połączyć się z drogą krajową 
nr 6 (w okolicach Wojcieszyna). 

Dalsza część spotkania pokazała, 
że urbanista kieruje się nieaktualny-

mi informacjami w większej ilości 
przypadków. Nie miał on np. wiedzy 
o tym, że na terenie osiedla Radosław 
nie istnieje już odlewnia.

W spotkaniu wzięło udział ponad 
30 mieszkańców naszego miasta. Byli 
wśród nich przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Krzywania, oraz rad-
ni Rafał Szpilkowski i Robert Czapla. 

Z projektem planu zagospoda-
rowania przestrzennego możemy 
zapoznać się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego – www.nowo-
gard.pl. Przypominamy, że każdy 
mieszkaniec ma prawo wnieść swoje 
uwagi do planu. Nieprzekraczalny 
termin mija już 8 czerwca.

Po przygotowaniu i ewentualnym 
wprowadzeniu zmian plan trafi pod 
obrady Rady Miejskiej. Gmina prze-
widuje, że stanie się to, na przełomie 
lipca i września. 

Marcin Nieradka
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – (J 16, 12-15)

Wierzę w Jednego Boga...
Tajemnica Trójcy Świętej – to tajemnica Trój-Jedynego Boga, Ojca i Syna I Du-

cha Świętego, tajemnica wobec której rozum ludzki zawiesza swoje sądy. Tajemni-
ca, która nie zaprzecza rozumowi, ale która go przekracza. Na nic największe teo-
rie filozoficzne i najbardziej finezyjne definicje, Jeden Bóg ... Trzy Osoby, ale nie 
trzech bogów ...?

Jest taka opowieść o św. Augustynie (jednym z największych filozofów i teologów 
chrześcijańskich z V wieku). Kiedyś Augustyn przechadzał się nad morzem próbując 
zrozumieć tajemnicę Trójcy św. Chodząc tak po plaży zobaczył w pewnym momencie 
małego chłopca, który wygrzebał w piasku plaży maleńki dołek i niewielką muszelką 
przelewał wodę z morza do tego dołka. - „Co ty robisz dziecko?” - pyta go Augustyn. 
- „A, jak widzisz, przelewam morze do dołka” - odpowiada chłopczyk. - „Czy ty 
myślisz, że tą małą muszelką przelejesz to ogromne morze do tego maleńkiego doł-
ka?” - pyta ponownie Augustyn. Na co chłopczyk rezolutnie odpowiada: - „Prędzej 
ja przeleje tą muszelką całe morze do tego maleńkiego dołka, niż ty zrozumiesz ta-
jemnicę Trójcy Świętej”.

Wiara nie jest zaprzeczeniem rozumu. „Fides querens intellectum” (wiara szu-
ka zrozumienia) - powiedział tenże sam św. Augustyn, ale też rozum musi znać 
swoje ograniczenia, nie dlatego, że wiara rozumowi zaprzecza, ale dlatego, że jest 
jego rozszerzeniem do nieskończoności. Mawiał Mikołaj Kopernik: „(...) zadaniem 
wszystkich nauk szlachetnych jest odciągnąć człowieka od zła i kierować jego 
umysł ku większej doskonałości (...)”. 

I dlatego warto się zastanowić, co to znaczy, że wierzę w Boga, ale i wierze Bogu 
? No i czy rzeczywiście wierzę, czy tylko tak twierdzę, albo może mi się tylko tak 
wydaje ?

Wierzę w Jednego Boga; - Boga Ojca - Wszechmogącego, i Jezusa Chrystusa - 
Syna Jego Jedynego i Ducha Św. - Pocieszyciela i Uświęciciela.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
 Przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zapraszamy do wspólnej mo-

dlitwy na Niedzielnych Mszach św. o godz.: 7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; Kulice: 
9.00; Jarchlino: 10.00; Sąpolnica: 10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

Caritas po każdej Mszy św. będzie prowadził zbiórkę pieniędzy na powodzian.
W miesiącu maju, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej, od-

prawiamy codziennie Nabożeństwa Majowe po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w 
Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które 
odbywają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej 
na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w 
Lednicy, które odbędzie się w sobotę 5 czerwca 2010 r. Zapisy u kate-
chetów (GG: 2404046). 

W niedzielę 30 maja o g.11.00 odbędzie się I Komunii Św. dzieci z klas II SP. Spo-
wiedź św. dla dzieci i ich rodziców odbędzie się w sobotę 29 maja od g.10.00.  Ser-
decznie zapraszamy.

W przyszłym tygodniu w czwartek 3 czerwca będziemy przeżywać Uroczystość 
Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu odbędą się o godz: 7.30; 9.00; 11.00 z procesją 
Eucharystyczną po terenie naszej parafii i 18.00. Serdecznie zapraszamy.

W przyszłym tygodniu w I piątek miesiąca odwiedzimy chorych z terenu naszej 

parafii od g.9.00 do 12.00. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia 
Komunii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie 
domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (bia-
ły obrus, świece, krzyż).

Przygotowujemy się także duchowo do beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki – 
męczennika za wiarę i wolność, która odbędzie się 6 czerwca 2010 r. w Warszawie w 
kolejny Dzień Dziękczynienia w naszym kraju.

W dniach od 3 do 11 lipca Ruch Rodzin Nazaretańskich organizuje w Tatrach 
rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i informacje w zakrystii oraz 
na stronie parafii. x.TT

Caritas organizuje  
pomoc dla powodzian

Caritas Archidiecezji gromadzi środki finansowe dla powodzian z okolic Sando-
mierza. Pomoc finansową można kierować na konto Caritas: PKO BP II O/Szczecin 
21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 z dopiskiem „Powódź”.

W niedzielę 30 maja 2010 r. we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji odbę-
dzie się zbiórka do puszek na rzecz ofiar powodzi, także w naszym mieście. Można 
także wysłać SMS o treści „POMAGAM” na numer 72052

Do tej pory Caritas Archidiecezji przekazała do Sandomierza i Stalowej Woli 800 
par kaloszy oraz gumowe kombinezony wojskowe. W piątek 28 maja wysłany zosta-
nie transport darów. Gromadzone środki finansowe wykorzystane zostaną po ustą-
pieniu wody, przede wszystkim na prace remontowo-budowlane. 

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć sie w organizację pomocy dla powodzian, 
np. poprzez organizację zbiórek, darów, prosimy o kontakt z biurem Caritas w Szcze-
cine pod nr tel. 91 4874905 lub za pomocą poczty elektronicznej szczecin@caritas.pl 
lub przez Caritas parafii nowogardzkich. 

Od dnia 26 maja 2010 r. Caritas prowadzi zbiórkę darów rzeczowych dla powo-
dzian w godzinach od 9.00 do 21.00

1.  w siedzibie Caritas w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 5;
2. w Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Krasińskie-

go 19;
3. w Centrum Socjalnym Caritas w Świnoujściu przy ul. Sosnowej 5a.
Gromadzimy: środki czystości, pościel, ręczniki, art. szkolne, art. gospodarstwa 

domowego, rękawice gumowe - wszystko nowe,  żywność o długim terminie przy-
datności (np. konserwy) i do szybkiego przygotowania (np. tzw. gorące kubki). 

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli.
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Jak wycisnąć więcej 
z samego siebie

Oszczędzaj wodę i energię, segreguj śmieci, nie kupuj jednorazówek, 
nie przegrzewaj domu! Wydawać się może, że są to banalne hasła, jednak 
dużo w sobie zawierające. Każdy z nas, już trochę zmienił swoje złe przy-
zwyczajenia. Żyjemy bardziej ekologicznie i ekonomicznie.

Mamy jednak jeszcze dużo do 
zrobienia, zwłaszcza w zakresie nie 
przegrzewania domu! Powinniśmy 
bardziej zadbać o  jego dobrą izola-
cję. Nieszczelne okna to nawet 30 
proc. strat ciepła. Złej jakości ścia-
ny to kolejne 20 proc. a bywa wię-
cej!Niektórzy już zainwestowali 
w  oszczędzanie energii, zrobili tzw. 
audyt energetyczny swojego miesz-
kania, domu. Dowiedzieli się, gdzie 
najwięcej tracili ciepła i zmniejszyli 
jego straty. Największe oszczędności 
można uzyskać przez pełną termo-
modernizację budynku. A więc:

- modernizację C.O. poprzez wy-
mianę urządzeń grzewczych, zasto-
sowanie zaworów podpionowych i 
grzejnikowych, izolację wszystkich 
rur,

- docieplenie cokołu budynku 
wraz z wymianą okien w piwnicach,

- docieplenie wszystkich ścian i 
stropu.

Wszystko to może być możliwe w 
ciągu krótkiego czasu (bez kredy-
tów) przy bardzo wysokich nakła-
dach. Jednak na docieplenie budyn-
ku można dostać korzystny kredyt 
z banku, a może i dofinansowanie z 
gminy.

Cytat ze strony http://www.ego-
term.pl/: „Ustawa o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów (z dnia 
21 listopada 2008 r.), która obo-
wiązuje od 2009 roku pozwala uzy-
skać pomoc finansową zarówno du-
żym inwestorom (gminom i spół-
dzielniom mieszkaniowym), jak i 
mniejszym (wspólnotom mieszka-
niowym i właścicielom domów jed-
norodzinnych). Pomoc jest realizo-

wana poprzez wypłatę premii ter-
momodernizacyjnej. Aby jednak 
taką pomoc uzyskać trzeba speł-
nić kilka warunków. Podstawą uzy-
skania kredytu jest przedstawie-
nie audytu energetycznego, czy-
li rodzaju specjalnej analizy, któ-
ra wykazuje oszczędności kosztów 
energii i kosztów ogrzewania, wy-
nikające z planowanego przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego.  
UWAGA: Zasadniczą zaletą kredy-
tu termomodernizacyjnego jest jego 
20% umorzenie (tzw. premia termo-
modernizacyjna).” Koniec cytatu.

Był czas, kiedy SM „GARDNO” w 
Nowogardzie była pierwsza w mo-
dernizowaniu ogrzewania osiedlo-
wego na ogrzewanie blokowe. Inni 
wzięli dobry przykład i... wyprze-
dzili ją. Poszli ostro, tzn. dodatko-
wo szybko docieplili swoje mieszka-
nia i już czerpią korzyści z efektów... 
Kiedy mogą się spodziewać efek-
tów spółdzielcy SM „GARDNO”? 
W tempie proponowanym przez za-
rząd - przeprowadzenie ocieplenia 
budynków... 8 lat?

Moje (i nie tylko) odczucie jest 
takie, że spółdzielcy nie zostali wy-
starczająco poinformowani o wa-
riantach możliwych do realizacji 
docieplenia budynków i powodach 
wyboru tak długiego cyklu. WNIO-
SEK zgłoszony na 1. cz. zebrania 
walnego, jakie odbyło się 25 maja: 
„Zobowiązać Zarząd do sporządze-
nia analiz i projektu docieplenia do-
mów mieszkalnych, wykonanej w 
ciągu max. 3 lat”, nie znalazł popar-
cia wśród zebranych. Wnioskodaw-
cy nie chodziło o zmianę strategii 
zarządu, jedynie o o dokonanie ana-
lizy tak szybkiego sposobu docie-
plenia z przedstawieniem symulacji 
rat, spłat kredytów (np. z 2 banków). 
Być może jest to zbyt radykalny spo-
sób, ale przez niektóre spółdzielnie i 
wspólnoty przerobiony. 

Byłem i jestem za  skutecznymi 
rozwiązaniami. Wielu spółdzielców 
ma szczelne okna, mamy w znacz-
nym stopniu zmodernizowane sys-
temy grzewcze. To wszystko m.in. 
dzięki mądrej polityce zarządu spół-
dzielni, jednak trzeba jeszcze dużo 
zrobić. Potrzebny jest montaż ter-
mo-zaworów. Widząc jak ludzie 

podczas sezonu grzewczego regu-
lują temperaturę w mieszkaniach, 
pomimo, że uważam podzielniki 
za nieprzydatne do obniżenia kosz-
tów – ZASTANAWIAM SIĘ! Poza 
tym wielu mieszkańców ma obawy, 
bo brak argumentów o mniejszych 
opłatach za ogrzewanie. Obawiam 
się, aby nie doszło do podziałów - 
płacę na docieplenie innego spół-
dzielczego budynku a mój nadal stoi 
niedocieplony. Aby nie było powo-
dów do zastanawiania się na czym 
polega prawo i sprawiedliwość?  
Wspólna SPÓŁDZIELNIA, Wspól-
ny Nowogard, Wspólna Polska! Ta-
kie hasła powinny nam przyświecać, 
więc wspólnie powinniśmy decydo-
wać...

Na zakończenie przypomnę kilka 
często zapominanych banałów: nie 
przegrzewajmy się! W nocy opty-
malna temperatura w  mieszkaniu 
to 15-18 stopni C, bo tak jest zdro-
wiej (mniej wysuszone powietrze) 
i  oszczędniej. Optymalna tempe-
ratura w  dzień: w pokoju dzien-
nym – 20 stopni, w pokoju dziecka 
i w łazience – 22 stopnie, w sypial-
ni – 16-18 stopni. Obniżenie tem-
peratury w  mieszkaniu o  1 stopień 
to 5-6 proc. oszczędności energii. 
Biorąc pod uwagę, że ogrzewanie 
to średnio ok. 70% zużywanej ener-
gii w domu, nasze portfele mogą być 
grubsze. 

Ryszard Jan Zagórski

W sobotę, 22 maja br. grupa kilkudziesięciu miłośników bicyklów wy-
ruszyła z Nowogardu by pokonać prawie 30 kilometrową trasę. Organi-
zatorem rajdu był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogar-
dzie. Wytyczona droga, z metą na plaży miejskiej, wiodła przez Strzele-
wo, Świerczewo, Czermnicę, Płotkowo, Ogorzele, Karsk oraz Warnkowo. 

Z CeCHem Na raJD

 Trasa była podzielona na dwa eta-
py. Rajd rozpoczął się pod siedzibą 
Cechu przy ul. 3 Maja. Po krótkiej, 
pamiątkowej sesji zdjęciowej, pe-
leton wyruszył pokonać pierwszy 
etap, który miał swoją lotnią premię 
na terenie Zielonej Kuźni w Płot-
kowie. Podczas postoju, uczestni-
cy wycieczki mieli okazję dokładnie 
zwiedzić obiekt i dowiedzieć się wię-
cej o jego historii oraz przeznacze-
niu. Z Płotkowa liczna grupa rowe-
rzystów wyruszyła w drugi etap raj-
du, by po drodze zatrzymać się jesz-
cze przy najgrubszym „Buku” w Pol-

sce. Drzewo ma w obwodzie 7,5 m. 
Zachwyca swym ogromem i pięk-
nem. Znów krótka sesja zdjęciowa 
i rowerzyści ruszyli w dalszą drogę. 
Po kilkudziesięciu minutach wszy-
scy uczestnicy wyprawy dotarli na 
metę. Tam czekały już na nich ogni-
sko, kiełbaski i grill. 

Dobra organizacja rajdu zwień-
czona świetną obsługą personelu 
plaży miejskiej  sprawiły, że niemal 
natychmiast padały pytania: kiedy 
znów wyruszamy?

tekst Marcin Simiński
foto: Mirosław Morawski
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Jak to było
w Nowogardzie

Pierwsze wybory samorządowe w III RP
Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski 

całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Do walki o 52 037 stanowisk radnych w radach miast, gmin oraz miast i gmin stanęło 130 000 kandydatów 
w okręgach jednomandatowych i 17 089 w wielomandatowych. Wybrano 51 987 radnych. 50 miejsc w radach pozostało nie obsadzonych.

Powołany na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorząd terytorialny był w powojennej historii Polski czymś jakościowo nowym. W okresie PRL 
też - oczywiście - działały pochodzące z wyborów (rzecz jasna, takich, jakie się wówczas odbywały, czyli nie mających zbyt wiele wspólnego z demokra-
cją) ciała przedstawicielskie, zwane Radami Narodowymi. Były to, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, rady gminne, miejsko-gminne, miej-
skie, dzielnicowe (w największych miastach) i wojewódzkie. Z formalnego wyboru (przez odpowiednie rady) pochodzili też prezydenci oraz naczelnicy 
miast, dzielnic i gmin. 

W PRL: niby - samorząd 
Coś w rodzaju samorządu tery-

torialnego więc istniało – nie było 
tak, by rządy na poziomie lokalnym 
sprawowali ludzie mianowani przez 
centralę. Ale nie był to jednak sa-
morząd z prawdziwego zdarzenia. 
Przede wszystkim, nie istniało po-
jęcie mienia komunalnego (oddziel-
nego od mienia będącego własno-
ścią skarbu państwa), którym dys-
ponować mogą jedynie władze da-
nego miasta czy danej gminy. Peere-
lowski „samorząd” – jeśli tak moż-
na w ogóle określić rady narodowe 
– nie był więc suwerennym gospo-
darzem swego terenu. 

Po drugie, rady narodowe zorga-
nizowane były hierarchicznie. Zgod-
nie z art. 54 Konstytucji PRL (w wer-
sji z 1976 r.) rada narodowa wyż-
szego szczebla była władna uchylić 
uchwałę rady niższego szczebla – i 
to nie tylko wówczas, gdy uchwała 
ta była sprzeczna z prawem, lecz tak-
że wtedy, gdy była ona niezgodna z 
„zasadniczą linią polityki państwa”. 
Postanowienie to groziło uczynie-
niem z idei samorządności lokalnej 
fikcji. 

W przypadku organów wykonaw-
czych – prezydentów i naczelników 
gmin, a także wojewodów (ci ostatni 
byli także przedstawicielami rządu 
w województwach) istniała też oso-
bliwa zasada podwójnego podpo-
rządkowania. Z jednej bowiem stro-
ny, podlegali oni organom admini-
stracji państwowej wyższego szcze-
bla (np. naczelnik gminy podlegał 
wojewodzie) z drugiej zaś „swoim” 
radom. Teoretycznie rzecz biorąc, 
ważniejsze od administracji były 
rady. Jak jednak było w praktyce - 
łatwo się domyślić. 

W Konstytucji PRL nie było zresz-
tą takiego pojęcia, jak „samorząd te-
rytorialny”. Rozdział o władzach lo-
kalnych nosił tytuł „terenowe orga-
ny władzy i administracji państwo-
wej”. Rady narodowe określone były 
jako „terenowe organa władzy pań-
stwowej i podstawowe organy sa-
morządu społecznego ludu pracu-
jącego miast i wsi” w odpowiednich 
jednostkach podziału terytorialnego 

kraju. Wojewodowie oraz prezyden-
ci i naczelnicy miast i gmin określe-
ni byli mianem „terenowych orga-
nów administracji państwowej”. Ci 
pierwsi, wraz prezydentami Warsza-
wy, Łodzi i Krakowa byli też przed-
stawicielami rządu na podległym 
sobie terenie. Jak widać, nie istniało 
jasne rozróżnienie między admini-
stracją państwową, a władzami czy-
sto lokalnymi. 

Nowość: samorząd tylko w gmi-
nie – ale za to prawdziwy 

Rozróżnienie to wprowadzone 
zostało bardzo wyraźne ustawą z 8 
marca 1990 r. Ustawa ta wprowa-
dzała samorząd terytorialny na po-
ziomie miast i gmin, znosiła nato-
miast wybieralne rady na szczeblu 
województw (w województwach ist-
niały tzw. sejmiki samorządowe, po-
chodzące z wyborów pośrednich). 
Organa samorządowe nie podlega-
ły wojewodom – wojewoda mógł 
wprawdzie uchylić decyzję organu 
samorządowego, lecz tylko wów-
czas, gdy ta naruszała prawo (od ta-
kiego postanowienia służyło odwo-
łanie do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego). 

Reforma samorządowa z 1990 r. 
oparta była częściowo na wzorach 
przedwojennych. Nawiązania do 
przeszłości pojawiły się m.in. w na-
zwach urzędów – po czterdziestolet-
niej przerwie pojawiły się w Polsce 
takie tytuły, jak wójt i burmistrz. 

„Solidarność” po raz ostatni ra-
zem

Wybory z 27 maja 1990 r. były 
ostatnimi, w których wspólną repre-
zentację wystawiły związane z „So-
lidarnością” Komitety Obywatelskie. 
Ich kandydaci zdobyli najwięcej, bo 
ponad 41% głosów. Działo się to już 
wówczas, gdy w łonie dawnej opo-
zycji antykomunistycznej widoczne 
były wyraźne podziały. 11 maja 1990 
r. ówczesny przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Lech Wałęsa ogłosił 
tzw. „wojnę na górze”. W atakach na 
przeciwników politycznych – w tym 
przede wszystkim rząd Tadeusza 
Mazowieckiego i jego zwolenników 
– sekundowali mu bracia Lech i Ja-
rosław Kaczyńscy, będący wówczas 

jego najbliższymi współpracowni-
kami. 

Skutkiem podziału w ruchu „So-
lidarności” miało być za kilka mie-
sięcy niezrozumiałe dla wielu ludzi 
kandydowanie przeciwko sobie Wa-
łęsy i Mazowieckiego w wyborach 
prezydenckich. Ten pierwszy - jak 
wiadomo - wyszedł z nich zwycię-
sko, a drugi, nie dość że nie wygrał, 
to nawet nie wszedł do drugiej tury 
wyborów, przegrywając z tajemni-
czym przybyszem z Kanady, Stani-
sławem Tymińskim. 

Niska frekwencja – dlaczego? 
Niepokojącym wielu komentato-

rów życia politycznego zjawiskiem 
była w przypadku wyborów samo-
rządowych z 27 maja 1990 r. bar-
dzo niska frekwencja. Do urn po-
szło zaledwie 42,27% uprawnionych 
do głosowania. Wyświetlana w tele-
wizji reklama z wygłaszanym przez 
znanego aktora Jana Kobuszewskie-
go wierszykiem: „Chcesz mieć sitwę 
byłych bossów? To siedź w domu i 
nie głosuj!” nie skłoniła większości 
ludzi do udziału w elekcji. 

Co było powodem małego zain-
teresowania wyborami? Utrzyma-
nia się przy władzy „sitwy byłych 

bossów” mało kto chciał – to pew-
ne. Może więc ludzie byli zdania, że 
wybory te i tak nic nie zmienią – za-
tem ich udział w nich jest pozba-
wiony sensu. Może uważali, że i tak 
wygra „Solidarność”, a oni osobi-
ście nie muszą się do jej zwycięstwa 
przyczynić. Może też do udziału w 
wyborach zniechęciły ich trudno-
ści ekonomiczne, wywołane wpro-
wadzaniem w życie tzw. planu Bal-
cerowicza? – całkiem możliwe, zwa-
żywszy, że osobliwą z racjonalne-
go punktu widzenia cechą polskie-
go życia politycznego jest to, że na 
wybory częściej nie chodzą ludzie 
niezadowoleni z ogólnego kierunku 
zmian politycznych w kraju, choć, 
na zdrowy rozum, powinno być od-
wrotnie. Warto też zresztą pamię-
tać, że frekwencja w wyborach lo-
kalnych była w Polsce zawsze niska 
– w 2002 r., kiedy to po raz pierw-
szy w bezpośrednich wyborach wy-
bierano wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, wyniosła ona zale-
dwie 35,02%. W wyborach 1990 r. 
było pod tym względem i tak lepiej.

Na podstwie materiałow portalu 
Polska .pl opr. LMM

Zgodnie z ustawą o samorządzie 
terytorialnym (czytaj artykuł XX 
lat samorządu) datę wyborów wy-
znaczono na 27 maja 1990 roku. 
Ustalono  28  obwodów głosowa-
nia (wybierano 28 radnych) , a na 
listach wyborczych umieszczono 
nazwiska 90 kandydatów na rad-
nych. Wiodącą wówczas siłą po-
lityczną był Obywatelski Komi-
tet  „Solidarność”, który wystawił 
kandydatów we wszystkich obwo-
dach. Poza tym  na listach znaj-
dujemy kandydatów popieranych 
przez Polskie Stronnictwo Ludo-
we (Zdzisław Wojciechowski, Zo-
fia Jarosz, Jan Bogdański, Maria 

Szoka, Zdzisław Bogdański, Piotr 
Garbaciak, Leokadia Zielińska, 
Marian Golczyk, Konstanty Łatka 
i Józef Ciechanowski),  Polską Par-
tię Zielonych (Stanisław Mucha, 
Józef Dembicki, Piotr Tomków, 
Ryszard Sobieralski , Sławomir 
Kołodziejski). Pozostali kandydaci 
startowali nie podając przynależ-
ności partyjnej, były także osoby 
reprezentujące Ligę Kobiet, SD (?), 
Komitet Osiedlowy , po jednym 
Komitet Rozbudowy Szkoły i LZS.

 OKP „Solidarność” miał wów-
czas do dyspozycji lokalny tygo-
dnik pod nazwą „Czas Nowogar-
du” wydawany przez Tadeusza L. 
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Kubicę. To dzięki tej gazecie mo-
żemy dzisiaj przypominać  na-
stroje  jakie wówczas  panowały w 
mieście i na wsiach, oraz hasła pod 
jakimi szedł do wyborów OKP. Jak 
na ironię losu można je wpisać i 
dzisiaj w program wyborczy każ-
dej partii – zmienić nastawienie 
urzędników do obywateli, popra-
wić służbę zdrowia, budować dro-
gi, reorganizować szkolnictwo, or-
ganizować policję municypalną, 
budować mieszkania komunalne, 
zadbać o  czystość, ekologię, upo-
rządkować gospodarkę  odpada-
mi…  W programie czytamy też 
o konieczności  podnoszenia ran-
gi miasta (wspomina się o przed-
miotowości w stosunku do Gole-
niowa - zabranie sądu, Rady Ad-
wokackiej, biur notarialnych). Pi-
sze się także o planach ściągania 
inwestorów, sprzedaży mienia ko-
munalnego (bogaci obywatele, bo-
gata gmina), walka o miejsca pracy 
dla każdego…

Kto wówczas nie poparłby ta-
kich haseł? OKP „Solidarność” 
odniósł bezprecedensowe zwy-
cięstwo – mandaty otrzymali na-
stępujący kandydaci OKP: Mie-
czysław Prekwa, Mieczysław Bu-
rzyński,Tadeusz Kubica, Tadeusz 
Filipczak, Mieczysław Grygow-
ski, Teresa Kowalczyk, Krzysztof 
Skowera, Andrzej Dwornik, Ju-
liusz Mańkowski,  Wacław Kle-
wicz, Barbara Drozd, Ludmiła 
Klessa, Ryszard Kądziela, Barbara 
Myczkowska, Jerzy Majewski, Lu-
dwik Chomiński, Karol Podemski, 
Elżbieta Czyż, Marek Słomski, Jó-
zef Dobruchowski, Grzegorz Świ-
stak, Michał Rosa, Edward Plich-
ta, Jan Bąk, Lech Głogowski. Trzy 
pozostałe mandaty uzyskali Ma-

rian Golczyk (PSL), Józef Ciecha-
nowski (PSL) oraz Zdzisława Bia-
łoskórska (bezpartyjna).

Na pierwszej uroczystej Sesji 
Rady Narodowej wybrano Prze-
wodniczącego Rady  - została nim 
Barbara Drozd,  oraz delegatów do 
Sejmiku – Ludwika Chomińskiego  
i Ryszarda Kądzielę.

Po protestach radnych zwołano 
II Sesję (zamkniętą dla postron-
nych)) i dokonano wyboru burmi-
strza – został nim Tadeusz L. Ku-
bica. W komentarzach  czytamy, 
że wybór ucieszył mieszkańców, 
ale też wyczuwało się powszechny 
niepokój czy nowe władze sprosta-
ją zadaniom jakie przed nimi stoją.

Na III Sesji wybrano wiceburmi-
strza i Zarząd – wiceburmistrzem 
został Krzysztof Krauze, a w skład 
Zarządu wybrano Elżbietę Czyż, 
Andrzeja Dwornika, Karola Pode-
mskiego i Marka Słomskiego.

O tym jakie zadania udało się 
radnym zrealizować i dlaczego już 
po czterech latach przegrali wybo-
ry w kolejnych publikacjach.

Lesław M. Marek
PS. Wszystkich uczestników 

tamtych przełomowych momen-
tów zapraszam do dyskusji na ła-
mach „DN”.  Wasze przemyślenia 
zapewne będą pomocne obecnym 
radnym i władzom gminy. Tak-
że mieszkańcy, przyszli wyborcy  
powinni znać kulisy sprawowa-
nia władzy samorządowej. O gło-
sy proszę także naszych Czytelni-
ków – nazwiska podałem tenden-
cyjnie, aby potwierdzić regułę, że 
tylko pewne zwierzę poglądów nie 
zmienia, a powiedzenie, że każdy 
kowalem swego losu nie do końca 
jest prawdziwe…

Ogólnopolski sukces 
ucznia SP 3

Dwa lata temu 
pisaliśmy o sukce-
sie Jakuba Kazuby, 
wtedy ucznia kla-
sy I,  podopiecz-
nego Pani Ane-
ty Drążewskiej, w 
Ogólnop olsk im 
Małym Konkur-
sie Recytatorskim 
w Starachowicach. 
W ubiegłym roku 
szkolnym Kuba 
otrzymał wyróż-
nienie w elimina-
cjach wojewódz-
kich. W tym roku, 
gładko przecho-
dził kolejne eta-
py recytatorskich 
zmagań – poczy-
nając od eliminacji 
szkolnych, przez 
gminne, powiatowe i wreszcie wo-
jewódzkie – pokonując w ten spo-
sób dziesiątki recytatorów z naszego 
województwa i otrzymując tytuł lau-
reata i jednocześnie kwalifikację do 
konkursu ogólnopolskiego. Tu nale-
ży dodać, że nie każdy laureat woje-
wódzki awansuje do ogólnopolskie-
go konkursu – spośród kilkunastu 
laureatów wybiera się tylko trzech 
reprezentantów województwa.

W tym roku w dniach 21 – 23 
maja, w Starachowickim Centrum 
Kultury odbył się XX – Jubileuszo-
wy – Festiwal Słowa – Ogólnopolski 
Mały Konkurs Recytatorski. Wzięło 
w nim udział 80 małych recytatorów 

z całej Polski. W skład JURY  wcho-
dzili młodzi aktorzy - Dagmara Ba-
naczek, Mateusz Ławrynowicz i in-
struktor teatralny - Urszula Rojek. 
Kuba wystąpił  w sobotę w IV kon-
cercie – powiedział wiersze: Ludwi-
ka Jerzego Kerna „Mądra podusz-
ka” i Doroty Gellner „Jak wygląda 
wiatr?”.Jubileuszowy festiwal okazał 
się dla naszego Kuby równie szczę-
śliwy, ponownie został zauważony, 
zachwycił Jury swoją wrażliwością 
i dojrzałością recytacji - otrzymał 
Wyróżnienie. 

Gratulujemy! Życzymy wytrwało-
ści i sukcesów w kolejnych latach!!! 

Inf.własna

X Zjazd  
Prezesów PTN

W dniu 15 maja odbyła się w Warszawie X Jubileuszowa 
Narada Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Numi-

zmatycznego. Był 
na niej także prezes 
Koła w Nowogar-
dzie Tadeusz Łuka-
szewicz.

Główne proble-
my to sprawozda-
nia finansowe Za-
rządu Głównego 
oraz sprawozdanie 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej. Uczest-
nicy obydwa spra-
wozdania przyjęli.

Ciekawym punktem narady było spotkanie z przedstawicielem Mennicy Państwowej, 
który omówił najbliższe, a numizmatyków szczególnie interesujące plany emisji bankno-
tów i monet.

Szczegóły pan Łukaszewicz przekaże podczas spotkań z członkami Koła Numizmaty-
ków.

LMM
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Program „Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej”

Są to uczniowie, którzy uczęszczali i 
nadal będą uczęszczać na ćwiczenia 
korekcyjne. Natomiast u 78 uczniów 
tj. u 8,6% ogółu uczniów z wadą postawy 
wynik z konsultacji - układ ruchu prawi-
dłowy. Są to uczniowie którzy uczęszczali 
na ćwiczenia korekcyjne i uczestniczyli w 
zajęciach na basenie.

Ogółem po badaniach ortopedycz-
nych 554 uczniów zostało zakwalifiko-
wanych na zajęcia korekcyjne i wyjazdo-
we zajęcia na basenie.

W każdej szkole prowadzonej przez 
gminę Nowogard zarówno w mieście jak 
i na wsi w ramach realizacji Programu 
„Profilaktyki Wad Postawy” jest pro-
wadzona gimnastyka przez nauczycie-
li mających odpowiednie kwalifikacje 
w prawidłowo wyposażonych w sprzęt 
salach gimnastyki korekcyjnej i wyjaz-
dowe zajęcia na basenie. Uczestniczą w 
niej uczniowie których rodzice wyrazi-
li pisemną zgodę. Wszyscy uczniowie 
zarówno z klas młodszych i starszych 
uczestniczą 4 razy w miesiącu w gim-
nastyce korekcyjnej i l raz w miesiącu w 
zajęciach na basenie. Każda grupa na 
basenie w danym dniu ma do dyspo-
zycji trzech instruktorów którzy pro-
wadzą zajęcia w wodzie. Dodatkowo 
zajęcia z dziećmi w wodzie prowadzą 
nauczyciele którzy z daną grupą jadą. 
Dzieci wiejskie po zajęciach na base-
nie są rozwożone do miejscowości w 
której mieszkają. Każda szkoła otrzy-
muje harmonogram

wyjazdów na basen. Łącznie w za-

jęciach w gimnastyce korekcyjnej i w 
zajęciach na basenie uczestniczy 346

uczniów.
W czasie zajęć korekcyjnych re-

alizowane są następujące zestawy 
ćwiczeń:

1) Ćwiczenia korekcyjne przeciw 
stopie płaskiej i płasko-koślawej.

2) Ćwiczenia korekcyjne przeciw 
koślawości kolan.

3) Ćwiczenia korekcyjne przeciw 
bocznemu skrzywieniu kręgosłupa.

4) Ćwiczenia korekcyjne przeciw 
otyłości.

5) Ćwiczenia korekcyjne dla klatki 
piersiowej pokrzywiczej.

6) Zestaw ćwiczeń korekcyjnych 
„Uniwersalnych” .

W ramach realizacji Programu 
„Profilaktyki Wad Postawy” każdy 
uczeń mający wadę postawy objęty 
jest działaniem edukacyjnym. Dzia-
łaniami edukacyjnymi objęto rów-
nież rodziców. Nauczyciele prowa-
dzący gimnastykę korekcyjną udo-
stępniają rodzicom opracowane ze-
stawy ćwiczeń dla każdej wady po-
stawy. Rodzic może jako obserwator 
uczestniczyć w zajęciach korekcyj-
nych w celu nauczenia się jak prawi-
dłowo jego dziecko ma wykonywać 
ćwiczenia w domu. Zgodnie z pla-
nem kontrolne badania ortopedycz-
ne zostaną przeprowadzone na prze-
łomie października - listopada 2010r.

cdn.

Sprawozdanie z realizacji
Już drugi rok w szkołach prowadzo-

nych przez gminę Nowogard jest re-
alizowany Program „ Profilaktyki i 
Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej”.

Na wyżej wymieniony program 
gmina w roku 2010 przeznaczyła 151 
910,00 złotych w tym na:

1. Profilaktyka wad postawy „Pro-
sty Kręgosłup” - 119 360,00 zł.

2. Profilaktyka wad wzroku - 
7000,00 zł.

3. Profilaktyka próchnicy zębów- 
11 800,00zł.

4. Zapobieganie chorobom powsta-
łym pod wpływem złego odżywiania: 
nadwaga, otyłość

5. Zapobieganie używaniu środków 
uzależniających (alkohol, tytoń, nar-
kotyki) oraz związanych z tym szkód 
zdrowotnych poprzez prowadzenie 
profilaktyki i promocji zdrowia. - 5 
250,00 zł.

6. Niwelowanie przejawów prze-
mocy i agresji wśród dzieci i młodzie-
ży w szkole i poza szkołą. - 6 000 zł.

Przyznane środki pieniężne w kwocie 
151 910,00 zł przez Burmistrza Nowo-
gardu i Radę Miejską na realizację Pro-
gramu „Profilaktyki i Promocji Zdro-
wia Dzieci i Młodzieży Szkolnej” to do-
bre przedsięwzięcie. Jesteśmy pierwszą 
gminą która przeznaczyła tak duże 
środki finansowe na poprawę stanu 
zdrowotnego młodego pokolenia. Każ-
dy z nas wie, że w życiu najważniejsze i naj-
cenniejsze dla człowieka jest zdrowie.

Dane dotyczące stanu zdrowia dzieci 
i młodzieży szkolnej wynikające ze spra-
wozdań sporządzonych przez pielęgniar-
ki pracujące w szkołach są niepokojące. 
W wieku dorastania i dojrzewania u dzie-
ci i młodzieży pojawiają się różne pro-
blemy zdrowotne. Realizując Program 
„Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej” można śmiało po-
wiedzieć, że powołanie Zespołu ds. Pro-
filaktyki we wrześniu 2007 roku było 
dobrą decyzją. Przedstawiciele wszyst-
kich szkół, którzy weszli w skład ze-
społu i pielęgniarki pracujące w struk-
turach NZOZ Pielęgniarstwo w Środo-
wisku Nauczania i Wychowania w No-
wogardzie wychodząc naprzeciw pogar-
szającej się kondycji zdrowotnej dzieci i 
młodzieży szkolnej z dużym zaangażo-
waniem realizują Program „Profilakty-
ki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie-
ży Szkolnej” w placówkach oświatowych. 
Realizacja programu przebiega bez za-
kłóceń. Sprawami finansowymi (przele-
wy, zawieranie umów) zajmuje się Urząd 
Miejski.

Widać zainteresowanie realizowanym 
programem ze strony dzieci ł młodzieży 
którzy chętnie uczestniczą w różnego ro-
dzaju zajęciach profilaktycznych. Chęt-
nie uczestniczą w gimnastyce korekcyj-
nej i w wyjazdowych zajęciach na base-
nie, ponieważ wiedzą że jest to jedyna 
metoda naprawcza żeby skorygować od-
chylenie od stanu prawidłowego w ukła-
dzie ruchu. Po takich zajęciach można 
usłyszeć od uśmiechniętych dzieci, ze na 
korekcie i na basenie jest bardzo fajnie. 
W tym jest duża zasługa pielęgnia-
rek pracujących w szkołach, które w 
ramach prowadzonej promocji zdrowia 
uświadamiają uczniom, że dbanie o wła-
sne zdrowie oraz korygowanie odchyleń 
od stanu prawidłowego zapewni im 
prawidłowy rozwój w okresie dora-
stania oraz nauczycieli prowadzących 
prawidłowo zajęcia korekcyjne i instrukto-
rów prowadzących zajęcia na basenie.

Wszystkim nam powinno zależeć żeby 
uczniowie po ukończeniu szkoły weszły 
w dorosłe życie nie obciążone problema-
mi zdrowotnymi, dlatego też powinniśmy 
już od najmłodszych lat chronić je przed 
szkodliwymi czynnikami środowiska. 
Możliwie wcześnie zapobiegać, wykrywać 
i skutecznie leczyć pojawiające się proble-
my zdrowotne.

Ad 1) Profilaktyka wad postawy 
..Prosty Kręgosłup”.

W roku szkolnym 2009/2010 na 
2975 uczniów   uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez gminę No-
wogard 904 uczniów ma wadę postawy 
co stanowi 30,4% ogółu uczniów.

W ramach realizacji Programu Profi-
laktyki Wad Postawy „Prosty Kręgosłup” 
przeprowadzone zostały w okresie od 
10-ll-2009r. do 10-12-2009r. kontrolne 
badania ortopedyczne uczniów mają-
cych wadę postawy przez lekarzy orto-
pedów w celu zakwalifikowania na gim-
nastykę korekcyjną i zajęcia na basenie, 
oraz mające na celu ocenę efektywność 
prowadzonych ćwiczeń korekcyjnych w 
szkołach oraz ćwiczeń na basenie kory-
gujących wadę postawy u uczniów w roku 
ubiegłym.

Na 904 uczniów mających wadę 
postawy na badanie zgłosiło się 632 
uczniów co stanowi około 70% ogółu 
uczniów z wadą postawy. Po badaniach 
6 uczniów otrzymało skierowanie do 
Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej 
w Szczecinie w celu dalszej diagnostyki 
układu ruchu ( są to uczniowie, którzy 
pierwszy raz byli konsultowani przez le-
karza ortopedę).

Po badaniach u 131 uczniów tj. u 
14,5% ogółu uczniów z wadą postawy 
stwierdzono poprawę w układzie ruchu. 
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Niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja
Dobroć ludzka nie omija.

Wszystko co piękne i upragnione
Niech będzie w Twoim życiu spełnione…

Pani Urszuli Pietrzak 

w dniu 60 urodzin 

życzy 
personel 

Restauracji 15 Południk

ŻYCZeNIa

arTYkuł SPONSOrOwaNY

„Pomysł na projekt”

Zakończono drugą edycję warsztatów
15 maja 2010 r. w Restaura-

cji „Piwnica” w Nowogardzie za-
kończono uroczyście drugą edycję 
warsztatów „Pomysł na projekt”, 
realizowanych przez Stowarzysze-
nie Akademia Wspierania Inicja-
tyw Społecznych „AWIS”, w ramach 
projektu „Akademia Liderów III 
Sektora” dofinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach działania 7.3 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Był to ostatni element pro-
jektu. Cały projekt obejmował dwa 
szkolenia „Pomysł na projekt” oraz 
szkolenie „Zostań Liderem Lokal-
nym”. Celem pierwszego było prze-
kazanie praktycznych umiejętności 
aplikowania o środki z PO KL, dru-

giego natomiast, przekazanie umie-
jętności z zakresu komunikacji in-
terpersonalnej, budowania grupy, 
pracy w grupie, zarządzania, two-
rzenia organizacji pozarządowych.  

Beneficjentami projektu było 49 
osób - przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z gminy Nowogard, 
tj.: Caritas przy Parafii Św. R. Kali-
nowskiego, Amazonki, Koło Diabe-
tyków w Nowogardzie, Zacząć od 
Nowa, LOGIM, Nasza Szkoła, Fun-
dacja Zdrowie, Serduszko, OLIM-
PIA, Dąb, Antonówka, Caritas przy 
Parafii Sikorki, AWIS, Żabowiaki, 
Stowarzyszenie Ekologów. W ra-
mach projektu nawiązano współ-
pracę wśród działaczy trzeciego sek-
tora, która została potwierdzona de-

klaracją współpracy. Wypracowano 
wiele pomysłów na wspólne działa-
nia, z których min 5 zostanie opra-
cowanych w formie wniosku i złożo-
nych o dofinansowanie ze środków 
EFS w ramach PO KL. Realizacja 
projektu potwierdziła ogromną po-
trzebę integracji środowiska organi-
zacji pozarządowych w naszej gmi-
nie. Wszyscy mamy nadzieję, że wy-
pracowane rezultaty projektu „Aka-
demia Liderów III Sektora” zaowo-
cują większą aktywnością działaczy, 
przez co możliwe będzie przeciw-

działanie wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców gminy Nowogard, po-
dejmowanie działań na rzecz rozwo-
ju gminy oraz integracja mieszkań-
ców. 

W imieniu Zarządu Stowarzy-
szenie AWIS serdecznie dziękuję 
wszystkim uczestnikom projektu, 
życząc sukcesów w realizacji zapla-
nowanych celów.

Koordynator Projektu „Akade-
mia Liderów III Sektora” 

Prezes Stowarzyszenia AWIS 
mgr Tobiasz Lubczyński 
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Niedawno mieliśmy okazję czytać  wypracowania uczniów nowogardzkie-
go liceum pod pięknym hasłem „ Gdzie bije serce Nowogardu”.   Czy aby na 
pewno znamy nasze miasto, które od lat się rozrasta i powstaje wiele nowych 
osiedli,  a co za tym idzie i nowych ulic. W cyklu artykułów pozwolimy sobie 
zaprezentować Państwu rozwój naszego miasta począwszy od 1945 r. kiedy 
to przejęliśmy te ziemie, aż po dzień dzisiejszy. 

Oto co zastaliśmy kiedy po raz pierwszy przybyliśmy na ziemie odzyska-
ne(nazwy ulic w nazewnictwie niemieckim,  ich nazwa przejściowa oraz ak-
tualna). 

Massowerstrasse- Maszewska –Świerczewskiego- Poniatowskiego.
Richardstrasse- Ryszarda- Żeromskiego.
Daberschestrasse- Daberska- Bohaterów Warszawy. 
Srargarderstrasse- Daberska- Warszawska- 700-Lecia. 
Breitestrasse- Szeroka- Warszawska. 
Greifenbergstrasse- Armii Czerwonej- Armii Krajowej. 
Amtstrasse- (od ul. Kościuszki) Armii Krajowej. 
Burgerstrasse- Zamkowa. 
Landkafelstrasse- Długołęcka- 15 Lutego.
Buchholz Weg Hinterm- Nadtorowa. 
Gute Hoffnung- Młynarska. 
Feldstrasse- Magazynowa. 
Trieftstrasse- Mickiewicza. 
Bahnhofstrasse- Przodowników Pracy- Ofiar Oświęcimia- Dworcowa. 
Gollnowerstrasse- Goleniowska- Stalina- Jedności Narodowej – 3 Maja.
Jak widać w 1945r. było 15 ulic ale wraz z rozwojem miasta powstawało 

ich coraz więcej. Pojawiały się też błędy interpretacyjne (przykładowo: Trau-
gutta czy Romualda Traugutta) szczególnie przy sporządzaniu aktów nota-
rialnych.  Rada Miasta na mocy uchwały z 17 maja 2001r. postanowiła upo-
rządkować  nazewnictwo w obrębie administracyjnym miasta Nowogard, a 
ulic było wówczas już 87 . Od tego czasu powstało jeszcze 5 dodatkowych 
ulic. Oto aktualny wykaz ulic i przysiółków na dzień 15 marca 2008.

1. ulica 15 Lutego 
2. ulica 3 Maja 
3. ulica 5 Marca 
4. ulica 700 -  lecia 
5. ulica Adama Asnyka 
6. ulica Adama Mickiewicza 
7. ulica Armii Krajowej 
8. ulica Bankowa   
 
9. ulica Bartosza Głowackiego 
10. ulica Batalionów Chłopskich 
11. ulica Blacharska 
12.  ulica Bohaterów Warszawy 
13. ulica Brzozowa 
14. ulica Cmentarna 
15. ulica Cypriana Kamila Norwida 
16. ulica Dąbrowszczaków 
17. ulica Dębowa 
18. ulica Dworcowa 
19. ulica Fabryczna 
20. ulica Gen. Józefa Bema 
21. ulica Gen. Józefa Wybickiego 
22. ulica Gen. Leopolda Okulickiego 
23. ulica Gen. Władysława Sikorskiego 
24. ulica Górna 
25. ulica Gryfitów 
26. ulica Henryka Sienkiewicza 
27. ulica Jana Kasprowicza 
28. ulica Jana Kilińskiego 
29. ulica Jana Kochanowskiego 
30. ulica Jana Pawła II 
31. ulica Jarosława Dąbrowskiego 
32. ulica Jesionowa 
33. ulica Jodłowa 
34. ulica Juliusza Słowackiego 
35. ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego 
36. ulica Kazimierza Wielkiego 
37. ulica Kosynierów 
38. ulica Kościelna 
39. ulica Kowalska 
40. ulica Krótka 
41. ulica Księcia Józefa Poniatowskiego 
42. ulica Księcia Racibora I 
43. ulica Kwietniowa 
44. ulica Leśna 
45. ulica Lipowa 
46. ulica Luboszan 
47. ulica Ludwika Waryńskiego 
48. ulica Lutyków 
49. ulica Łąkowa 
50. ulica Macieja Rataja 
51. ulica Magazynowa 

52. ulica Marsz. Józefa Piłsudskiego 
53. ulica Mikołaja Reja 
54. ulica Młynarska 
55. ulica Monte Cassino 
56. ulica Nadtorowa 
57. ulica Obodrytów 
58. ulica Ogrodowa 
59. ulica Osiedlowa 
60. Plac Ofiar Katynia 
61. plac Szarych Szeregów 
62. plac Wolności 
63. ulica Pocztowa 
64. ulica Polna 
65. ulica Promenada 
66. Pustać (kolonia) 
67. ulica Racławicka 
68. ulica Radosława 
69. ulica Romualda Traugutta 
70. ulica Sądowa 
71. Smużyny (kolonia) 
72. ulica Stanisława Rzeszowskiego 
73. ulica Stanisława Staszica 
74. ulica Stefana Czarnieckiego 
75. ulica Stefana Grota-Roweckiego 
76. ulica Stefana Żeromskiego 
77. ulica Stolarska 
78. ulica Szkolna 
79. ulica Światowida 
80. ulica Świerkowa 
81. ulica Tadeusza Kościuszki 
82. ulica Teodora Roosevelta 
83. ulica Topolowa 
84. ulica Warszawska 
85. ulica Wartcka 
86. ulica Wiejska 
87. ulica Wileńska 
88. ulica Władysława Reymonta 
89. ulica Wojska Polskiego 
90. ulica Zaciszna 
91. ulica Zamkowa 
92. ulica Zielona 
(nazwy pogrubione to nazwy nowe 
wprowadzone w ewidencje.)
Budowa ulic to problemy inwestycyj-
ne oraz problemy z Zarządcami  (dro-
gi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 
i gminne). To także zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców, budowa infra-
struktury itp.  I o tych problemach bę-
dziemy pisać w kolejnych odcinkach 
cyklu.

K. M-Kosakiewicz.

ulice Nowogardu

Poznajmy nasze miasto

Przedstawimy ulice śródmiejskie…

Ulice typowo mieszkaniowe I takie, które widnieją tylko na mapach…
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Polsko–Niemiecki 
Festiwal Filmów ekologicznych

„EKOFILM”  w  I Liceum 
Ogólnokształcącym

W dniach 17 – 21 maja b.r. 
uczniowie z I LO  gościli w swo-
jej szkole uczniów oraz opiekunów 
z Gimnazjum w Pasewalku w ra-
mach Polsko-Niemieckiego Festi-
walu Filmów Ekologicznych. 

Goście przybyli do nas aby 
wspierać naszych uczniów  w dzia-
łaniach proekologicznych. Pro-
gram spotkania, realizowany przy  
współpracy  z dyrektorem Nowo-
gardzkiego Domu Kultury p. Mi-
rosławą Przybyłek, został opraco-
wany przez  p. Monikę  Werner – 
Tomasikiewicz oraz p. Beatę  Pie-
truczyk. Głównym celem spo-
tkania było propagowanie wśród 
uczniów działań i zachowań ma-
jących na celu ochronę środowi-
ska. Projekt został dofinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa.(Fundusz 
Małych Projektów INTERREG 
IVA Euroregionu Pomerania). Aby 
wprowadzić uczniów w nastrój Fe-
stiwalu w poniedziałek został zor-
ganizowany apel inauguracyjny 
pod hasłem „Zielono mi”,  podczas 
którego młodzież posłuchała wier-
szy i piosenek o naturze i jej związ-
kach z człowiekiem. Rozstrzygnię-
to również  konkurs na najciekaw-
szą pracę (np. plastyczną, prze-
strzenną, itp. ...) z wykorzystaniem 
różnych technik i materiałów oraz 
konkurs „SHREK 2010” – rywali-
zacja klas o statuetkę Shreka (kon-
kurs na największą ilość garderoby 
i dodatków w kolorze zielonym). 
Nagrody ufundował Wydział Pro-
mocji przy Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Nowogard oraz Rada Rodziców 
przy I LO. Następnego dnia odbył 
się wyjazd naszej młodzieży oraz 
uczniów Gimnazjum nr 3 i zapro-
szonych uczniów i nauczycieli z 
Gützkow. W programie znalazły 
się m.in. zwiedzanie  Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach, zwiedza-
nie Słowińskiego Parku Narodo-
wego, oprowadzenie po wydmach, 
wejście na wieżę Rowowół, zwie-
dzanie Muzeum Przyrodnicze-
go. Niestety realizację wszystkich 
punktów programu skutecznie 
uniemożliwiła pogoda, zaskaku-
jąc wszystkich nagłym deszczem 

i chłodem. Na szczęście młodzież 
była w tak dobrych nastrojach, że 
niezbyt sprzyjająca aura nie była w 
stanie tego zmienić. Kolejny dzień 
również obfitował w wiele zadań. 
Do południa nasi goście uczest-
niczyli w projekcjach filmów eko-
logicznych w NDK i zwiedzili wy-
stawy przygotowane w Bibliote-
ce Miejskiej. W tym czasie nasi 
uczniowie przygotowali trasę bie-
gu terenowego. Po południu spo-
tkaliśmy się ponownie z uczestni-
kami Festiwalu z Gimnazjum nr 3 
i gośćmi  z Niemiec w parku przy 
I Liceum Ogólnokształcącym. 
Młodzież podzielono na 6 polsko 
– niemieckich grup, które  wyru-
szyły oznaczoną trasą rozwiązując 
po drodze szereg przygotowanych 
wcześniej  zadań. Po pełnym emo-
cji marszu wszyscy udali się do 
Przystani na dyskotekę. 

Kolejny dzień spędziliśmy w 
szkole pracując na warsztatach 
„Handmade is trendy” – które po-
prowadziła specjalistka w tej dzie-
dzinie p. Karolina Bałdyga i pod-
czas których młodzież tworzyła 
biżuterię z makulatury. Efekty tej 
pracy można ocenić oglądając wy-
stawę w I LO. W piątek odbył się 
apel przygotowany przez p. Irenę 
Stasiewicz na którym podsumo-
wano tydzień Ekologii w naszej 
szkole, w tym także  Współpracę 
uczniów z I Liceum z uczniami z 
Gimnazjum  w Pasewalku. O go-
dzinie 17 odbyło się również ofi-
cjalne podsumowanie Festiwa-
lu „EKOFILM” w Nowogardzkim 
Domu Kultury.  To kilkudnio-
we spotkanie było możliwe dzię-
ki współpracy I LO z Nowogardz-
kim Domem Kultury. Nasi goście 
otrzymali od nas również pamiąt-
kowe certyfikaty uczestnictwa w 
warsztatach oraz upominki. Oka-
zało się, że kwestia ochrony środo-
wiska nie jest ani naszym uczniom 
ani uczniom za naszą zachodnią 
granicą obca i pomimo iż słowo 
środowisko w języku polskim i 
niemieckim brzmi inaczej, to za-
równo w świadomości Polaków, 
jak i Niemców oznacza dokładnie 
to samo. 

M. Tomasikiewicz

S.P 3 w Nowogardzie 

VII Edycja Konkursu 
„Parki Narodowe Polski” 

Jest niewiele konkursów szkol-
nych, które mają tak długą trady-
cję. Konkurs w Szkole Podstawowej 
nr 3 jest tego dobrym przykładem. 
Charakter jego ma ściśle określony 
cel, którego istota jest zapoznanie 
ucznia z pięknem polskiej przyro-
dy i terenów, a szczególnie parków 
narodowych, które swoim pięknem 
i dziewiczą urodą zachęcają do ich 
podziwiania i dbania poprzez naukę 
o nich… .A jest ich aż 23.To obsza-
ry szczególne, bo zachowane bar-
dzo naturalnie. Ingerencja człowie-
ka jest tam bardzo minimalna. Kon-
kurs miał  na celu:   popularyzowa-
nie wiedzy na temat ochrony przy-
rody Polski, poznanie najcenniej-
szych, przyrodniczo obszarów kraju 
i zachowanych w nie zmienionym 
stanie, poznanie bogactwa roślin 
i zwierząt ( w tym gatunków rzad-
kich), zachowanych pamiątek histo-
rii i kultury tych obszarów. 

20.05.2010 roku w SP 3 miał miej-
sce między szkolny konkurs  „Par-
ki Narodowe Polski, którego każda 
edycja jest poświęcona innemu za-
gadnieniu. Ten rok był poświęcony 
najmłodszemu (Ujście Warty) i naj-
starszemu parkowi kra-
jobrazowemu w Polsce 
(Puszcza Białowieska). 
Animatorem tej edy-
cji konkursu była na-
uczycielka przyrody z 
SP 3 Pani Agnieszka 
Białczak. To ona wraz 
z gronem pedagogicz-
nym, co roku przygo-
towuje konkurs, który 
ma charakter miejsko-
gminny. W konkursie 
brało  udział  6 szkół: 
SP Błotno, SP Żabowo, 

SP Strzelewo, SP Długołęka, SP Ło-
sośnica i gospodarz konkursu SP nr 
3 w Nowogardzie. Konkurs zawie-
rał zróżnicowane poziomy trudno-
ści na które odpowiadały dzieci in-
dywidualnie. Zadania to test pisem-
ny i ustny premiowany punktacją za 
2 i 5 punktów. Drużyny składały się 
3 z uczniów  i każdy z nich musiał 
sam decydować o wyborze pytania 
punktowanego. Konkurs cieszy się 
powodzeniem a dzieci bardzo chęt-
nie w nim uczestniczą. Fundatorem 
nagród była  Rada Rodziców SP nr 
3, Wydział Promocji  Urzędu Miej-
skiego  i prywatny sponsor pani 
Ewa Kasprzyk, która podarowała 
dla dzieci soki i słodycze. Szczególne 
podziękowania dla opiekunów dru-
żyn za przygotowanie merytoryczne 
( E. Rapa, B. Piotrowska, E. Popiń-
ska, D. Marynowska i J. Kajma).

Oto wyniki tegorocznych zmagań:
I miejsce- SP3
II miejsce- Strzelewo
III miejsce- Łosośnica
IV miejsce- Długołęka
V miejsce- Żabowo
VI miejsce- Błotno

Jarosław Bzowy
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RESTAURACJA BARNIM
ul. 3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

SalON GlaZurY  
I wYPOSaŻeNIa łaZIeNek
PaNele  PODłOGOwe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

kOlOrOwe  
kSerO

ul. Boh. warszawy 7a

Tel.  913 922 165

D r u k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

Optyk Praxis  ul. Dworcowa 2 
tel. 091 392 0787

BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE
dla wszystkich mieszkańców gminy 

okulary na raty  

reklama reklama
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na

Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokal o powierzchni użytkowej 45,80 m2,, położony w Nowogardzie 

przy ul.  Poniatowskiego 24; IV  piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC, korytarz.  

Cena wywoławcza:  91.325- zł  Wadium:  9.200,- zł
Najem  lokalu użytkowego
Lokal o powierzchni użytkowej 29,80  m2, położony w Nowogardzie 

przy ul. 15 Lutego 17 (naprzeciw Lidla).
Cena wywoławcza: 25,- zł/m2,    Wadium: 1.500,- zł.
Cena najmu nie zawiera podatku VAT, opłat za ogrzewanie, energię 

elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości.
Składanie ofert do 10.06.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert  

- 10.06.2010 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-

ści oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz z potwierdzoną 
kserokopią wpłaty wadium. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unie-
ważnienie przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zaintere-
sowania przetarg ustny. Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpo-
średnio po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biu-
rze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

Zajęcia pozalekcyjne w SOSw 

WENI 2 SPG  
w trakcie realizacji

reklama

Zajęcia twórcze prowadzone przez 
p. Jolantę Gornowską odbywają się 
dwa razy w tygodniu i uczestniczy 
w nich dziesięciu uczniów. Mają one 
charakter wyrównawczo - korygu-
jący. Głównym ich celem jest roz-
ładowanie trudnych emocji u dzie-
ci z zburzeniami psychoruchowymi, 
zaburzeniami w zachowaniu, a tak-
że wyzwalanie pozytywnych emo-
cji i umiejętności twórczych umoż-
liwiających optymalne wykorzysta-
nie możliwości rozwojowych dzieci. 
Służy temu kompozycja zajęć złożo-
na z różnych dziedzin sztuki, stwa-
rzających uczestnikom odpowied-
nie warunki do twórczego rozwoju, 
kształtowania wrażliwości na dru-
giego człowieka, zachęcająca do sa-
morozwoju i podnosząca poczucie 
własnej wartości.

Pierwszym etapem zajęć były gry 
i zabawy integrujące grupę oraz za-
bawy muzyczno – ruchowe. Uczest-
nicy zostali wprowadzeni w zakres 
technik twórczych, elementy dramy 
i pantomimy. Poznali również pod-
stawowe kroki narodowych tańców 
polskich. Podstawę zajęć stanowi-
ły jednak zabawy integracyjne np. 
z chustą Klanzy oraz tańce różnych 

narodów. Ich celem było współdzia-
łanie poprzez dążenie do osiągnięcia 
wspólnego celu, zachęcające do na-
wiązania kontaktu i współpracy.

Uczestnicy zajęć, w ramach 
współpracy z Nowogardzkim Do-
mem Kultury, mieli możliwość po-
znania pracowni plastycznej oraz 
mogli uczestniczyć w próbie grupy 
teatralnej „Fonem”. 

Inną metodą  wspomagającą ogól-
ny rozwój dziecka,  jak również 
kompensującą jego zaburzenia roz-
wojowe  jest baśnioterapia.  Zajmu-
je się tym p. Agnieszka Sosnowska. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 
i trwają dwie godziny. Bierze w nich 
udział sześciu uczniów, mających 
problemy z  własnymi emocjami i 
napięciami.

Baśń odgrywa szczególną rolę w 
procesie terapeutycznym. Uczy jak 
radzić sobie  w sytuacjach trud-
nych emocjonalnie, pomaga poko-
nać stany lękowe dziecka, poczucie 
mniejszej wartości, dostarcza wzor-
ców postępowania w różnych sytu-
acjach. Baśniowe wątki mogą pełnić 
rolę kompensującą, gdyż dostarcza-
ją informacji, jak działać, aby osią-
gnąć cel.

Celami prowadzonych zajęć jest:
- wspomaganie ogólnego rozwoju 

dziecka,
- radzenie sobie z przykrymi emo-

cjami i napięciami,
- wzmacnianie poczucia własnej 

wartości poprzez pozytywne moty-
wowanie,

- rozwijanie sprawności korzysta-
nia z czasopism, książek, słowników, 
encyklopedii, prasy i innych źródeł 
informacji oraz rozbudzanie zainte-
resowań czytelniczych,

- odróżnianie fikcji literackiej od 
rzeczywistości,

- rozwijanie aktywności twórczej 
dziecka,

- wzbogacanie osobowości ucznia 
przez poszerzenie jego wiedzy o 
świecie i życiu; rozbudzanie jego 
przeżyć, uczuć, kształtowanie cech 
charakteru, postaw,

- rozwijanie zdolności nawiązywa-
nie kontaktu z ludźmi,

- kształcenie umiejętności współ-
życia i współdziałania  w zespole,

- tworzenie atmosfery bezpieczeń-
stwa i zaufania w grupie,

ifn. własna
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CeNTrum 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6
pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) * klucze 
warsztatowe * elektronarzędzia * prostow-
niki * akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). Zapraszamy!

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do 16 lat. 
Zawody odbędą się dnia 30 maja 2010 r. Zapisy przy Restauracji „Nep-

tun” w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma posiadać siatkę na przechowy-

wanie złowionych ryb.
Zarząd

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne
KONTAKT: „ A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 

TEL. 697 30 69 69
e-mail: aga4b@yahoo.com

I Nowogardzki Turniej Gier Zespołowych
Firma Jovela wraz z partnerem projektowym UKS „Trójka” pragnie 

poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 11 czerwca na 
boiskach „Orlik” i wielofunkcyjnych ZSP w Nowogardzie odbędzie się 
turniej gier zespołowych, który da początek imprezie cyklicznej wpisującej 
się w kalendarz imprez sportowych miasta. I Nowogardzki Turniej Gier ze-
społowych to spotkanie zespołów młodzieżowych ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w trzech dyscyplinach sportowych, tj. piłka nożna , 
piłka siatkowa i piłka koszykowa. Mecze rozgrywane będą  zarówno wśród 
kobiet jak i mężczyzn. Turniej będzie uwieńczeniem 20 godzinnej pracy 
treningowej młodzieży ze szkół gminnych biorących udział w projekcie 
POKL „ Zespołowo zgrani- aktywnie zintegrowani”, o którym pisaliśmy 
na łamach naszej prasy. Celem ogólnym projektu jest aktywna integracja 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z gminy Nowogard poprzez 
wykorzystanie infrastruktury sportowej do gier zespołowych oraz pro-
mowanie aktywnej integracji środowiska lokalnego poprzez organizację 
cyklicznego Nowogardzkiego Turnieju Gier Zespołowych dla młodzieży 
w wieku 14-18 lat z obszaru gminy Nowogard. Turniej na pewno będzie 
miał swoją drugą edycję w roku 2011 w związku z dalszą realizacją projektu 
PO KL przez firmę Jovela i partnera UKS „Trójka”. 

Uroczyste otwarcie I turnieju  planowane jest na godzinę 900, natomiast 
rozpoczęcie gier od godziny 930. Rozdanie nagród i zakończenie turnieju 
zaplanowano na 1330-1400. Serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
 ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy 

na wymianę 7 sztuk drzwi wewnętrznych w wiatrołapach 
w budynku przy ul. 3 Maja 31a-h w Nowogardzie.

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.

Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 10-06-2010r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  11-06-2010r. o godz. 11.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

HALINA GALUS
HELENA WNUK

usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Sprzedam 
mieszkanie 77,8 m2. 
Tel. 507 145 754.

Zlecę  położenie  
terakoty  na  hali  
o  pow. 1100  m² 

Oferty  proszę  kierować 

 na  adres  mailowy: 
 agrojmmk@gmail.com 

 informacje  pod  
nr telefonu 609671030

Informujemy, że od dnia 

1 czerwca 2010 r. 
agencja Opłat 

eXPerT 
zostanie przeniesiona 

z ul. 3 Maja 

na ul. 15 Lutego 
(Pasaż Handlowy MAX). 

Serdecznie zapraszamy 
od pon. do pt w godz. 10.00 – 

18.00, sob. 10.00 – 14.00.
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIeruCHOmOŚCI

•  KUPIĘ ZIEMIĘ POD ZABUDOWĘ 
JEDNORODZINNĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE W OKOLICACH UL. 
OGRODOWEJ, PONIATOWSKIEGO 
LUB INNYCH, TEL. 605 522 340.

•	  Nie wynajmuj, tylko kup na 
własność. rata już od 800 zł. Na 
30 lat. Nowogard, 3 pokojowe 
mieszkanie sprzedam, słonecz-
ne, centrum ale spokojna lokali-
zacja, pomoc w uzyskaniu kredy-
tu. Tel. 606 291 791, 606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

•  Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-
cinie własnościowe, bezczynszowe 
68 m kw, wysoki standard, cena 130 
tys. do uzgodnienia. 607  398  428, 
603 422 112.

•  TANIO zakwateruję 6-13 pracowni-
ków. 508 309 980.

•  Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m 
kw, 2 pokojowe. Tel. 663 980 860.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam dom wolnostojący + 
działka 24 ary przy domu. Żabowo. 
91 39 106 13.

•	  Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 
m kw, IV piętro, cena 180 tys. Tel. 
88 577 80 16.

•  Trzy pokoje w centrum Nowogar-
du zamienię na kawalerkę z dopła-
tą. Tel. 886-416-305 po 15-tej.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 91 
39 25 179.

•  Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony 
z garażem w Nowogardzie, cena 
do negocjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. 
Tel. 502 453 217.

•  Sprzedam ziemię pod zabudowę 
przemysłową, Nowogard, ul. Gór-
na. Tel. 601 508 082.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 60 m kw + działka własnościo-
wa 5,5 ara z garażem, 150 tys., Dę-

bice k. Maszewa. Tel. 604 189 118.

•  Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. 
Tel. 91 39 26 698.

•  Sprzedam restaurację z wyposaże-
niem. 695 044 663.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 2 pokojowe w bloku, 49 m kw w 
Bieńczycach. Tel. 605 571 583.

•  Poszukuję mieszkanie do wynaję-
cia na wsi. 661 751 304.

•  Wynajmę lokal na działalność usłu-
gowo – handlową, Nowogard, ul. 
700 Lecia. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe 68 m kw + garaż. 
Tel. 602 823 424.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe. 603 55 55 32.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 125 m kw w centrum 
Nowogardu. 667 994 240.

•  Wynajmę pomieszczenie na dzia-
łalność handlową 800 m kw lub 
z możliwością podziału na boksy. 
509 528 688.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 
30, 36 arów okolice Nowogardu. 
796 82 09 71, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we ul. Bankowa, pow. użytkowa 
62 m kw, podwyższony standard. 
607 890 510.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 57,5 m kw cen-
trum, ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

•  Sprzedam działkę nad jeziorem 
800 m kw z wydanymi warunkami 
zabudowy, 51 tys. zł do  uzgodnie-
nia. Tel. 608 622 920.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o 
pow. ponad 200 m kw na działce 19 
arów, 2 budynki gospodarcze. Tel. 
509 702 817.

•  Sprzedam gospodarstwo rolne (na 
kolonii) przy lesie o pow. 14.6 ha + 
zabudowania dom i budynek go-
spodarczy. Tel. 609 928 126.

•  Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie własnościowe, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, spiżarnia, przedpo-
kój, budynek gospodarczy, działka 
5 arów, 8 km od Nowogardu w 
Maszkowie w bloku na piętrze. 
723 005 684.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe w centrum. Tel. 607 646 805.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m kw, parter. 91 39 27 000.

•  Kupię działkę ogrodową przy ul. 15 
Lutego. Tel. 605 522 340.

•  Wynajmę garaż w centrum Nowo-
gardu. 605 305 160.

•  Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność han-
dlową, biurową (góra, dół), ul. 5 
Marca Nowogard. 510 170 263.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, 150 m kw, 2 łazienki, 
5 pokoi, garaż, budynek gospodar-
czy 30 m kw. Dobra lokalizacja. Tel. 
696 079 880.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. 
Tel. 509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w domu dwurodzinnym, bez-
czynszowe, 88 m kw, z garażem w 
Nowogardzie. Tel. 91 39 20  605, 
502 568 622.

•  Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 
Tel. 663 603 883.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe. 698 548 788.

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane. 
660 010 540.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., 
full opcja, stan bardzo dobry. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, auto-
mat, full opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam VW Transporter, poj. 2,4 
D, 1994 r. Tel. 889 430 871.

•  Sprzedam VW Sharan 1,9 CDI, XII 
2005 r., 140 tys. km, sprawdzony w 
ASO, srebrny metalik, stan idealny, 
pełne wyposażenie, 7 osobowy, 
cena do uzgodnienia. 608  01 39 95.

•  Sprzedam Ford Cougar, 1999/2000 
r., poj. 2,0 l, stan bdb, zarejestrowa-
ny, ubezpieczony, srebrny metalik. 
Tel. 601 714 838.

•  Sprzedam opony letnie Continen-
tal 185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, 
cena 590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zielony 
metalik, 5 drzwi, rok prod. 12/2001, 
przebieg 125 tys km, serwisowany 
do końca w ASO Nissan, klimatyza-
cja, inne, stan bdb, cena 23900 zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam opony letnie używane 
155/80 R13 szt. 4. Tel. 723 104 100.

•  Sprzedam Ford Escort, 1,8 diesel, 
1993 r. 692 562 306.

•  Sprzedam Mercedes 190, 1990 r., 
automat, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 351 157.

rOlNICTwO

•	  Sprzedam słomę w małych 
belkach, cena 1.50 za szt. 
782 036 086.

•  Ferma drobiu sprzeda żywe indy-
ki, waga ok. 20 kg. Atrakcyjna cena. 
Tel. 91 39 106 54.

•  Sprzedam ziemię rolną. 91 39 
22 997.

•  Sprzedam: przyczepa rolnicza 3,5 
t – wywrotka, stan bdb, śrutownik 
„Bąk” 7,5 kW, Dąbrowa 43. Tel. 91 39 
26 189.

•  Sprzedam owies. Tel. 511 932 684.

•  Sprzedam prosiaki. Tel. 91 39  170 
38.

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kost-
kach. 502 853 573.

•  Sprzedam słomę. 91 419 10 76.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam owies. Tel. 796 144 225.

•  Sprzedam prosiaki, za parkę 240 zł. 
Tel. 663 517 789.

uSłuGI

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

•  Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. aurikuloterapia. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 
20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

•	  ZakłaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

w TYm TYGODNIu POleCamY DOm w ZaBuDOwIe SZereGOweJ

Dom w zabudowie szeregowej 
cena: 139 tys.

ZaBuDOwY kuCHeNNe - ATRAKCYJNE CENY! 
Gotowe zestawy kuchenne można zobaczyć w siedzibie naszej firmy. ZAPRASZAMY!!!

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

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

•	  montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. mycie okien w mieszka-
niach prywatnych. Pranie dywa-
nów  i wykładzin atrakcyjne ceny. 
Faktury VaT. Tel. 508 309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy 
dla Twojej Firmy - Ramki do tablic 
rejestracyjnych z wyświetlaczem 
LED, STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 
700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	  Bruk – lIN – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	  usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	  Dur-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  windykacja. 509 996 105.

•	  usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monito-
ring. Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 
604 96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wyna-
jęcia 2*15m kwadratowych w cen-
trum Nowogardu, tel. 605 522 340.

•  DAXA – pomagamy odzyskać 
odszkodowanie. 509  996  105, 
781 858 612.

•	  Pogotowie komputerowe. 
695 041 278.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Usługi minikoparką, wykopy pod 
kable, prąd, woda, itp. + wyna-
jem rusztowania elewacyjnego. 
790 243 575.

•  UNIQA – ubezpieczenia komuni-
kacyjne, majątkowe, na życie. Lilla 
Kaźmierowska, ul. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108, 91 350 30 55.

•  Usługi budowlane, budowa do-
mów, remonty, glazury, terakoty, 
roboty wykończeniowe, docieple-
nia. 726 573 868.

•	  Tipsy żelowe – tanio. 
609 464 332.

•  Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
602 690 897.

•  Transport, przeprowadzki – szybko 
i tanio. 79 1111 749.

•	  usługi hydrauliczne. 
600 382 214. 

•  Usługi ogólnobudowlane, panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, kładzenie płytek, ocieplanie 
poddaszy, prace wykończeniowe, 
itp. Tel. 693 021 097.

•	  usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy, podłogi. 
0600 626 268.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i grani-
towej. 721 124 740.

•  Pielęgnacja ogrodów i drzewek, 
koszenie trawy. 665 544 518.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

•  Usługi transportowe Citroen Jum-
per Max + hak, możliwość wysta-
wienia faktury. 607 408 489.

•  Amerykanka udziela korepe-
tycji z języka angielskiego. Tel. 
501 572 186.

•  Robienie paznokci żelowych, tanio. 
788 130 644.

•	  usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

•  Poszukuję wykonawcę do wymia-
ny dachu ul. Poniatowskiego 28/1. 
691 250 234.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budynków, 
budowa domów, kostka brukowa, 
itp. 692 562 306.

•  DJ-e poprowadzą wesele, zabawy 
plenerowe oraz inne imprezy oko-
licznościowe. 509 930 098.

PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, An-
glia, Irlandia, Holandia, Dania, Nor-
wegia, Belgia, Europa, USA. 071 385 
20 18.

•  Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tyl-
ko pisemne na adres Ferma Drobiu, 
Potuliniec, 72-310 Płoty.

•  Podejmę pracę jako sprzedaw-
ca, uprawnienia na TOTO- LOT-
KA, długoletnie doświadczenie w 
handlu, dyspozycyjność. tel. 660 
392 851.

•	  metro zatrudni kierowców z pra-
wem jazdy kaT.D i kartą kierow-
cy, tel. 505 619 600.

•  Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 15.00 91 39 20 420.

•  Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty, raba-
ty. 604 189 118.

•  Zostań klientem firmy Orifla-
me i uczestnicz w nauce makija-
żu. Duże możliwości zarobkowe. 
693 876 362.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

•  Zatrudnię stolarza. Tel. 91 39 
21 828, 608 39 50 69.

•  Zatrudnię murarzy i pomocników. 
662 678 895.

•  Zatrudnię kierowcę z kat D prawa 
jazdy. 509 528 688.

•	  Firma informatyczna zatrudni 
osobę studiującą do pracy w ser-
wisie oprogramowania kompu-
terowego. kontakt fortel@post.
pl

•  Zatrudnię murarza. 608 817 214.

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻwIr, CZar-
NOZIem, POSPÓłkĘ Z DOwO-
Zem DO klIeNTa. ŻwIrOwNIa 
DłuGOłĘka. Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam drewno opałowe 

oraz kominkowe – buk i dąb. Tel. 
603 353 789.

•  Sprzedam drewno kominkowe 
opałowe – transport. 603 285 438.

•  Sprzedam bemar wodny 10 garn-
kowy, tanio: krzesła, ławy, stoły. 
608 658 184.

•  Oddam gruz. 693 922 695.

•  Sprzedam nową pościel wełnianą 
z kóz kaszmirskich „Merynos”, ide-
alna na sypialnię. Kontakt dzwonić 
po 16.00 kom. 695  573  835, cena 
4000 zł. 

•  Sprzedam traktorek – kosiarkę 11,5 
KM MTD, cena 2200 zł do uzgodnie-
nia. 696 064 476.

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam Yorki po małych rodzi-
cach. 500 653 228.

•  Oddam w dobre ręce kotka. 91 39 
17 305.

•  Sprzedam ładny segment pokojo-
wy. 603 55 55 32.

•  Oddam gratis biurko dla dziecka z 
krzesełkiem. Tel. 605 460 499.

•  Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka, stan bdb. Tel. 698 407 177.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

29,95 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

reklama

Informujemy, że 

17 czerwca 2010 r.
czwartek w godz. 14.30 - 15.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

w obiektywie  Jana korneluka  - (Zdjęcia z TVP)

Natura tworzy - natura niszczy
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓwka

kupon - 28.05

O BłĘDaCH
Ludzie podobno na błędach się uczą ,
Znam takich, którzy na błędach się tuczą 

BYĆ wYBraNYm… 
Nie raz nam pewnie się zdarzało, 
Świadkami być zabiegów wielu,
Gdzie trochę sprytu wystarczało, 
By krętą droga dojść do celu. 
Ja furtkę do dobrobytu otworzę wam,
Nie śmiejcie no się tam:
Ja o tych rzeczach mam pojęcie, 
Spełnienie obiecanek będzie jak klaśnięcie.
Po zwycięstwie się zmęczył i poniechał
Wysiłków bezcelowych.
Nie przyszło mu do głowy, 
Że w ważnych sprawach nieraz,
Przyczyna zguby wszystkich bywała, 
Że zamiast od wspólnego brania się zła, 
Każdy się spiera, o swą korzyść dba!
Ludzkie nadzieje często ślepe są i głupie: 
Człowiek myśli, że szczęściu tuż po piętach chodzi, 
Lecz w rzeczy samej na niej się zawodzi, 
Kiedy „zwycięzca” wszystkich ma w dupie! 
Demokracja wieloma ponętami łudzi, 
Lecz jest jak zwykle dla naiwnych ludzi. 
Równie zgubna i zwodnicza, 
Jeśli rozsądna miara jej nieograni cza. 
Często, choć o tym nie wiemy, 
Wynosząc drugich, siebie wznieść  pragniemy!.
Wielu jest ludzi, którzy tym szczęścia dochodzą, 
Że się na tylnych łapkach, pięknie skakać godzą.
By objaśnić myśl moją, 
Spytam, czy dużo takich, choć tego się wstydzę
Którzy się rozumnych boją ,
Lecz najchętniej przy sobie tylko durniów widzą?
Prawie każdy kogoś oszukać się stara, 
Prześcigając się w chytrych zamiarach. 

warCZeNIe 
Pies stary, nie szczeka, starczy, 
Że sobie powarczy. 

Rozwiązania krzyżówki 21.05 – CZERWIEC 
– nadesłali: Szczepan Falaciński, Sabina Frącko-
wiak, Andrzej Leszczyński, Urszula Skowron, Je-
rzy Siedlecki, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Nikola Grenda, Zygmunt Mierkie-
wicz, Zbigniew Szeremeta, Bogdan Krystkiewicz 
(Dąbrowa), Agnieszka Pluta (Błotno), Natalia 

Chruściel, Danuta Salamon (Strzelewo), Urszula 
Kaczmarek, Teresa Januszonek, Pelagia Feliksiak.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Agnieszka Pluta z Błotna,
- Andrzej Leszczyński z Nowogardu,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu. 

Gratulujemy!
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ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. war sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZewÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGularNa lINIa mI krO Bu SO wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul. 3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00
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wioślarstwo
Oskar Bonda  
wicemistrzem Polski!

km „Cisy”  
w radomiu i Obornikach 

22 i 23.05.2010  na torze moto-
crossowym w Radomiu odbyła się II 
runda Mistrzostw Polski klasy MX2 
Junior i I runda Mistrzostw Polski 
85cm3. Na sobotnich zawodach „ 
KM Cisy” reprezentował Junior Mi-
chał Kozera. Zawody rozegrano na 
bardzo trudnym torze. Duże opady 
deszczu w tamtym rejonie sprawiły, 
że tor po treningach dowolnych stał 
się częściowo nieprzejezdny. Na tre-
ningu czasowym zawodnicy przeje-
chali tylko po dwa, a niektórzy trzy 
okrążenia. Dobry start do pierwsze-
go biegu - do przedostatniego okrą-
żenia Michał utrzymywał się na 5 
miejscu, aż do momentu wjazdu w 
duże błoto. Zassało motocykl, któ-
ry z trudem udało się wydostać i do-
jechać do mety na 15-tym miejscu. 
Drugi bieg to istna walka z torem. 
Michałowi szło bardzo dobrze i nie 
zaliczył żadnej wywrotki co zaowo-
cowało wyśmienitym 6 miejscem. 
Tylko nieliczni zawodnicy radzili 
sobie na tak trudnym torze, a wśród 
nich był Michał. Drugiego biegu nie 
ukończyło aż 9 zawodników. Naj-
bardziej niezrozumiała była decyzja 
organizatora, który drugi bieg kla-
sy MX1 do 450 cm3 skrócił o 1/3 i 
zawodnicy nie pojechali przez naj-
większe błoto, którym jechali Junio-
rzy. 

W niedzielę o punkty na skróco-
nej już trasie ścigał się najmłodszy 
nasz zawodnik klasy 85 cm3 Paweł 

Klewicz. Warunki bardzo ciężkie 
dla niewielkich mocą motocykli. W 
pierwszym biegu bardzo dobra jazda 
Pawła do momentu wywrotki pod-
czas której urwała się linka sprzę-
gła co uniemożliwiło dalszą jazdę. 
W drugim biegu warunki na torze 
nieco się poprawiły, dużo odważ-
niejsza jazda Pawła i w pierwszych 
tegorocznych MP jako 8 minął linię 
mety. Należy pogratulować obydwu 
naszym zawodnikom, którzy w bar-
dzo trudnych warunkach osiągnęli 
życiowe wyniki w swych klasach. W 
klasyfikacji generalnej MP MX2 Ju-
nior Michał zajął 14 miejsce, a Paweł 
w MX85cm3 był 13.

MP Strefy Zachodniej
23 maja w Obornikach odbyła 

się IV runda MP strefy zachodniej 
i również na tych zawodach był re-
prezentowany nowogardzki klub, a 
zawodnicy zdobywali bardzo cenne 
punkty w klasyfikacji klubowej. 

- w klasie Junior Kacper Serówka 
był 12 w klasyfikacji generalnej,.

- w klasie otwartej II: Rafał Szwar-
czewski - 10 miejsce, Mariusz Toma-
la - 21 miejsce

- w klasie Quad:  Dariusz Pustel-
nik - 2 miejsce

Klub „ KM Cisy” na 41 sklasyfi-
kowanych klubów zajmuje aktualnie 
10 miejsce w klasyfikacji generalnej 
klubów

inf. E. Kozera. 

mecz o honor
W sobotę na stadionie w Wierzbięcinie A-klasowa Olimpia podejmie 

Sowiankę Sowno.
Podopieczni trenera Marcina Miklasa zajmujący obecnie siódmą lokatę w 

ligowej tabeli podejmą u siebie zespół znajduje się o pięć oczek niżej. Sobotni 
mecz będzie okazją do rehabilitacji za porażki w dwóch ostatnich kolejkach z 
Pionierem Żarnowo i Radowią Radowo Małe. W rundzie jesiennej Olimpia 
pokonała Sowiankę 1:4.

Początek meczu o godz. 15.00. O godz. 12.30 swoje spotkanie w Sowianką 
rozpoczną juniorzy Olimpii. Wszystko wskazuje na to, iż będzie to pierwszy 
mecz Olimpii rozegrany w towarzystwie muzyki, która popłynie z zakupionego 
nagłośnienia. Serdecznie zapraszamy!

man

Zaproszenie na mecz
Już w najbliższą sobotę o godzinie 17.00 Pomorzanin Nowogard na własnym 

stadionie podejmie vice lidera V ligi zachodniopomorskiej jakim jest Odra 
Chojna. Odra zajmując wysokie miejsce z 50 pkt na koncie. Pomorzanin upla-
sował się do tej pory na 11 miejscu z dorobkiem 33 pkt. Ostatnie spotkanie 
obu zespołów zakończyło się wysokim zwycięstwem 6-2 Odry na ich terenie.

Bramki w tamtym meczu dla naszego  zespołu zdobyli Miklas i Skórniewski. 
Jak  będzie tym razem? Wszystkich serdecznie zapraszamy na to spotkanie. 

KK

małe derby dla Olimpii
We wtorek na stadionie przy ul. Wojska Polskiego odbył się mecz tramp-

karzy Pomorzanina i Olimpii rywalizujących w grupie 3, do rocznika 1995. 
Drużyna Olimpii prowadzona przez Gracjana Golemę pokonała podopiecz-
nych Krystiana Miklasa aż 12:3. Był to rewanż za rozegrany jesienią mecz w 
Wierzbięcinie, który zakończył się wynikiem 3:3.

Dziś żadna z naszych drużyn nie ma szans na zwycięstwo w lidze. Trener 
i zawodnicy Olimpii zapowiadają walkę o pierwsze lokaty ligi w następnym 
sezonie. Jej najlepsze zespoły biorą udział w turnieju „Piłkarska kadra czeka”.

man

W sobotę 22 maja na torze regatowym w 
Kruszwicy rozegrano finały Akademickich 
Mistrzostw Polski juniorów w wioślarstwie. 
Startujący w Mistrzostwach Oskar Bonda 
uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w 
Nowogardzie, a reprezentujący barwy  AZS 
Szczecin  zdobył dwa medale. Wiosłując w  8 
– osobowej osadzie zdobył wraz z kolegami  
srebrny medal i tytuł wicemistrza  Polski, na-
tomiast w „czwórce” zdobyli medal brązowy.  
Nie jest to pierwszy sukces Oskara –  wyni-
ki z roku 2009 były znaczące i zaowocowały 
awansem do kadry narodowej . Nasze gratu-
lacje!

LMM  



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

24 M - Nr 40 (1876)

reklama

31 maja br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

PuCHar PreZeSa
Koło M-G PZW Nowogard w dniu 22.05.2010 zorganizowało otwarte za-

wody wędkarskie spławikowo gruntowe. Do rywalizacji o Puchar Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego PSL stanęło 34 zawodników. Puchar Prezesa zdo-
byli: Za zajęcie I miejsca Dariusz Kaczmarek, II miejsca Jerzy Brzeziński, III 
miejsca Dariusz Szydłowski. Zawodnicy, którzy zajęli od IV do X miejsca 
otrzymali upominki w postaci sprzętu wędkarskiego. Po wręczeniu pucha-
rów i upominków, ciepłe kiełbaski z grilla zjedzono z apetytem. 

Tekst i foto.  Henryk Szczupak  
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

Czytaj s. 10

Czytaj s. 12

Czytaj s. 5

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s.  4

NaSTĘPNe 
WYDaNIe

8 czerwca 2010 r.

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

50 lat razem

AUTO – MYJNIA
ZAPRASZA

codziennie od 8.00 - 20.00
w sob. 8.00 - 18.00

ul. Armii Krajowej (w podkowie)

SALON PLUS GSM  
z nową wizualizacją 

już od 21 MAJA (piątek)
Serdecznie zapraszamy!

Zlecę  położenie  
terakoty  na  hali  
o  pow. 1100  m² 

Oferty  proszę  kierować 

 na  adres  mailowy: 
 agrojmmk@gmail.com 

 informacje  pod  
nr telefonu 609671030

MAGAZYN

Dzień 
Dziecka  
z Caritasem

echa 
ekofilmu 
Dbać o firmę, 
dzielić się  
sukcesem
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Kronika policyjna karolina Ługowska  
z SP Orzechowo rządzi 
nowogardzką policją!

W dniu 01 czerwca 2010 r.  „Fotel Komendanta”  należący do kom. Leszka 
Nowaka zajęty zostanie przez Karolinę Ługowską, uczennicę Szkoły Podsta-
wowej w Orzechowie, bowiem jury konkursu plastycznego pt.”Policja w przy-
szłości” pracę 13-latki oceniła najwyżej. 

W dniu 27.05.2010 r. komisja w składzie:
- Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie kom. Leszek Nowak
- Kierownik Referatu Kryminalnego asp. Marcin Kraszewski
- Zespół ds. Nieletnich i Patologii mł. asp. Sebastian Źróbek 
- Pani Barbara Karaźniewicz
wybrała laureata konkursu spośród 43 nadesłanych prac:
Karolina Ługowska lat 13 
Szkoła Podstawowa w Orzechowie 
oraz przyznała wyróżnienia:
- Dastin Kouhan – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie;
-  Piotr Klein – Szkoła Podstawowa w Orzechowie;
- Piotr Kufta – Szkoła Podstawowa nr w Nowogardzie;
- Mateusz Gach – Zespół Szkół Publicznych w Osinie 
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i nade-

słanie prac a zwycięscy gratulujemy i zapraszamy na dzień pełen wrażeń i 
niespodzianek!!! 

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

ZAPROSZENIE!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NOWOGAR-

DZIE ZAPRASZA NA ZEBRANIE ORGANIZA-
CYJNE RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU 
SZKOLNYM 2010/2011 ROZPOCZNĄ NAUKĘ W 
ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLA-
SIE PIERWSZEJ. 

SPOTKANIE Z PRZYSZŁYMI WYCHOWAW-
CAMI ODBĘDZIE SIĘ 08.06.2010 R O GODZINIE 
17.00.

24.05 – poniedziałek 
Godz. 12:45 – Policjant dzielnicowy 

z rewiru Osina powiadomił, że pod-
czas kontroli drogowej na drodze Osi-
na-Krzywice ujawniono nietrzeźwego 
rowerzystę z wynikiem 0,80 promi-
la alkoholu. Rowerzysta posiadał ak-
tywny zakaz prowadzenia  pojazdów 
mechanicznych wystawiony przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. 

21:00 – Policjanci OPI dokonali za-
trzymania Wiktora R. poszukiwane-
go nakazem doprowadzenia wydane-
go przez Sad Rejonowy w Goleniowie. 

25.05 – wtorek 
Godz. 02:30 – Pracownik stacji pa-

liw ORLEN powiadomił o kradzieży 
paliwa na kwotę ok. 300 zł dokonanej 
przez kierującego samochodem m-ki 
Ford Transit.

09:20 – Kradzież 12 elementów 
rusztowania metalowego z terenu bu-
dowy „Domu Dziecka”w Nowogar-
dzie

15:00 – W trakcie kontroli drogowej 
w miejscowości Jarchlino został ujaw-
niony nietrzeźwy rowerzysta, którym 
okazał się Andrzej T.  W/w miał w wy-
dychanym powietrzu 2,01 promila al-
koholu. 

15:35 – Patrol SRD KPP Goleniów 
w trakcie kontroli drogowej w miej-
scowości Węgorzyce ujawnił nietrzeź-
wego kierowcę jadącym samochodem 
m-ki fiat cinquecento , którym okazał 
się Kazimierz S. z wynikiem 1,78 pro-
mila w wydychanym powietrzu. 

16:15 – Kolizja drogowa na ul. 3 
Maja w której uczestniczyły dwa po-
jazdy VW Passat –Opel Astra, którego 
kierującą okazała się Ewa P. W/w była 
w stanie nietrzeźwości i posiadała w 
wydychanym powietrzu 2,70 promila 
alkoholu. Sprawczyni próbowała uciec 
z miejsca zdarzenia. 

17:30 – Kradzież tablic rejestracyj-
nych z pojazdu Seat zaparkowanego 
przy ulicy Bankowej

19:50 – Pracownik Sklepu „Bie-
dronka” powiadomił policję o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Sprawca kradzieży okazał się Piotr Ż. 

22:15 – Potrącenie mężczyzny przez 
samochód m-ki Mercedes na drodze 
nr 6 przy stacji paliw HL 

26.05 – środa 
Godz. 09:30 – Kradzież z włama-

niem do sklepu mięsnego przy ul. 
Warszawskiej gdzie sprawca włamując 
się sforsował zamek w drzwiach i do-
konał kradzieży mięsa i pieniędzy. 

19:15 – Zatrzymanie Mariusza F. 
poszukiwanego nakazem doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Rejonowy 
w  Goleniowe. 

22:15 – Zatrzymanie kierowcy pod-
czas kontroli drogowej na ul. 15 Lu-
tego samochodu marki Opel Omega, 
którym okazał się Arkadiusz W. W/w 

w wydychanym powietrzu posiadał 
1,22 promila alkoholu

27 maja – czwartek 
Godz. 06-20 Patrol OPI zatrzymał 

Janusza P. poszukiwanego na podsta-
wie nakazu doprowadzenia do zakła-
du karnego wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie.

16:30 – Patrol OPI dokonał zatrzy-
mania nieletniej Róży P. która oddali-
ła się samowolnie z Domu Dziecka w 
Mostach. 

20:30 – Patrol OPI podczas kontroli 
drogowej na ul. Reja dokonał zatrzy-
mania nietrzeźwego rowerzysty, któ-
rym okazał się Zbigniew W. znajdują-
cy się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,02 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

28 maj – piątek 
Godz. 9:00 – Zatrzymanie poszuki-

wanej nieletniej Katarzyny K. w celu 
doprowadzenia jej do placówki opie-
kuńczo-wychowawczej w mostach. 

09:15 – Zawiadomienie o włamaniu 
do punktu TOTO-LOTKA przy ul. 3 
Maja skąd skradziono kasetkę z pie-
niędzmi. 

14:30 – Ochrona sklepu „Biedronka” 
powiadomiła policję o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Na miejscu poli-
cjanci zatrzymali, przesłuchali Stani-
sława D. który dokonał kradzieży ar-
tykułów spożywczych. Sprawca został 
ukarany został  mandatem karnym w 
wysokości 300 zł 

18:30 – Kradzież paliwa o wartości 
200 zł na stacji paliw HL przez kieru-
jącego samochodem VW Golf 

20:05 – Zatrzymanie podczas kon-
troli drogowej na ul. Kościuszki cią-
gnika siodłowego m-ki Mercedes kie-
rującego przez Andrzeja Ż. Będące-
go w stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,42 promila w wydychanym powie-
trzu. 

29.05 maj – sobota 
Powiadomienie o NN osobach po-

chodzenia romskiego poruszających 
się samochodem marki Audi A4, któ-
rzy w miejscowości Błotno próbowali 
sprzedać złote precjoza. 

30 – maj – niedziela 
Godz.08:30 Policjanci SRD KPP 

Goleniów podczas kontroli drogowej 
na ul. Boh. Warszawy zatrzymali Sta-
nisława K. kierującego samochodem 
marki Ford/ W/w był w stanie nie-
trzeźwym z wynikiem 1,03 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu

13:00 – Kradzież z włamaniem  do 
kontenera budowlanego stojącego na 
terenie budowy domu w miejscowości 
Orzechowo. Skąd skradziono agregat 
prądotwórczy oraz elektronarzędzia. 

Opr. Jarosław Bzowy, 
Katarzyna M.Kosakiewicz 
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WYBORY  
PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ
Od dnia 07 czerwca 2010 r. 

w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie Plac Wolności 1, 

pokój nr 6 w godz. 8-15 
udostępniony będzie do wglądu 

SPIS WYBORCÓW
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba

~ O prawach dziecka ~ 

Niech się wreszcie każdy dowie 
I rozpowie w świecie całym 
Że dziecko to także człowiek 
Tyle że jest mały. 
Dlatego ludzie uczeni 
Którym za to należą się brawa 
Chcąc wielu dzieci los odmienić 
Stworzyli dla was mądre prawa. 
Więc je na co dzień i od święta 
próbujcie dobrze zapamiętać: 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego 
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami 
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania 
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa 
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie 
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dzieci
redakcja DN

Prawybory w Forum
Marek Krzywania, czy Sławomir Kucal? Członkowie Nowogardzkiego 

Forum Samorządowego dokonają wyboru kandydata na burmistrza.
Prawybory odbędą się w środę podczas konwentu ugrupowania. Spotkanie 

członków NFS odbędzie się w miejskiej Bibliotece Publicznej. Poruszone na 
nim będą tematy związane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta i gminy 
Nowogard.

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

- Wybory kandydata na burmistrza 
odbędą się w sposób demokratyczny. 
Uważamy, że powinien być to natural-
ny sposób podejmowania decyzji przez 
wszystkie organizacje. To właśnie ich 
członkowie, w głosowaniu powinni 
decydować, kto będzie reprezentował 
ich w wyborach. Czy się denerwuje? 
Nie. Cieszę się, że we własnym gronie 
mamy dwóch silnych i poważnych 
kandydatów. Nie każde ugrupowa-
nie ma ten komfort – mówi Marek 
Krzywania.

Początek konwentu o godz. 18.00.

Nowogardzkie Forum Samorządo-
we posiada aktualnie trzech radnych 
w nowogardzkiej Radzie Miasta. 
Ugrupowanie wchodzi w skład rzą-
dzącej koalicji. Reprezentant Forum 
Marek Krzywania piastuje funkcję 
przewodniczącego Rady Miasta. 
Przewodniczącym komisji finan-
sowo-gospodarczej jest Sławomir 
Kucal. Natomiast przewodniczącą 
komisji rewizyjnej radna Krystyna 
Wysoszyńska.

Marcin Nieradka

Planowane  
wyłączenia prądu:

Nowogard - ul. Wojska Polskiego, Ujęcie Wody, Internat, Ośrodek Wy-
poczynkowy  

W środę 2 czerwca w godz. 09:00 ÷ 14:00  
Nowogard  - ul. Wojska Polskiego nr 1-4 i 80-85, Straż Pożarna, RCP, 

Neptun, Wyszyńskiego 4 i 5, Kościół, sklepy przy ulicy Kościelnej
We wtorek 8 czerwca w godz. 09:00 ÷ 09:30  i 13:30 ÷ 14:00
Żabowo
W poniedziałek 7 czerwca w godz. 09:00 ÷ 14:00
W środę 9 czerwca w godz. 09:00 ÷ 14:00
www.operator.enea.pl/index.php?rejon=33 

opr. LMM

NDk zaprasza...
„Na DaCHU PrZY kOmINIe”

 Nowogardyki Dom Kultury zaprasza w dniu 03.06.2010r   /czwartek/ 
o godz. 18,00 w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury na 
spektakl pt.”NA DACHU PRZY KOMINIE” z utworami Agnieszki Osiec-
kiej w wykonaniu Joachima Perlika z zespołem MOMENT. Wstęp wolny

 UWaGa DZIeCI 
Zarząd Koła M-G PZW Nowogard 

organizuje otwarte zawody  
wędkarskie spławikowe 

dla dzieci i młodzieży do 16 lat. 
Zawody odbędą się 06.06 2010. Zbiórka zawodników  koło 

„Neptuna” o godzinie 09:00. Uczestnik zawodów musi posiadać 
siatkę do przechowywania złowionych ryb.

Zapraszamy rodziców z dziećmi.
Zapisy do dnia 02.06.2010 w sklepie „Wędkarz” .

Zarząd
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50 lat razem!
Dnia 28.05.2010 w restauracji 

KAMENA miała miejsce podnio-
sła uroczystość – burmistrz gościł 
pary małżeńskie, które przeżyły we 
wspólnym związku 50 lat.  Szczegól-
nych gości powitała  zastępca kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Danuta Wojciechowska,  a całość 
poprowadziła pani  Mariola Tyr-
cha.  Na uroczystość przybyli rów-
nież wiceburmistrz Jerzy Kaczmar-
ski , Przewodniczący Rady Miasta 
Marek Krzywania oraz krewni i zna-
jomi jubilatów. W przemówieniu 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba  zwracając się do jubilatów 
powiedział:  „ Jestem ogromnie za-
szczycony widząc państwa i cieszę 
się, że ta rocznica mimo, że bardzo 
okrągła to okraszona jest radością i 
zdrowiem państwa... „.  Po tych sło-
wach przyszedł czas na wręczenie 
odznaczeń – medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie” przyzna-
ne przez nieżyjącego Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego  z rąk Burmi-
strza otrzymali:

Krystyna i Zenobiusz Binieccy 
Janina i Eugeniusz Błaszczyk
Stanisława i Bolesław Bonkowscy
Józefa i Stanisław Furmańczyk 
Wiesława i Marian Golczyk 
Barbara i Zdzisław Górscy 
Leokadia i Stanisław Jedynak 
Czesława i Stanisław Kędzierscy 
Marianna i Tadeusz Kowalczyk 
Teresa i Stefan Kowalczyk 
Wiesława i Stanisław Krzywańscy 
Irena i Marian Lebieccy 
Gertruda i Bronisław Litwin 
Marianna i Tadeusz Majewscy 
Helena i Jerzy Matczak 
Teresa i Tadeusz Mikietko 
Jadwiga i Józef Obiegłowie 
Zofia i Stanisław Piotrowscy 
Krystyna i Edward Rodzeń 
Janina i Wiesław Ruszkiewicz
Bożena i Stanisław Sosnowscy 
Krystyna i Tadeusz Starmowscy 
Stanisława i Jan Styrna 
Wacława i Rafał Tomanek 
Krystyna i  i  Czesław Wciseł  
Janina i Mieczysław Staszkiewicz 

Po wręczeniu medali, przy lamp-
ce szampana  i zastawionych słody-
czami stolach  odśpiewano tradycyj-
ne „Sto lat” a Jubilaci … ruszyli do 
tańca… 

Uroczystość zakończyła się wspól-
nym pamiątkowym zdjęciem i kolej-
nymi gratulacjami ze strony osób to-
warzyszących.

Jarosław Bzowy

Wiesława i Stanisławie Krzywańscy wyznali:  „To dla nas szczęśliwy dzień i na 
pewno inny od pozostałych. Ten Jubileusz zawdzięczmy opatrzności bożej i mi-
łości, którą się darzymy od wielu lat. Receptą naszego udanego małżeństwa 
jest kompromis i szacunek od naszych dzieci i wnucząt. To jest nasz ślad, który 
pozostawimy po sobie już na stałe.. .Dzisiejsza uroczystość ma dla nas jeszcze 
jeden szczególny wymiar – cenimy  odznaczenie, które osobiście dla nas pod-
pisał  świętej  pamięci prezydent RP Lech Kaczyński… „
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Dzień Dziecka z Caritas

Przygotowania do zawodów

W sobotę 29 maja odbyła się na plaży miejskiej w Nowogardzie zabawa 
dla dzieci i ich rodzin z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez Zespół 
Parafialny Caritas działający przy kościele pw. WNMP. Rozpoczęcia doko-
nali ks. Marcin i Rafał Paśko. Pieczę nad tym, żeby niczego nie brakowało na 
stołach dla dzieci w postaci słodyczy, owoców jak i napojów pilnowały prze-
miłe panie i panowie wymienieni w podziękowaniu. Całą imprezę prowadził 
Jarosław Bzowy.  Zorganizowano wiele konkursów i zabaw, wszystkie dzieci 
mogły się też przejechać na koniu, którego dostarczył ze swego „Folwarku” 
Jerzy Furmańczyk. Były liczne nagrody dzięki hojności  sponsorów. Jak na 
takie święto spisały się nie tylko dzieci ale i pogoda, która jak sami wiemy w 
tym roku nie za bardzo nam sprzyja. Patrz także s. 7.

Tekst i foto KM-Kosakiewicz

Ringo dla najmłodszych

Przejażdżka konna

Przeciąganie linyKonkurs śpiewania
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

Chrystus zaprasza na ucztę
Cudowne rozmnożenie chleba w dzisiejszej Ewangelii jest symbolem Eu-

charystii, w której Chrystus daje swoje Ciało na pokarm, a Krew swoją 
jako napój. Co jednak znaczy ono dla nas, chrześcijan? Uczestniczymy w 
dniu dzisiejszym w uroczystych procesjach, czcimy Najświętszy Sakrament, 
śpiewamy piękne Eucharystyczne pieśni ... i co? Chrystus nie chce być „ob-
noszony tylko po ulicach”, Chrystus nie chce mieszkać tylko w złoconych ta-
bernakulach, przebywać samotnie w najpiękniejszych kościołach. On chce 
mieszkać w naszych sercach, On chce być naszym codziennym pokarmem, 
On chce być w nas i dla nas, chce abyśmy Go przyjmowali, abyśmy według 
Niego kształtowali nasze życie, abyśmy Go czcili w naszych sercach i naszy-
mi uczynkami. Zewnętrzne procesje i nabożeństwa mogą i powinny być tyl-
ko wyrazem naszej wewnętrznej wiary i naszej zażyłej bliskości z Bogiem, 
Który daje się na pokarm. Inaczej są pustą tradycją, rutyną, nic nie znaczą-
cą ceremonią. Jezus Chrystus, Syn Boży chce być naszym pokarmem i to-
warzyszem życia, naszym Nauczycielem i Mistrzem, wzorcem i punktem 
odniesienia, chce być Bogiem Żywym i obecnym w naszym codziennym 
życiu, a nie bożkiem i idolem. Na nic nasze uczestnictwo w procesjach je-
śli na co dzień jesteśmy poganami. Wielu będzie w nich uczestniczyć tylko 
po to, aby się pokazać, aby zyskać lepszy „image”, aby zamanifestować swo-
ją rzekomą „katolickość”. Po co? Na nic nasze pobożne miny i ułożone za-
chowanie, jeśli na co dzień nie żyjemy Jego nauką i Jego przykazaniami, jeśli 
nasze życie społeczne i codzienne pełne jest niesprawiedliwości i wyzysku! 
Na nic uroczyste procesje i manifestacje, jeśli nie jest On dla nas normą na-
szego życia.

Może więc warto zadać sobie pytanie: „Po co idę na procesję? Czy jest to 
zewnętrzny wyraz mojej głębokiej wiary? Czy tylko chęć pokazania się i tra-
dycji? Czy żyję tym w co wierzę i co zewnętrznie wydaję się pokazywać?”. W 
każdej Mszy św. dokonuje się przyjście Jezusa do naszych serc.

„Jezu - Chlebie Życia, odmień nasze życie codzienne, abyśmy byli Two-
imi świadkami, nie tylko przez procesje i uroczyste ceremonie, ale abyśmy 
świadczyli o Tobie, przede wszystkim naszym dobrym, uczciwym życiem”.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
 Przeżywamy w tym tygodniu, w czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Za-

praszamy do wspólnej modlitwy na Mszach św. o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 
– z procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy na terenie naszej parafii; 
18.00. Kulice: 15.00; Jarchlino: 9.00; Sąpolnica: 8.00. W tygodniu Msze 
św. o godz. 7.00 i 18.00. Msze św. w niedzielę w normalnym porządku.

W miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny poświęcony jest Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, odprawiamy codziennie Nabożeństwa 
Czerwcowe po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Led-
nicy, które odbędzie się w sobotę 5 czerwca 2010 r. Wyjazd o godz. 6.00 
przy naszym kościele. Zapisy u katechetów (GG: 2404046). 

W tym tygodniu w I piątek miesiąca czerwca odwiedzimy chorych z te-
renu naszej parafii od g.9.00. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., 
przyjęcia Komunii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy 

o przygotowanie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony 
Najświętszy Sakrament (biały obrus, świece, krzyż).

Przygotowujemy się także duchowo do beatyfikacji Ks. Jerzego Popie-
łuszki – męczennika za wiarę i wolność, która odbędzie się w niedzielę 6 
czerwca 2010 r. o godz.11.00 w Warszawie w kolejny Dzień Dziękczynienia 
w naszym kraju.

W dniach od 3 do 11 lipca Ruch Rodzin Nazaretańskich organizuje w 
Tatrach rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i informacje 
w zakrystii oraz na stronie parafii.

Parafia pw. MB Fatimskiej
Msza Św. z procesją Eucharystyczną Bożego Ciała o g. 11.00. Lestkowo – 

g.8.30; Miętno – g.9.30. W pierwszą sobotę miesiąca – 5 czerwca zaprasza-
my tradycyjnie na nabożeństwo Fatimskie, które  odbędzie się o g.12.00.

x.TT

DZIEŃ FATIMSKI w Nowogardzie 
– 5 czerwca (sobota)

Już 5 czerwca 2010 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabo-
żeństwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej 
przygotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Dzień Fatimski jest uroczystością cykliczną w naszym mieście i odbywa 
się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do Spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie
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Wakacje dla młodzieży 
– propozycje!

Powoli zbliża się czas upragnio-
nych wakacji dla młodzieży – czas 
odpoczynku, rekreacji, ale także ak-
tywnego spędzania wolnego czasu 
na łonie natury czy poznawania cie-
kawych miejsc. Jak co roku zastana-
wiamy się gdzie pojechać, co zoba-
czyć. Chciałbym zaproponować kil-
ka ciekawych inicjatyw pod patro-
natem Kościoła, z których młodzież 
w poprzednich latach była bardzo 
zadowolona. Są to przede wszyst-
kim tanie wyjazdy w stosunku do 
tych, które proponują nam  różne 
biura oraz bardzo integrujące i wy-
chowawcze. Oto kilka propozycji na 
te wakacje:

1.Wyjazd młodzieży na Spotkanie 

Młodych „GÓRA TABOR” do Wła-
dysławowa w dniach 1-4 lipca 2010 r. 
Koszt 50 zł + przejazd (w cenie wyży-
wienie, nocleg na polu namiotowym, 
atrakcje). Zabieramy ze sobą namio-
ty. Info na stronie www.goratabor.pl. 
Informacje i zapisy u ks. Tomasza Ty-
lutkiego (GG:240 40 46)

2.Wakacje z Jezusem organizo-
wane przez księży Sercanów. 

- Rekolekcje w Chorwacji: I Tur-
nus – wyspa Murter k. Splitu  2-12 
VII 2010 r.;  II Turnus - Medjugo-
rie – wybrzeże Adriatyku 20-30 VII 
2010 r. Koszt: 1000 zł (przejazd, 
nocleg, wyżywienie i inne atrakcje)

- Rekolekcje pod żaglami: III Tur-
nus - Swoboda k. Augustowa nad Je-
ziorem Studzienicznym 1-11 VIII 
2010 r.; IV Turnus - Swoboda k. Au-
gustowa nad Jeziorem Studzienicz-
nym oraz 11-21 VIII 2010 r. Koszt: 
400 zł + przejazd.

- Rekolekcje na kajakach: V Tur-
nus Spływ Czarną Hańczą 1-11 VIII 
2010 r. Koszt: 400 zł + przejazd. 

- Rekolekcje wędrowne: VI Tur-
nus Gliczarów Górny k. Bukowiny 

Tatrzańskiej 1-11 VIII 2010 r. Koszt: 
500 zł + przejazd.

Wszelkie informacje i zapisy na 
stronie: www.rekolekcje.scj.pl lub u 
Ks. Tomasza Tylutkiego (GG:240 40 
46)

3. Zapraszamy do podniesienia 
swoich umiejętności językowych na 
wakacyjnych koloniach i obozach 
języków obcych (angielskiego i nie-
mieckiego). Zapraszamy do uczest-
nictwa w koloniach i obozach, pod-
czas których nie tylko zdobędziesz 
wiedzę, ale również mile spędzisz 
czas zwiedzając piękne zakątki na-
szej Ojczyzny. Oferujemy obozy ję-
zykowe, językowo-konne, językowo-

taneczne, językowo-turystyczne, ję-
zykowo-kajakarskie + SAVOIR VI-
VRE, językowo-sportowe + SAVOIR 
VIVRE.  Szczegóły i informacje na 
stronie: www.emka.ksm.org.pl 

4. Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży zaprasza na - Ogólno-
polskie Warsztaty Dziennikarskie:¨ 
19 - 23.07 2010. Koszt: uczestnik 
płaci 170,00 zł. Rekolekcje Formacji 
Apostolskiej:  19 - 25.07 2010. Koszt: 
uczestnik płaci 220,00 zł. Szkolenie 
zarządzanie i PR: ¨ 12 -16.08 2010. 
Koszt: uczestnik płaci 170,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z 
nasza ofertą, z której Państwo na 
pewno będziecie zadowoleni. 

 CarITaS - Podziękowanie

Organizatorzy imprezy

Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie dziękuje wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Dnia 
Dziecka w sobotę 29 maja br. a są to: Ksiądz Dziekan Grzegorz Zaklika, Ks. 
Marcin Krycki, Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krzywania, p. Zbigniew Gumienny właściciel Ośrod-
ka Wypoczynku i Rekreacji „Przy Promenadzie”, strażacy Jednostki Ratow-
niczo Gaśniczej w Nowogardzie, p. Teresa Ziółkowska inspektor Wydzia-
łu WEZKiS Urzędu Miejskiego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, piekarnie: p. Pędziszczaków, L. Szocik z Saturna, p. Li-
siewiczów z Karska, pani Malinowskiej, sklep Netto, p. Marek Kowalczyk z 
masarni Krzemienna, Stanisław Rynkiewicz z Biurexu, p. Adam Fedeńczak, 
Firma Handlowo – Usługowa „LODOS – Krystyna Sachryń”, Jerzy Furmań-
czyk  - Gospodarstwo Agroturystyczne „U Furmana”, Zakład Usług Komu-
nalnych – p. W. Smoliński,  Henryk Grygowski, uczniowie I Gimnazjum i I 
LO w Nowogardzie, p. Andrzej Górniacki, panie: Wanda Kaczmarek, Halina 
Wąsik, Krystyna Maciąg, Ewa i Ola Brzezińskie, Irena i Mieczysław Burako-
wie, Jarek Bzowy.  Ponadto serdecznie dziękujemy anonimowemu sponso-
rowi za pyszną grochówkę z kuchni polowej, która była dużą niespodzianką 
i atrakcją dla wszystkich biorących udział w wyżej wspomnianym święcie.

Przewodniczący Parafialnego Zespołu CARITAS
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
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Promocja poprzez więzienie
Nie jezioro, kościół, czy ratusz, a nowogardzki zakład karny chcieli zobaczyć niemieccy studenci.

W minioną środę naszą placówkę 
karną wizytowała grupa niemieckich 
studentów z Greifswaldu. Z pomy-
słem wyjazdu do Nowogardu wyszły 
dwie Polski studiujące w Niemczech 
resocjalizację. Dlaczego właśnie 
Nowogard?

- To całkowity przypadek. Chodziło 
nam o zobaczenie dużej placówki. Za-
decydowała również bliskość do nie-
mieckiej granicy – stwierdziła Joanna, 
studentka pochodząca z Krakowa.

Władze uczelni szybko przystały na 
propozycję. Również jej profesorowie 
chcieli zobaczyć, w jakich warunkach 
karę odbywają więźniowie w Polsce. 

Wizyta zagranicznych gości roz-
poczęła się od krótkiego zapoznania 
z historią nowogardzkiego więzienia. 
Studenci zza zachodniej granicy 
dowiedzieli się m.in., że pierwsi 
więźniowie zostali tu osadzeni już 
w 1820 r., a w Nowogardzie (w 1988 
r.) wykonano ostatnią w Polsce karę 
śmierci.

W zakładzie karnym w Nowogar-

dzie przebywa obecnie 850 osadzo-
nych. Po dużej placówce młodych 
gości oprowadzał oficer prasowy 

Artur Bojanowicz. Rozpoczął od 
nowego, powstałego dwa lata temu, 
kosztującego 12 mln. zł. pawilonu 

mieszkalnego. Na przebywanie w 
najlepszych warunkach zasłużyli so-
bie osadzeni za dobre sprawowanie. 
Niemcy pytali, czy rozmowy toczone 
przez osadzonych z więziennych 
aparatów są podsłuchiwane.

- Tak. Zdarza się, bowiem że osa-
dzeni próbują kontaktować się telefo-
nicznie ze środowiskiem przestępczym 
na wolności i wydawać polecenia. 
Bywa również tak, że ktoś z nich 
przemyci na teren zakładu telefon ko-
mórkowy – mówił rzecznik prasowy. 

Padały również pytania o system 
lokowania więźniów w celach i przy-
sługujący im metraż. 

- Najnowsze pawilony spełniają 
wszystkie europejskie standardy. Tutaj, 
jaki w całym zakładzie na jednego 
więźnia w celi przypada około 3 metry 
kwadratowe. Więźniowie ulokowani 
są w jednym pomieszczeniu po dwóch, 
w szczególnych przypadkach w trzech 
– tłumaczył Bojanowicz.

Wizyta Niemców wywołała spore 
poruszenie wśród przebywających 
na spacerniakach więźniów. Zagra-
niczni goście zobaczyli także stare 
budynki mieszkalne. Tutaj nie pach-
nie już nowością, choć warunki nie 
są najgorsze. Goście zobaczyli także 
oddział terapeutycznym dla osób 
uzależnionych od środków odurza-
jących lub psychotropowych. Czy 
polscy osadzeni chętnie korzystają z 
jego usług?

- Tak, choć bardzo często po to, by 
poprawić o sobie opinie i za dobre 
sprawowanie zostać przeniesionym 
do jednostki typu otwartego. Zdarzają 
się, że na teren zakładu przemycane 
są środki odurzające. Trwa ciągła 
próba ich dostarczania za mury. Nasze 
zadanie, to blokować przepływ – mó-
wił jeden z pracowników więzienia, 
który prace w nim rozpoczął jeszcze 

w latach 80-tych. – Po upadku PRL 
w polskim systemie penitencjarnym 
zmieniło się bardzo wiele. Kiedyś 
panowały tu zasady podobne do woj-
skowych. Dziś osadzony traktowany 
jest jak pełnoprawny obywatel. 

Studenci z Niemiec obejrzeli rów-
nież zakład produkcji obuwia, w 
którym zatrudnieni są więźniowie. 

- To największy więzienny rynek 
pracy w województwie. Osadzeni 
zatrudniani są tutaj przez prywatną 
firmę, która podpisuje z nimi umowy. 
Zakład zatrudniający skazanych ma 
pewne ulgi. Zarobione przez nich 
pieniądze nie trafiają bezpośrednio 
do ich kieszeni. Są odgórnie dzielone 
– tłumaczył Bojanowicz. 

Niemcy bardzo podkreślali wartość 
wizyty.

- Nie jesteśmy jakoś specjalnie za-
skoczeni tym, co zobaczyliśmy. U nas 
mamy bardzo zróżnicowane placówki. 
Są budynki bardzo stare, ale są rów-
nież i super nowoczesne, naszpikowa-
ne elektroniką. Zasadnicza różnica, 
to znacznie większy metraż, który 
przypada w Niemczech na jednego 
więźnia – stwierdził profesor uczelni 
z Greifswaldu.

Goście zostali obdarowani pamiąt-
kowymi albumami i gadżetami ufun-
dowanymi przez Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

Marcin Nieradka
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SP 2

„Chcę, aby na moim  
niebie było słońce”

Jednym z najlepszych sposobów na propagowanie świadomości ekolo-
gicznej wśród młodych ludzi jest zachęcanie ich do udziału w ciekawych 
konkursach ekologicznych. Udział nie tylko przynosi wiedzę i satysfakcję, 
ale i stanowi zalążek do wzrostu wielu nowatorskich - i nierzadko doskona-
łych - pomysłów!

Dnia 18 maja odbyła się IX edycja konkursu ekologicznego pt. „Chcę, aby 
na moim niebie było słońce”.

W konkursie brali udział uczniowie klas trzecich z Nowogardu: SP 1, SP 
2, SP 3 oraz SP z Żabowa.

Główną ideą konkursu jest kształtowanie i poszerzanie świadomości eko-
logicznej wśród dzieci - nie od dziś bowiem wiadomo, że połączenie eduka-
cji z zabawą przynosi najszybsze i najlepsze efekty: nauka wcale nie musi - i 
nie powinna - być nudna! 

Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą przyrodniczo - ekologiczną, a wyniki 
konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce SP-3
II miejsce SP-2
III miejsce SP Żabowo
IV miejsce SP-1
Organizatorki konkursu p. M. Florczak i p. U. Zajda serdecznie dzięku-

ją nauczycielom - za przygotowanie uczniów do konkursu, uczniom - za 
udział, a sponsorom S.U. przy SP 2 i Lokalnej Agendzie 21 - za ufundowanie 
nagród i poczęstunku.

inf. własna

SP 2

„Coś z niczego”
Dnia 17 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie został rozstrzy-

gnięty konkurs ekologiczny dla uczniów klas I - III pt.”Coś z niczego”.
Celem konkursu było:
- wdrażanie uczniów do działalności twórczej;
- kształtowanie postawy ekologicznej poprzez umiejętność wykorzysty-

wania surowców wtórnych;
- rozbudzenie potrzeby działania na rzecz ochrony przyrody.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Błotnie, SP 

Długołęce, SP - 3, SP - 2.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce - Oliwia Frej kl. III „b” SP-2;
II miejsce Sandra Klonowska kl.III „b” SP-3;
III miejsce Kacper Husarz kl.I Długołęka.
Wyróżnienia otrzymali: W. Orłowski /SP-2/, J. Głogowska /SP-3/, P. Sznał-

bel /SP Błotno/, Z. Putkowska /SP-3/.
Organizatorzy konkursu: p. I. Płaczek i p. M. Koziol serdecznie dziękują 

wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w konkur-
sie.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

naszej kochanej żony, 
mamusi, babci 

śp. Genowefy 
Sibińskiej 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

PODZIĘkOWaNIa

echa ekofilmu

O mało nie umarłem z radości…

Rozmówki o filmie po filmie z Mar-
kiem Piotrowiczem laureatem Grand 
Prix tegorocznego Ekofilmu. 

Największą niespodzianką 
tegorocznego Festiwalu Filmów 
Ekologicznych w Nowogardzie był 
werdykt jury, któremu przewodni-
czył znakomity polski dokumen-
talista Jacek Bławut. Grand Prix 
i przepustkę do dalszego obiegu 
otrzymał jednomyślnie urokliwy 
film pt. „ Karta” w reż. Marka 
Piotrowicza. Jego autor jest mło-
dym, autentycznym pasjonatem 
przyrody, w całym słowa tego 
znaczeniu, amatorem- filmowcem 
całym sercem, o czym świadczy 
chociażby fakt, że wszystkie po-
siadane środki finansowe- ok. 
120 tys. zł przeznaczył na reali-
zację marzenia swojego życia ( 
nawet kosztem własnego wesela 
i zakupu samochodu ).  Od czasu 
pamiętnego filmu „ Dziobem i 
pazurem” Krystiana Matyska 
( Grand Prix Ekofilmu 2002 r.), 
który zrobił międzynarodową 
karierę, nie było na tym festiwalu 
równie fascynującego obrazu, 
technicznie błyskotliwego, uka-
zującego z ogromnym tempera-
mentem życie ptaków i zwierząt 
w ich naturalnym środowisku, 
w dodatku z naszego regionu . 
Spora widownia z zaintereso-
waniem i skupieniem przyjęła 
oryginalny film, nagradzając po 
projekcji jego twórcę zasłużonymi 
brawami .

 Z młodym debiutantem, który 
– jak mówi Mirosława Przybyłek 
dyr. NDK-  potrafi godzinami opo-

wiadać barwnie i sugestywnie o 
przyrodzie, a także  kulisach filmu, 
rozmawiam w gronie znajomych 
na terenie restauracji „ Kamena” 
po zakończeniu festiwalu . Marek 
jest ujmująco szczery, bezpośredni, 
otwarty na ludzi . 

Skąd pomysł na film w tematyce 
przyrodniczej, stricte związany z 
biocenozą ?

Też się nad tym kiedyś zastana-
wiałem. Jestem synem gospoda-
rza, rolnika z Radowa Wielkiego. 
Jak ojciec uprawiał ziemniaki, to 
przez 2-3 lata chodziłem wieczo-
rem i broniłem pola przed zaku-
sami dzików, później odpuściłem 
i same się pasły. Pamiętam kilka 
takich mocnych akcji z dzieciństwa; 
przyjeżdżali  dewizowcy polować 
na jelenie, a okręgi łowieckie były 
pozamykane. Wiedziałem,  że o 
godz. 16- tej wyruszą na polowa-
nie, więc płoszyłem im te jelenie . 
Później zajmowałem się fotografią, 
ale bardzo brakowało mi dźwięku, 
a tu byk ryczy na rykowisku… Z 
kolei głos zimorodka jest tak cha-
rakterystyczny, że nie da się tego 
pokazać na fotografii . Kupiłem 
więc najbardziej profesjonalny mi-
krofon, jaki był osiągalny na rynku 
i praktycznie 99% tego dźwięku , 
który jest na filmie to mój orygi-
nalny dźwięk. Przemierzyłem 1200 
km rzek, aby znaleźć skarpę , gdzie 
zimorodki budują sobie gniazda. 
Tak naprawdę znalazłem ją tutaj w 
Nowogardzie, na rzeczce Sąpólnej . 
Dwa lata temu zaskoczyła nas huś-
tawka pogodowa- śnieg stopniał 
w jednej chwili i woda w Sąpólnej 

nagle podniosła się o 190 cm . Za-
lała gniazda zimorodków. To było w 
pierwszej fazie lęgowej i widziałem 
jak one zaczęły kopulować. Myślę 
że ok. 30 ton piasku przerzuciłem, 
żeby z powrotem wyprofilować tą 
skarpę.  

Ile czasu zajęło nakręcenie tego 
filmu ? 

W 2006 r. kupiłem kamerę marki 
„ Canon”, która  kosztowała w gra-
nicach 40 tys. Złotych,  a miałem 
wtedy kupić samochód dla firmy . 

Gdzie znalazłeś tak piękne 
plenery, i tak naturalnych „ akto-
rów” ?  (zimorodki, orły, żurawie, 
jelenie, sarny)

Wszystko w okolicach Nowo-
gardu. Chciałem, żeby to był nasz 
region . Zrobiłem co mogłem.

Zaskoczeniem była nagroda 
główna ?

Dużym . Naprawdę dużym. To 
było widać jak szedłem na scenę – 
o mało nie umarłem z radości. 

To nie tylko profesjonalnie 
zrobiony film, ale także piękny 
komentarz nestora polskich lek-
torów p. Ksawerego Jasińskiego. 
Jak do niego trafiłeś ?

Z panem Ksawerym to była 
wspaniała przygoda. Bardzo chcia-
łem , żeby cały film był zrobiony w 
stylu Włodzimierza Puchalskiego, 
tak na surowo, Bez pływających 
kamer i takiego bajania, i żeby 
czytał pan Ksawery. I żeby były 
jeszcze cytaty z p. Sokołowskiego. 
To była moja pierwsza książka, jaką 
dostałem z nadleśnictwa Resko. 
Zadzwoniłem do p. Ksawerego 
mówiąc, że to nie jest żadne ko-
mercyjne przedsięwzięcie, tylko 
spełnienie moich marzeń: Od razu 
się zgodził, a w dodatku nie wziął 
ani złotówki i jeszcze wynajął naj-
bardziej profesjonalne studio do 
nagrywania. Wystawili mi tylko fak-
tury na 120 zł. za prąd. Rewelacja. 

Antoni Czausz -  Odniosłem 
wrażenie, że on buduje obraz, 
idzie za tym obrazem umiejętnie 
nasilając lub tonując głos.

Pan Ksawery jest najlepszy. Za-
dzwoniłem teraz do niego z podzię-
kowaniem, bo zrobił to zupełnie 
bezinteresownie, a była to najwięk-
sza wisienka na tym torcie. To jest 
najwyższa półka człowieka ikona 
polskiego dubbingu w filmie, pełna 
lekkości i błyskotliwości. „ Zamroził” 
całą widownię . Duże ukłony.

Jednym z walorów filmu była 
także piękna ścieżka dźwiękowa, 
kto był jej autorem ?    

Oprawę muzyczną zrealizował p. 
Jarosław Degurski wielki pasjonat 
przyrody, który też zmontował 
cały film. Tytułuje się amatorem 
kompozytorem i tworzy wspania-
łe utwory. Jego muzyka bardzo 
ładnie wkomponowała się w moją 
przyrodniczą opowieść.

Jacek Bławut. A ile tego „Kronos 
Kwartetu” było tam w propor-
cjach ?

Tylko na czołówce. Cała reszta 
jest jego: to jest dla mnie taki bar-
dzo sentymentalny utwór.

Jacek Bławut . Wybrałeś akurat 
zespół, który stanowi top świa-
towy. Refleks takiej muzyki dla 
smakoszy. To nie jest byle co.

Na tym kończy się mój zapis 
rozmowy z laureatem tegorocz-
nego Ekofilmu. Zauroczony filmem 
Jacek Bławut , przewodniczący 
jury, zaproponował autorowi bez-
interesowną pomoc w postaci listu 
intencyjnego do odpowiednich 
instytucji oraz zaproszenie do 
udziału w kursie Mistrzowskiej 
Szkole Reżyserii Andrzeja Wajdy 
w której jest wykładowcą. Znając 
Jacka , wiem , że słowa dotrzyma. 
Kończąc jestem przekonany , jeśli 
pojawi się taka perełka jak film „ 
Księga” oraz osoba , w której jest 
tyle pasji, ciekawości i miłości do 
świata w ogóle, a świata przyrody 
w szczególności- to zawsze warto 
organizować tego rodzaju festi-
wale.

Marian A . Frydryk
Foto Franciszek Karolewski

Opr. red. KM - Kosakiewicz 

Marek Piotrowicz i Jacek Bławut - jak reżyser z reżyserem...
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Profilaktyka wad wzroku
W roku szkolnym 2009/2010 na 

2975 uczniów uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez gminę 
Nowogard 670 uczniów ma wadę 
wzroku co stanowi 22,5% ogółu 
uczniów.

W okresie od 02-11-2009 roku do 
10-12-2009 roku przeprowadzone 

zostały przez pielęgniarki świadczą-
ce usługi pielęgniarskie w środowi-
sku nauczania i wychowania bada-
nia ostrości wzroku w celu wykry-
cia zaburzeń wzroku wśród uczniów 
uczęszczających do szkół prowadzo-
nych przez gminę Nowogard. Bada-
nia prowadzone były wśród uczniów 
klas I, II, IV, VI szkół podstawo-

Program „ Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej”.

Realizacja projektu cz. II
Już drugi rok w szkołach prowadzonych przez gminę Nowogard jest re-

alizowany Program „ Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej”. Na wyżej wymieniony program gmina w roku 2010 przezna-
czyła 151 910,00 złotych w tym na:

1. Profilaktyka wad postawy „Prosty Kręgosłup” - 119 360,00 zł.
2. Profilaktyka wad wzroku - 7000,00 zł.
3. Profilaktyka próchnicy zębów- 11 800,00zł.
4. Zapobieganie chorobom powstałym pod wpływem złego odżywiania: 

nadwaga, otyłość
5. Zapobieganie używaniu środków uzależniających (alkohol, tytoń, 

narkotyki) oraz związanych z tym szkód zdrowotnych poprzez prowadze-
nie profilaktyki i promocji zdrowia. - 5 250,00 zł.

6. Niwelowanie przejawów przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w 
szkole i poza szkołą. - 6 000 zł.

W poprzednim wydaniu „DN” (nr 40 z 28.05.2010) omówiliśmy reali-
zację punktu 1 – profilaktyka wad postawy „Prosty kręgosłup”. W aktual-
nym wydaniu przedstawiamy realizację punktów 2 i 3.

wych, klas II i III gimnazjum oraz w 
klasach II, II Liceum Ogólnokształ-
cącego - łącznie u 1645 uczniów.

Po badaniach 104 uczniów otrzy-
mało od pielęgniarek prowadzących 
badania skierowanie na konsultację 
okulistyczną (są to nowe rozpoznane 
problemy zdrowotne uczniów, które 
gdyby nie realizacja programu profi-
laktycznego mogłyby być rozpozna-
ne dopiero w późniejszym okresie). 
Po konsultacjach większość uczniów 
używa szkieł korekcyjnych, pozo-
stałe osoby są w trakcie wyrobienia 
szkieł, są pod opieką okulisty. Są to 
uczniowie objęci szczególną opieką 
pielęgniarska do chwili wyjaśnienia 
problemu zdrowotnego. Na przeło-
mie października -listopada 2010r. 
zostaną przeprowadzone ponownie 
kontrolne badania ostrości wzroku 
u uczniów w wyżej wymienionych 
klasach.

W wyniku realizacji Programu „ 
Profilaktyki Wad Wzroku” do gabi-
netu profilaktyki zdrowotnej i po-
mocy przedlekarskiej w Szkole Pod-
stawowej w Wierzbięcinie i Szko-
le Podstawowej w Orzechowie zo-
stały zakupione tablice podświetla-
ne do sprawdzania ostrości wzroku, 
przy użyciu których można spraw-
niej i dokładniej sprawdzać wzrok 
uczniom. W tym roku również zo-
staną zakupione dwie tablice pod-
świetlane do sprawdzania ostrości 
wzroku do szkół wiejskich.

Objęcie działaniami edukacyjny-
mi zarówno uczniów jak i rodziców 
ma na celu uświadomienie że wystę-
powanie zaburzeń widzenia u dziec-
ka wpływa na dalszy jego rozwój.

Profilaktyka próchnicy zębów.
W roku szkolnym 2009/2010 w 

ramach realizacji programu „Pro-
filaktyki Próchnicy Zębów” zosta-
ły ponownie przeprowadzone przez 
lekarza stomatologa kontrolne prze-
glądy jamy ustnej jednorazowy-
mi profilaktycznymi zestawami u 
uczniów uczęszczających do szkół 
wiejskich prowadzonych przez gmi-
nę Nowogard. Badania odbyły się w 
okresie od 02-1 l-2009r. do 10-12-
2009r. Na 512 uczniów uczęszcza-

jących do szkół wiejskich przegląd 
stomatologiczny przeprowadzono 
u 431 uczniów tj. około 84% ogółu 
uczniów szkół wiejskich, po wcze-
śniejszym uzyskaniu pisemnej zgo-
dy od rodziców. Po badaniu ponow-
nie każdy uczeń otrzymał pisem-
ną informację dla rodzica o stanie 
uzębienia, oraz zalecenia odnośnie 
dalszego postępowania. Po bada-
niach stwierdzono próchnicę zębów 
u 323 uczniów tj. około 75 % ogółu 
uczniów szkół wiejskich.

Ponadto w ramach programu za-
pobiegania próchnicy zębów wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej prowa-
dzona jest przez pielęgniarki szkolne 
w klasach I - VI fluorkowa profilak-
tyka próchnicy zębów metodą nad-
zorowanego szczotkowania związ-
kami fluoru 6x co 6 tygodni w roku 
szkolnym. Program ten finansowany 
jest przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. W roku szkolnym 2009/2010 
programem tym objętych jest 1511 
uczniów.

Po rocznej realizacji Progra-
mu „ Profilaktyki Próchnicy Zę-
bów” stwierdza się, że po badaniach 
kontrolnych próchnica zębów u 
uczniów w roku obecnym jest niż-
sza o 12% niż w roku ubiegłym. Z 
leczenia zachowawczego u lekarza 
stomatologa w ciągu roku skorzy-
stało około 98 uczniów (łącznie wy-
leczono 183 ubytki w zębach). Pod 
opieką Poradni Ortodontycznej jest 
23 uczniów.

Od lutego 2010 r. w ramach reali-
zacji Programu „Profilaktyki Próch-
nicy Zębów dzieci w wieku od 7 do 
10 roku życia uczęszczające do szkół 
miejskich i wiejskich prowadzonych 
przez gminę Nowogard w ramach 
programu mogą korzystać z profi-
laktycznego zabezpieczenia bruzd w 
zębach przedtrzonowych i trzono-
wych zabezpieczające przed próch-
nica zębów (lakowanie). Zabieg ten 
jest wykonywany w gabinecie sto-
matologicznym przy użyciu specja-
listycznego sprzętu.

Każdy rodzic otrzymał pisemną 
informację jak skorzystać z usługi 
stomatologicznej.

cdn

W kinie “Orzeł”

FURIA
Dramat, Thriller, USA 2010, 117 min
12 zł od lat 15
04.06.2010 godz. 19.00
05.06.2010 godz. 19.00
06.06.2010 godz. 19.00
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Na łamach Dziennika Nowogardzkiego systematycznie informujemy o imprezach dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji. Prak-
tycznie żadna okazja wymagająca takiej pomocy nie umyka uwadze  ludziom aktywnym pragnącym podarować dzieciom chociaż odrobinę ciepła, ra-
dości i zabawy. Szczególną aktywnością wykazuje się grupa ludzi tworzących Parafialny Zespół CARITAS przy kościele pw. WNMP. Ludzie Ci pragną 
pozostać w cieniu – na pierwszy plan wysuwają swoich niezawodnych sponsorów. Dzięki sponsorom mogą zaistnieć akcje przynoszące dzieciom radość i 
konkretną pomoc w wymiarze materialnym. Jedną z takich firm wspierających inicjatywy CARITASU jest firma KOWALCZYK. Z jej właścicielem Mar-
kiem Kowalczykiem rozmawiał Jarosław Bzowy.  

Dbać o firmę, dzielić się sukcesami…

Jarosław Bzowy: W kwietniu 
tego roku firma obchodziła 20 le-
cie działalności. Proszę powie-
dzieć jakie to były lata i co udało się  
osiągnąć by dziś świętować tak uro-
czysty jubileusz. 

Marek Kowalczyk: Odpowiedź 
na to pytanie nie może być jedno-
znaczna, było po prostu różnie. Nie-
wątpliwie najgorszy czas firma prze-
chodziła na samym początku dzia-
łalności kiedy to rodzice postanowi-
li postawić wszystko co mieli i otwo-
rzyli masarnię. Ogromne problemy 
finansowe spowodowane galopu-
jącą inflacją nie napawały optymi-
zmem ale udało się przetrwać - wy-
grali walkę z bankami którą wielu 
przegrało. A co udało się osiągnąć ? 
Udało się pozyskać zaufanie tysięcy 
klientów, którzy codziennie okazu-
ją nam swoje przywiązanie kupując 
nasze produkty. 

JB: Działalność firmy nie ograni-
cza się  do produkcji wędlin.  Firma  
„KOWALCZYK” ma swoje skle-
py w których niemal można ku-
pić wszystko co jest potrzebne do 
prowadzenia domu. Skąd  ten po-
mysł by oprócz produkcji wędlin 
prowadzić działalność handlo-
wą?

MK: Jest to niewątpliwe ułatwie-
nie dla klientów którzy mogą w jed-
nym miejscu zaopatrzyć się w pod-

stawowe produkty potrzebne każdej 
gospodyni.

JB: Wejście Polski do Unii spowo-
dowało w sektorze  masarskim wie-
le zmian, które narzuciła Unia Eu-
ropejska. Jakie to zmiany dla pań-
skiej działalności?.

MK: Przede wszystkim wiele nie-
potrzebnej „papierologii”. Każ-
da czynność wykonywana w zakła-
dzie wymaga przygotowania odpo-
wiednich procedur oraz rejestracji 
co jest niewątpliwie bardzo uciąż-
liwe. W firmach tak małych jak na-
sza  ogromną rolę stanowi tzw nad-
zór właścicielski kiedy to sam właści-
ciel może nadzorować produkcję na 
każdym jej etapie co niemożliwe jest 
w dużych przedsiębiorstwach . Nasi 
negocjatorzy ustalając wejście Polski 
do UE zapomnieli o istnieniu takich 
małych rodzinnych firm jak nasza i 
zakład Kowalczyka musi spełniać te 
same warunki co np. Agryf .

JB: Infrastruktura robi wraże-
nie. Cały zakład jest bardzo nowo-
czesny   co pewnie nie było łatwym 
przedsięwzięciem fnansowym. Czy 
Unia dopomogła w modernizacji 
zakładu? 

MK: Jest to połączenie nowocze-
sności z tradycyjną metodą produk-
cji wędlin, modernizacja zakładu 
rozpoczęła się w 2002 roku i tak na-
prawdę trwa do dzisiaj. Jedyne środ-

ki z których korzystaliśmy to kredy-
ty z dopłatą ARR . 

JB: Czy mięso krzepi i dobrze 
wpływa na zdrowie?

MK: Nasze na pewno tak , sku-
pujemy świnie od okolicznych rol-
ników którzy na szczęście zwierzęta 
tuczą tradycyjnymi metodami, a nie 
„pędzą” jak w wielkich fermach. Na-
sze mięso nie jest często konkuren-
cyjne wizualnie ale niewątpliwie ma 
jedną podstawową zaletę która daje 
przewagę nad „pięknym” mięsem z 
ferm - ono po prostu smakuje!

JB: W prowadzeniu działalności 
nadal pomagają Rodzice?

MK: Nadal prowadzę firmę z oj-
cem , choroba mamy niestety jej na 
to nie pozwala . 

JB: Pytając konsumentów o pro-
dukty wszyscy są zgodni, że są to 
produkty „pierwsza klasa”. Więc co 
jest ich sukcesem smakowym? 

MK: Mięso. Jest to dzisiaj niezbyt 
popularne i opłacalne, ale my robi-
my wyroby tylko z mięsa, do tego 
wędzimy je w tradycyjnych wędzar-
niach. Ot cały sekret… 

JB: W naszym mieście jest dość 
duża konkurencja w sprzedaży wę-
dlin. Co Pan robi, by zachęcić klien-
tów do swoich sklepów? 

MK: Produkuję wędliny które 
konsumentom odpowiadają smako-
wo i jakościowo.

JB: Pańska działalność to rów-
nież dzielenie się z innymi w po-
trzebie. Dobrym przykładem jest 
podarowanie Stowarzyszeniu CA-
RITAS  szeregu  swoich produktów 
z okazji Dnia Dziecka. Impreza w 
dniu 29.05.2010 była dzięki takim 
ludziom jak Pan „bardzo bogata”…

MK: Pomagamy wielu instytu-
cjom, szczególnie szkołom i przed-
szkolom. Niestety nie wszystkim 
można pomóc. 

JB: Więc może to zachęta dla in-
nych którzy mogą podzielić się swo-
imi produktami? 

MK: Jest to chyba najlepsza forma 
pomocy i myślę że nikogo nie trzeba 
do tego przekonywać .

JB: Kończąc rozmowę zapytam 
jaką ma Pan wizję dalszego rozwo-
ju firmy?

MK: Staramy sie utrzymać wyso-
ką jakość i raczej nie będziemy roz-
wijać produkcji by nie przekroczyć 
cienkiej granicy pomiędzy jakością 
a wydajnością. Często bywa tak, że 
zakłady które zaczynają produko-
wać więcej tracą po drodze na ja-
kości. My będziemy inwestować  w 
posiadaną infrastrukturę i dbać o 
utrzymanie wysokiej jakości produ-
kowanych wyrobów .  

Dziękuję za rozmowę.
Jarosław Bzowy
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, 
adam kawczyński, Dawid Olejniczak, Paweł 
Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, 
Łukasz Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

III TI podbija Świdwin ;)
28 kwietnia wybraliśmy się z naszą wychowaw-

czynią Panią Mirosławą Szymaniak do Świdwina. 
Oj się działo! 

Po ciężkim dniu w szkole pojechaliśmy się zre-
laksować na basen. Popływaliśmy, że hoho. Ale 
niestety z kondycją u nas nie najlepiej …

Po basenie przyszedł czas na kręgle. Dla więk-
szości z nas było to niesamowite przeżycie – nie-
samowicie śmieszne! Graliśmy po raz pierwszy 
… ale na pewno i nie ostatni. A oto nasza fotore-
lacja. Niech zdjęcia mówią same za siebie J

Dzisiaj Dzień Dziecka 
Tyle spokoju, ile tylko 

potrzebujecie, tyle szaleństwa, 
aby życie nie wydawało się 
Wam nudne, tyle szczęścia, 

abyście nie oszaleli z nadmiaru 
i tyle smutku, aby równowaga 

zachowała 
się po wsze czasy, zaś miłości 

ponad wszystko.
Życzą wszystkim Dzieciom  

dużym i małym 
redaktorzy gazety „WBREW”

Fryderyk Chopin – poeta fortepianu, 
czyli konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Kapelusze z głów, panowie! Oto geniusz! Mówił 

Robert Schumann o Fryderyku Chopinie, który 
był głównym bohaterem konkursu zorganizowa-
nego przez Panią Katarzynę Bielas 25 maja w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych. Konkurs pt.: 
Fryderyk Chopin – poeta fortepianu miał na celu 
nie tylko wyłonienie spośród uczestników naj-
większego znawcy życia i twórczości naszego wir-
tuoza, ale także przypomnienie, że rok 2010 jest 
Rokiem Chopinowskim. 

W zmaganiach wzięło udział 21 osób z klas 
pierwszych technikum, które rywalizowały ze 
sobą wykonując zadania znajdujące się w ar-
kuszu konkursowym. Pierwsza część spotka-
nia sprawdzała wiedzę uczniów z zakresu znajo-
mości twórczości Chopina. Zadaniem uczestni-
ków było wysłuchanie odtwarzanych dzieł mu-
zyki klasycznej i określenie, które z nich są au-
torstwa Chopina, a które innych muzyków. Dru-
ga część polegała na pracy z tekstem publicy-

stycznym pt.: Choping autorstwa Wojciecha Sur-
macza, Filipa Łobodzińskiego i  Marka Rabija, 
na podstawie którego uczniowie odpowiadali  
na zamieszczone  niżej pytania otwarte i zamknię-
te. Trzecia cześć dotyczyła tworzenia własnej wy-
powiedzi pisemnej, w której uczniowie mogli wy-
jawić swoje pomysły dotyczące sposobu promo-
wania twórczości Chopina w miejscu swojego 
zamieszkania. W konkursie można było zdobyć 
maksymalnie 37 punktów. Wyniki zostały ogło-
szone 27 maja - pierwsze miejsce zajęła Iwona 
Grygowska z klasy I THO (28 punktów), drugie 
miejsce Justyna Piszczek z klasy I TE (26 punk-
tów) oraz trzecie miejsce Artur Błaszczyk z kla-
sy I TI (24 punkty). W konkursie wyróżniona zo-
stała również Gabriela Dukaczewska z klasy I TŻ, 
która zdobyła 20 punktów. Laureaci otrzymali dy-
plomy a także nagrody w postaci książek o życiu 
Chopina wraz z pomocami naukowymi. Wszyst-
kim zwycięzcom gratulujemy!

Na pierwszym planie Artur Błaszczyk, zdobywca III 
miejsca.

Ach te „zęby teściowej” ….

Uczestnicy w pocie czoła wykonują zadania.

Konkurs o Chopinie uczniowie piszą w atmosferze 
powagi.

Kto zagra z nami??? Kto się odważy??? 

Co prawda wolno się rozkręcamy, ale jakie postępy … ;)

Doping był słaby ;)
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

TYm-kTÓrZY GarDZĄ HUmOrem 
Satyryk-to nie literat ?
Przyznaję… 
Nie wszczynam sporu. 
Człowiek dopiero czuje się wielki, 
Gdy traci poczucie humoru.

mOJe raDOŚCI 
Cieszą mnie moje radości, 
Martwią mnie moje troski – 
Jednym słowem, do siebie 
Mam stosunek ojcowski… 
Gdy mi nieodpowiednią 
Wyda się jakaś dziewczyna – 
Przestrzegam siebie przed nią, 
Jak ojciec syna: 
- Ojczyznę kochaj i pracę! 
Na co ci, głupcze – dziewucha?.
I nigdy na tym nie tracę, 
Bo syn ojca nie słucha.
Świat to niespodzianek otchłań 
I tak zwanych głupich spotkań, 
Kiedy nie wiadomo co: 
Czy się w bladość oblec trupią, 
Czy też się uśmiechnąć głupio, 
Czy się dziwić – ho, ho, ho ?
Uciec, splunąć, łupnąć cegłą ?
Udać, ze się nie spostrzegło, 
Że naiwnych łudzą hasłami, 
Ale z biedą walczyć muszą sami.
Jak sięgnąć pamięcią w nasze dzieje stare, 
Składajcie ofiary na biednych, 
A kiedy bogatych na ofiarę ? 
Słowem taka nasza już historiozofia, 
Że ciągle nas życie, przymusza do ofiar 
I dlatego zwracam się do świata: 
Dajcie nam już spokój na te stare lata…  

Dzień Dziecka w Dąbrowie 
W tym roku Dzień dziecka w Dąbrowie obchodzony był inaczej niż zwykle. Naszym Dzieciom w 

dniu 29 maja 2010 roku zorganizowaliśmy wyjazd do ZOO Safari w Świerkocinie. Wyjazd ten był 
głównie wyjazdem rekreacyjnym ale również spełniał rolę edukacyjną. Dzieci mogły zobaczyć i po-
znać na żywo wiele zwierząt, dowiedzieć się z jakiego rejonu świata pochodzą i warunki w jakich żyją. 
W ZOO Safari oprócz zwierząt czekało na dzieci wiele innych atrakcji. W trakcie wyjazdu cały dzień 
towarzyszyła nam wspaniała pogoda. Do ZOO Safari zabrał nas autokar z firmy PBO GRIN-BUD  No-
wogard, której dziękujemy za bezpieczną podróż i powrót do domu, szczególnie Panu kierowcy. Mamy 
nadzieję, że z wyjazdu dzieci były zadowolone. 

Sołtys i Rada Sołecka
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D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

BIAŁY PUNKT GSM
SkUP - sprzedaż telefonów nowych i używanych
SerWIS - NaPraWa - pogwarancyjna, po upadku, po zalaniu
WYmIaNa - wyświetlaczy, głośników, buzzerów, mikrofonów, układu ładowania, taśm lub klawiatur na miejscu
USUWaNIe - blokad Simlock, kod aparatu, wgrywanie pl menu Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Siemens, Samsung na 
miejscu
NaJWIĘkSZY WYBÓr akCeSOrIÓW, m.in. pokrowce, saszetki, etui, pocety, obudowy, panele, ładowarki sieciowe I 
samochodowe, baterie, kable USB, słuchawki Stereo I BT, biżuteria Do telefonów, smycze, uchwyty samochodowe
karTY STarTOWe I ZaSIlaJĄCe Simplus,Orange, Heyah, Play, Tak Tak, 36,6
karTY PamIĘCI MIKRO SD, SD, MINI SD, MMC

akcesoria komputerowe min. słuchawki, kamerki internetowe, podkładki chłodzące laptopy, 
zasilacze domowe i samochodowe do laptopów oraz ładowarki do akumulatorków

Już m
ożem

y ro
bić s

imlock 

Nokia 1661-1662-5030
Targowisko Miejskie w Nowogardzie

ul.  Boh. Warszawy 1a
tel. 502 419 276

e-mail: bialygsm@wp.pl
gg: 4855681

czynne - pn - pt od 9.00 do 15.30
sobota od 10.00 do 14.00

Informujemy, że 

17 czerwca 2010 r.
czwartek w godz. 14.30 - 15.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Starosta Goleniowski
ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony

Przedmiot przetargu jest nieruchomość gruntowa Nr 118/2 o pow. 2165 m2  
- Kw numer 44488 położona w obrębie 3 m. Nowogard stanowiąca własność 
Powiatu Goleniowskiego.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł - wadium 5.000,00 zł
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się  z Decyzją Burmi-

strza Nowogardu Nr 115/WZ/2007 o warunkach zabudowy.  Przez teren dział-
ki przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, na działce zlokalizowany jest 
słup energetyczny linii. 

Do ceny nieruchomości wynegocjowanej w przetargu dolicza się podatek 
VAT w wysokości 22 %

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2010 roku o godz. 1030 w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro pokój 125) .

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiato-
wego -  Bank Spółdzielczy  w Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 
w terminie do dnia  do 01 lipca 2010 r. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany po-
wyżej rachunek bankowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz 
okazanie dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych 
aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) 
oraz stosownych pełnomocnictw. 

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełno-
mocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieru-
chomości za wylicytowaną cenę.   

Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy 
notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasad-

nionej przyczyny. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 
418-05-12 wew. 238.

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

Tel.  913 922 165

RESTAURACJA BARNIM
ul.  3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97
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•	  Nie wynajmuj, tylko kup na 
własność. rata już od 800 zł. 
Na 30 lat. Nowogard, 3 pokojo-
we mieszkanie sprzedam, sło-
neczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyska-
niu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

•  Sprzedam mieszkanie nowe, 50 m 
kw, 2 pokojowe. Tel. 663 980 860.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam dom wolnostojący + 
działka 24 ary przy domu. Żabowo. 
91 39 106 13.

•	  Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 
m kw, IV piętro, cena 180 tys. Tel. 
88 577 80 16.

•  Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony z 
garażem w Nowogardzie, cena do 
negocjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. 
Tel. 502 453 217.

•  Poszukuję mieszkanie do wynajęcia 
na wsi. 661 751 304.

•  Wynajmę lokal na działalność usłu-
gowo – handlową, Nowogard, ul. 
700 Lecia. Tel. 609 307 327.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 125 m kw w centrum 
Nowogardu. 667 994 240.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 30, 
36 arów okolice Nowogardu. 796 82 
09 71, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we ul. Bankowa, pow. użytkowa 
62 m kw, podwyższony standard. 
607 890 510.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 57,5 m kw cen-
trum, ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o 
pow. ponad 200 m kw na działce 19 

arów, 2 budynki gospodarcze. Tel. 
509 702 817.

•  Sprzedam gospodarstwo rolne (na 
kolonii) przy lesie o pow. 14.6 ha + 
zabudowania dom i budynek go-
spodarczy. Tel. 609 928 126.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m kw, parter. 91 39 27 000.

•  Kupię działkę ogrodową przy ul. 15 
Lutego. Tel. 605 522 340.

•  Wynajmę garaż w centrum Nowo-
gardu. 605 305 160.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność han-
dlową, biurową (góra, dół), ul. 5 Mar-
ca Nowogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. 
Tel. 509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w domu dwurodzinnym, bez-
czynszowe, 88 m kw, z garażem 
w Nowogardzie. Tel. 91 39 20  605, 
502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe. 603 55 55 32.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we. 698 548 788.

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane. 
660 010 540.

•  Świętoszewo – koło Golczewa, 
mieszkanie 3 pok., kuchnia, łazienka, 
bezczynszowe, 78 tys. 501 307 666.

•  Dębice – mieszkanie 58 m kw, 3 po-
koje, 2 garaże, działka, do zamiesz-
kania, 145 tys. 725 899 426.

•  Ziemię rolną k.  Dobrej kilka hekta-
rów. 502 103 432.

•  Kupię garaż blaszany. 692 493 584.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

•  Sprzedam działkę budowla-
ną w Redle, pow. 1800 m kw. Tel. 
603 353 789.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
(własnościowe w centrum) lub za-
mienię na kawalerkę w centrum  z 
dopłatą. 605 646 349.

•  Sprzedam kawalerkę 27 m kw, I 
piętro, po remoncie w 2009 r., cena 
110 000. Tel. 661 510 846. 

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., 
full opcja, stan bardzo dobry. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, automat, 
full opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam VW Sharan 1,9 CDI, XII 
2005 r., 140 tys. km, sprawdzony w 
ASO, srebrny metalik, stan idealny, 
pełne wyposażenie, 7 osobowy, 
cena do uzgodnienia. 608  01 39 95.

•  Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zielony 
metalik, 5 drzwi, rok prod. 12/2001, 
przebieg 125 tys km, serwisowany 
do końca w ASO Nissan, klimatyza-
cja, inne, stan bdb, cena 21 500 zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam opony letnie używane 
155/80 R13 szt. 4. Tel. 723 104 100.

•  Sprzedam Ford Escort, 1,8 diesel, 
1993 r. 692 562 306.

•  Sprzedam Mercedes 190, 1990 r., 
automat, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 351 157.

•  Sprzedam Fiat 126p, rok 1990, cena 
500 zł. Tel. 600 204 875.

rOlNICTWO

•	  Sprzedam słomę w małych 
belkach, cena 1.50 za szt. 
782 036 086.

•  Sprzedam ziemię rolną. 91 39 
22 997.

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kost-
kach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam owies. Tel. 796 144 225.

•  Sprzedam prosiaki, za parkę 240 zł. 
Tel. 663 517 789.

USŁUGI

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

•  Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. aurikuloterapia. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 
20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodowych. 
mycie okien w mieszkaniach pry-
watnych. Pranie dywanów  i wy-
kładzin atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kost-
ki brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monito-
ring. Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wyna-
jęcia 2*15m kwadratowych w cen-
trum Nowogardu, tel. 605 522 340.

•  DAXA – pomagamy odzyskać 
odszkodowanie. 509  996  105, 
781 858 612.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Usługi minikoparką, wykopy pod ka-
ble, prąd, woda, itp. + wynajem rusz-
towania elewacyjnego. 790 243 575.

•  UNIQA – ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie. Lilla Kaź-
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Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka w wieku do 16 lat. 
Zawody odbędą się dnia 30 maja 2010 r. Zapisy przy Restauracji „Nep-

tun” w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.30. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma posiadać siatkę na przechowy-

wanie złowionych ryb.
Zarząd

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6
pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) * klucze 
warsztatowe * elektronarzędzia * prostow-
niki * akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). Zapraszamy!

Kierownicy Wydziałów
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Dyrektorzy i Kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy

Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Zgodnie z §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXVIII/243/01 Rady Miejskiej  w 
Nowogardzie z  dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie procedury uchwalania 
budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu – postanawiam rozpocząć prace nad 
projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2011.

Wobec powyższego proszę o przedłożenie w terminie do dnia 15 wrze-
śnia 2010 roku projektów planów rzeczowo-finansowych do projektu 
budżetu gminy na rok 2011, dotyczących działalności określonej szczegó-
łowym zakresem działania wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
jednostek organizacyjnych gminy, sołectw i osiedli.

W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 należy przyjąć 
wielkości przewidywanego wykonania na koniec roku 2010, zwiększając 
je o planowaną inflację.

W trakcie opracowywania wspomnianych projektów proszę o konsuto-
wanie się ze Skarbnikiem Gminy.

Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2011 przedłożone 
po 15 września 2010 roku nie będą uwzględniane.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

mierowska, ul. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108, 91 350 30 55.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

•	  Usługi hydrauliczne. 600 382 214. 

•	  Usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy, podłogi. 0600 
626 268.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

•  Usługi transportowe Citroen Jum-
per Max + hak, możliwość wystawie-
nia faktury. 607 408 489.

•  Amerykanka udziela korepetycji z ję-
zyka angielskiego. Tel. 501 572 186.

•  Robienie paznokci żelowych, tanio. 
788 130 644.

•	  Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

•  Poszukuję wykonawcę do wymia-
ny dachu ul. Poniatowskiego 28/1. 
691 250 234.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budynków, 
budowa domów, kostka brukowa, 
itp. 692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały przenie-
sione na ul. Wojska Polskiego 3 (bu-
dynek RCP-u). Tel. 669 053 722.

 PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 

Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

•	  metro zatrudni kierowców z pra-
wem jazdy kaT.D i kartą kierowcy, 
tel. 505 619 600.

•  Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 15.00 91 39 20 420.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•  Zatrudnię stolarza. Tel. 91 39 21 828, 
608 39 50 69.

•	  Firma informatyczna zatrudni 
osobę studiującą do pracy w ser-
wisie oprogramowania kompute-
rowego. kontakt fortel@post.pl

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGO-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam drewno kominkowe 
opałowe – transport. 603 285 438.

•  Sprzedam traktorek – kosiarkę 11,5 
KM MTD, cena 2200 zł do uzgodnie-
nia. 696 064 476.

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam Yorki po małych rodzi-
cach. 500 653 228.

•  Oddam gratis biurko dla dziecka z 
krzesełkiem. Tel. 605 460 499.

•  Sprzedam wózek głęboki + space-
rówka, stan bdb. Tel. 698 407 177.

•  Oddam gruz w zamian za posprzą-
tanie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

autobus hiphopowy
 Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych “AWIS” 

zapraszają wszystkich miłośników muzyki i kultury Hip Hop do udziału w 
warsztatach breakdance, skreczingu i Freestyle organizowanych w ramach 
unijnego programu Młodzież w Działaniu.

Z grupą młodzieży z Centrum Animacji Młodzieży z Goleniowa po raz 
pierwszy przyjedzie do Nowogardu 1 czerwca, o godzinie 13.00. Zaplanowa-
no półtoragodzinny pokaz umiejętności młodych hiphopowców, który za-
wierać będzie pokazy breakdance, hip hop, skreczingu, beatboxu i freestyle. 
Jeśli uda się zorganizować ścianę, to wymalowane na niej zostanie hiphopo-
we graffiti. Hip - hop bus będzie dodatkową atrakcją z okazji Dnia dziecka w 
Nowogardzie. Miejsce organizacji nie zostało jeszcze zatwierdzone, jednak z 
uwagi na prośbę Ks. Tomasza Tylutkiego postaramy się zorganizować to wy-
darzenie na boisku Orlik, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowo-
gardzie (ul. Boh.Warszawy). Liczymy na przychylność władz i Dyrekcji ZSO. 
Kolejny pokaz hiphopowców najprawdopodobniej odbędzie się w Błotnie, o 
co bardzo zabiegają Ks. Janusz Zachęcki oraz przedstawiciele Stowarzysze-
nia Antonówka z Błotna.

Serdecznie zapraszamy!
Prezes Stowarzyszenia AWIS Tobiasz Lubczyński
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Pojadą przez Nowogard!
XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour
Wszystkich miłośników kolarstwa zapraszamy w dniu 01 czerwca 2010 

r. na XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour. 1 
etap wyścigu obejmuje około 150 km i wiedzie przez nasze miasto. Na wyso-
kości Placu Wolności znajdować się będzie Lotna Premia. Przejazd kolarzy 
planowany jest na godzinę 11.00. Kolarze jadą następującymi ulicami: od 
Błotna ul. Kościuszki, Warszawską, 700-lecia, Bohaterów Warszawy, Ponia-
towskiego – do Maszewa, Stargardu i dalej na metę do Gryfina. Patrz mapka. 
W tegorocznym wyścigu wystartują wszystkie polskie grupy zawodowe, 
w tym zawodowa grupa kolarska DHL-Author oraz drużyny zagranicz-
ne ze Słowacji, Niemiec, Czech, Rosji, Estonii, Ukrainy, Belgii i Kanady.

Zapraszamy!
LMM

Olimpia druga w Golczewie
Drugie miejsce w młodzieżowym turnieju piłki nożnej w Golczewie 

zajął zespół Olimpii Nowogard.
Organizatorem zawodów był miejscowy klub Iskra. Oprócz niego i Olimpii 

w turnieju wystąpiły również zespoły Fali Międzyzdroje, Sparty Gryfice i 
Bałtyku Gostyń. Wszyscy urodzeni w 1998 r. Nasz zespół prowadzony przez 
trenera Gracjana Golemę pokonał wszystkich konkurentów. Jedynie w finale 
turnieju, ale dopiero po konkursie rzutów karnych uległ Bałtykowi Gostyń. 
Królem strzelców imprezy został piłkarz Olimpii Arkadiusz Janiec.

Przypomnijmy, że klub posiada cztery drużyny młodzieżowe. To właśnie 
ich utrzymanie pochłania najwięcej pieniędzy z budżetu. Już w najbliższą 
niedzielę organizatorem dużego turnieju dla zespołów z rocznika 2000 i 2001 
będzie właśnie Olimpia. Serdecznie zapraszamy do Wierzbięcina!

man

Pomorzanin przegrał z Odrą 
Pomorzanin Nowogard przegrał u siebie pierwszy mecz od 10 październi-

ka  poprzedniego roku. Tym razem, podobnie jak we wspomnianym meczu, 
nasi zawodnicy przegrali swój pojedynek jedną bramką.

Spotkanie pomiędzy Pomorza-
ninem a Odrą zawiodło nieco pod 
względem emocji. Dość ospała 
pierwsza połowa, w której to prze-
ważali goście, lecz ich ataki nie przy-
nosiły najmniejszego zagrożenia 
bramce Krupskiego. Naszym za-
wodnikom również brakowało do-
brego podania i mimo iż do składu 
powrócili Soska i Galus, to oprócz 
dużej motywacji nie odmienili zna-
cząco stylu gry. Z jednej jak i dru-
giej strony brakowało strzałów w 
światło bramki, na boisku domino-
wała głównie walka w środku pola. 
W 72 minucie, po jednym z wielu 
niepozornych ataków przyjezdnych 
i wrzutce w pole karne, zawodnik 
gości po otrzymaniu podania zgrał 
piłkę głowę swemu koledze, a ten w 
podobny sposób z najbliższej odle-
głości umieścił piłkę w siatce obok 
bezradnego w tej sytuacji goalkeepe-
ra Pomorzanina. Po stracie bramki i 
wpuszczeniu na plac gry młodych 
zawodników trenera Gumiennego, 
mecz nabrał większego tempa. Naj-

groźniejszym strzałem tuż w koń-
cówce meczu popisał się Langner, 
gdy to z narożnika pola karnego 
zmusił bramkarza gości do wyma-
gającej sporego refleksu interwencji.

Mecz zakończył się wynikiem 0-1. 
Najgorsze wrażanie pozostawił na 
boisku na pewno sędzia tegoż spo-
tkania. Mylił się kilka razy dość zna-
cząco, głównie gdy dotyczyło to bez-
pośrednio naszego zespołu (cho-
ciażby żółte kartoniki dla nieodpo-
wiednich graczy). Pomorzanin prze-
grał niesłusznie, sama zaś Odra nie 
zagrała wielkich zawodów i remis 
byłby w tym spotkaniu wynikiem 
najbardziej sprawiedliwym.

Tymczasem do końca sezonu po-
zostały już tylko 4 kolejki, kolej-
nym rywalem nowogardzian będzie 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój. Mecz odbę-
dzie się w środę, 2 czerwca o godz. 
17:30 przy ul. Kościuszki. Wszyscy 
liczymy na trzy punkty.
Na podstawie info/pomorzanin.nd.pl

Karolina Kubicka

Bez bramek w Wierzbięcinie
Rozczarował sobotni mecz seniorskiej drużyny Olimpii z Sowianką 

Sowno.
Wszyscy spodziewali się łatwego 

zwycięstwa, bo przeciwnik zajmuje 
dopiero trzecie miejsce od końca 
A-klasowej tabeli. Piłkarze z Sowna 
od samego początku nastawieni byli 
bardzo defensywnie. Olimpia próbo-
wała rozmontować ich obronę. Groź-
ny strzał Macieja Gołdyna świetnie 
obronił bramkarz gości. Kolej-
nym razem piłka po uderzeniach 
Krzystofa Kieruzela wylądowała 
na poprzeczce bramki Sowianki. 
W drugiej połowie Olimpia po-
siadała jeszcze większą przewagę. 
Brakowało jednak skuteczności, a 
obrońcy gości trzy razy wybijali 
piłkę z linii bramkowej. Skończy-
ło się, zatem bezbramkowo.

W minionej kolejce niespo-
dzianek nie brakowało. Radowia 
R. Małe przegrała z Błękitnymi 
Trzygłów, Iskra Golczewo z Falą 
Międzyzdroje, a Jantar Dziwnów 
z Pionierem Żarnowo. Do koń-
ca sezonu postało jeszcze pięć 
kolejek. Jutro Olimpia zmierzy 
się w wyjazdowym meczu z 
Bałtykiem Międzywodzie. W 
sobotę piłkarzy Marcina Miklasa 
czeka wyjazdowy pojedynek z 

Błękitnymi Trzygłów. Po awans do 
A-klasy pewnie zmierza zespół Regi 
II Trzebiatów. 

Olimpia: Bagiński – Niedźwiedź, 
D. Stachowiak, Wnuczyński, Wasyluk 
– Grzelak (Garbat), Kuś (Chmiel-
nicki), Mikołowski, M. Stachowiak 
- Kieruzel, Gołdyn. man
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7 czerwca br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

kOlOrOWe kSerO
ul.  Boh. Warszawy 7a

Tel.  913 922 165

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

W obiektywie  Jana korneluka   - Uroczystość I komunii Świętej



Wtorek 
8 czerwca 2010 r. 
Nr 42 (1878) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

reklama reklama reklama

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Czytaj s. 4

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Foto relacja w piątkowym wydaniu

informacje i zapisy
Centrum Edukacyjne

Zielona 11
tel. 91 392 66 91

AUTO – MYJNIA
ZAPRASZA

codziennie od 8.00 - 20.00
w sob. 8.00 - 18.00

ul. Armii Krajowej (w podkowie)

Zlecę  położenie  
terakoty  na  hali  
o  pow. 1100  m² 

Oferty  proszę  kierować 

 na  adres  mailowy: 
 agrojmmk@gmail.com 

 informacje  pod  
nr telefonu 609671030

MAGAZYN

Rozpoczęcie 14 czerwca g. 16.30

O planie  
zagospodarowania 
raz jeszcze
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Kronika policyjna Na kogo głosować?
Kampania prezydencka nieuchronnie zmierza do swojego 

końca i mimo nieszczęścia powodzi i wynikających z tego 
priorytetów w publicznej debacie nadchodzi dzień gdy trzeba 
będzie oddać głos na jednego z dziesięciu. Chociaż codzien-
nie próbuje się z wyborców uczynić jedynie maszynki do 
głosowania wmawiając im ,że nie warto marnować głosu i   
oddać go na wylansowanych przez samych siebie faworytów 
to namawiamy jednak do myślenia.  Myślenie powoduje że 
stajemy się rzeczywistymi sprawcami zmian a nie narzędziami 
w rękach polityczno-medialnej grupy interesu dla której liczy 
się tylko nasz głos a nie my sami. Oto w trochę żartobliwej 
formie deklaracja jednego z wyborców którą w ramach po-
żądanej wymiany zdań publikujemy.

Dlaczego będę głosował na Marka Jurka:
1. ponieważ się nie sprzedał słusznie sądząc ,że człowiek 

ceny nie ma.
2. każdy może głosować jak chce ale katolika wiąże rozumne 

i ukształtowane sumienie.
3. ponieważ ma rodzinę (liczną) i musi ją utrzymać nie 

opowiada więc bajek, że trzeba rozumieć ludzi bo ich rozu-
mie bez słów.

4. ponieważ zarabia tyle co średnio większość z Nas i wie 
co można za to zrobić

5. ponieważ nie pozbawi mnie własnej pensji w złotych w 
zamian za zasiłek w euro.

6. ponieważ nie wsadzi mnie do więzienia w wyniku donosu  
dzieci niezadowolonych z metod wychowawczych zwłaszcza 
zakazów i karcenia

7. ponieważ będę mógł w niedzielę posiedzieć z rodzina w 
ogrodzie, a nie harować w markecie na powiększanie global-
nego kapitału

8. ponieważ wygląda zwyczajnie i mówi niegłupio co dobrze 
rokuje na przyszłość

9. ponieważ nie będzie się musiał opłacać z moich podatków 
tym co go lansują bo nikt go nie lansuje.

10. ponieważ ,żeby na niego głosować trzeba trochę pomy-
śleć, a ja to lubię nie tylko dlatego że myślenie chroni przed 
przedwczesną sklerozą ale także dlatego, że ma sens, a to 
wartość bezcenna.

Zachęcamy do dyskusji i wymiany argumentów.
- red. 

Planowane  
wyłączenia prądu:

Nowogard  - ul. Wojska Polskiego nr 1-4 i 80-85, Straż Pożar-
na, RCP, Neptun, Wyszyńskiego 4 i 5, Kościół, sklepy przy ulicy 
Kościelnej

We wtorek 8 czerwca w godz. 09:00 ÷ 09:30  i 13:30 ÷ 14:00

Żabowo
W środę 9 czerwca w godz. 09:00 ÷ 14:00
www.operator.enea.pl/index.php?rejon=33 

opr. LMM

31.05 – poniedziałek
Godz. 08:10 – Powiadomienie o wła-

maniu do pomieszczenia kasy zakła-
du usług komunalnych w Nowogardzie 
gdzie skradziono pieniądze. 

11:20 – Powiadomienie o włamaniu 
do piwnicy i kradzieży roweru na ul. 15 
–go lutego. 

12:30 – Powiadomienie o włamaniu 
do piwnicy i kradzieży podkasz arki 
spalinowej na ul. 15-lutego 

15:00 – Pracownik sklepu NETTO 
powiadomił o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się Wie-
sław N. Dokonał on kradzieży artyku-
łów spożywczych. Po przyjechaniu poli-
cji i przesłuchaniu go został on ukarany 
mandatem karnym 

17:00 – Kolizja drogowa na skrzyżo-
waniu ulic. 3 Maja – 700 Lecia w której 
uczestniczyły dwa pojazdy Volvo – Re-
nault. Kierujący Renault został ukarany 
mandatem karnym .

19:00 – Kradzież mieszkaniowa na ul. 
Leśnej skąd dokonano kradzieży telewi-
zora i radioodtwarzacza. 

01 czerwca – wtorek 
Godz.10:00 – zgłoszenie pokrzyw-

dzonej kobiety  osoby o nieznanych 
personaliach, która próbowała dokonać 
zmiany hasła dostępu do portalu inter-
netowego ALLEGRO na szkodę osoby 
zgłaszającej. Nieznana osoba próbowa-
ła kilka krotnie zalogować się na konto 
próbując wyłudzić pieniądze. 

02.06 – środa 
Godz.12:45  – kolizja drogowa na ul. 

Dworcowej gdzie uczestniczyły dwa po-
jazdy: Renault Laguna – Kia Forento , 
której okazał się sprawca kolizji i został 
on ukarany mandatem karnym. 

14:00 – Kradzież z włamaniem do sa-
mochodu m-ki Audi A6 dokonanej na 
parkingu niestrzeżonym  na ul. 700 Le-
cia gdzie skradziono elementy wyposa-
żenia. 

14:00 (ten sam czas zgłoszenia) – 
Kradzież przewodów instalacji elek-
trycznej oraz dwóch akumulatorów z 
samochodu zaparkowanych pod wiatą 
garażową przy ulicy Gen. Bema.

15:55 – Kolizja drogowa za miej-
scowością Żabowo gdzie kierujący sa-
mochodem BMW rozpoczął manewr 
wyprzedzania samochodu Mercedes 
Sprinter, który w tym samym czasie 
również próbował to zrobić. W wyniku 
czego samochód BMW został zepchnię-
ty na lewy pas pobocza gdzie uszkodził 
lusterko i słupek drogowy oraz lewy 
błotnik. Sprawca uciekł z miejsca zda-
rzenia. 

18:45 – Kolizja drogowa na ul. Wy-
szyńskiego gdzie zaparkowany samo-
chód BMW uderzył w samochód Fiat 
Bravo. 

19:00 – Policjanci Rewiru Dzielnico-
wych w Osinie w trakcie kontroli drogo-
wej w miejscowości Dłogołeka ujawnili 

nietrzeźwego rowerzystę, którym oka-
zał się Jan T. z wynikiem 2,16 promila. 

04.06 – piątek 
Godz. 11:20 – Kradzież mieszkanio-

wa przy ul. Grota Roweckiego laptopa 
wraz z drukarka. Sprawca dostał się do 
mieszkania poprzez otwarte okno. 

11:40 – Pracownik sklepu Biedronka 
zgłosił o zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się Jan P. 
Został on ukarany mandatem karnym. 

13:30 – kolizja drogowa na ul. 5 Mar-
ca w której uczestniczyły 2 pojazdy 
Mercedes – VW 4 

14:30 – Kolizja drogowa na drodze 
Nowogard- Sąpolnica w której uczest-
niczyły dwa pojazdy Opel Corsa – VW 
Passat .

19:45 – Pracownik sklepu LIDL zgło-
sił o zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej którym okazał się Grzegorz 
D. ukarany on został mandatem kar-
nym

20:30 – Policjanci OPI podczas kon-
troli drogowej na odcinku drogi Nowo-
gard – Wojcieszyn zatrzymali nietrzeź-
wego kierującego samochodem VW 
Golf którym okazał się Paweł D. W/w 
miał 0,93 promila alkoholu.

21:50 – Powiadomienie o kolizji dro-
gowej spowodowanej poprzez nagłe  
wtargnięcie psa bez nadzoru nad nim.

W przypadku nagłego wtargnię-
cia zwierzęcia na drogę, jak to miało 
miejsce podczas wyżej wymienio-
nej kolizji drogowej jej sprawcą jest 
właściciel psa, który w myśl arty-
kułu 77 kw nie zachował zwykłych 
środków ostrożności przy jego trzy-
maniu. Bardzo ważne jest jego iden-
tyfikacja. Dzięki współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Nowogardzie i 
przekazaniu urządzenia czytnika 
chipów możliwe było szybkie usta-
lenie właściciela psa poprzez spraw-
dzenie numeru chipu w interneto-
wej Bazie Polskiego Towarzystwa 
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.  
5 – czerwiec  - sobota 
Godz. 01:50 – Policjanci OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. Gen. Bema 
UJAWNILI NIETRZEŹWEGO Kami-
la G. który kierował samochodem VW 
Golf. 

19:20 – Kolizja drogowa na Placu 
Wolności w której uczestniczyły dwa 
pojazdy Toyota Yaris I Peuegot którego 
kierujący okazał się sprawca kolizji. 

22:20 – Policjanci OPI podczas kon-
troli drogowej na ul. Boh. Warszawy 
ujawnili nietrzeźwego rowerzystę któ-
rym okazał się Marek N W/w miał w 
wydychanym powietrzu 1,72 promila 
alkoholu. 

Opr. Jarek Bzowy, 
Katarzyna M. Kosakiewicz
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marek krzywania 
kandydatem  
na burmistrza!

W dniu 1 czerwca odbyło się spo-
tkanie zorganizowane z inicjatywy 
Nowogardzkiego Forum Samorzą-
dowego podczas którego podjęto 
oficjalnie uchwałę  - Marek Krzywa-
nia będzie  w wyborach samorządo-
wych  ubiegał się o stanowisko bur-
mistrza. Będzie także kandydatem 
do Rady Miejskiej.

Spotkanie było w całości poświę-
cone ocenie Rady Miejskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem  roli rad-
nych Nowogardzkiego Forum Sa-
morządowego. W bogatej prezenta-

cji audiowizualnej radny Sławomir 
Kucal  przedstawił starania i wysiłki aktualnej koalicji oraz plany na najbliż-
szą przyszłość.

O szczegółach w następnym wydaniu „DN” Przypominamy, że oficjalny-
mi kandydatami na burmistrza Nowogardu są : Kazimierz Ziemba, Robert 
Czapla i Marek Krzywania. Lista zapewne się wydłuży…

LMM

Sesja  
Rady Miejskiej 

W środę 16 czerwca o godz. 12.00 rozpocznie sie w sali obrad ratusza ko-
lejna Sesja RM. 

Oporócz rutynowych punktów radni rozpatrzą następujące projekty 
uchwał:

a) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010,
b) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010,
c) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa 

Króla w Sikorkach przeznaczonej na wykonanie elewacji nawy głównej, em-
pory i sufitu oraz położenie nowej posadzki,

d) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa 
Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Józefa 
w Orzechowie na wykonanie remontu sufitu wraz z odrestaurowaniem bali 
stropowych oraz remont ścian wraz z pomalowaniem,

e) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa 
Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Mar-
cina w Wołowcu na wymianę instalacji elektrycznej, zabezpieczenie wie-
życzki oraz naprawę elewacji zachodniej,

f) zmiany uchwały (dot. zmiany Gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok),

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Przypominam, że obradom Sesji może przysłuchiwać się (w miarę wol-
nych miejsc i bez prawa zabierania głosu) każdy obywatel Gminy.

opr. LMM

„Szklane” boisko  
przy ul. Warszawskiej 

 Lato to okres kie-
dy chętniej korzystamy 
z ruchu na świeżym po-
wietrzu, co powinno po-
zytywnie odbić się na na-
szej kondycji fizycznej i 
zdrowiu. Jednak tak nie 
zawsze musi być. Tego 
przykładem jest boisko 
przy ul. Warszawskiej 
wykorzystywane przez 
młodzież do gry w piłkę.

Do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego zgło-
sił się pan Piotr, który w 
czasie gry w piłkę prze-
wrócił się i doznał roz-
cięcia naskórka u nogi. 
Upadek o tyle był groźny, 
że potrzebna była interwencja chirurga. Przykład dość osobliwy - na bo-
isku  nie powinno być  żadnego szkła ani innych ostrych przedmiotów . Pan 
Piotr opowiada: ” założono mi 4 szwy, które były wynikiem przewrócenia 
się na boisku. To miejsce jest obecnie coraz bardziej uczęszczane przez dzie-
ci i młodzież dlatego wydaje mi  się, że ktoś   odpowiedzialny za ten teren 
lub wspólnota mieszkaniowa do której należy ten teren powinny coś zrobić, 
by nie doszło do kolejnego takiego wypadku…”? 

Na nasz sygnał telefoniczny Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzen-
nej Tadeusz Fiejdasz niezwłocznie polecił uprzątnąć teren boiska. 

Jednocześnie zasugerował, że to teren do grania w piłkę a nie spożywania 
alkoholu. Z czym nie sposób się nie zgodzić.

Jarosław Bzowy 

Spartakiada w karsku
Miłośników piłki nożnej, siatkowej oraz przeróżnych gier i zabaw spraw-

nościowych zapraszamy na spartakiadę do Karska w niedzielę, 13 czerwca. 
Początek o godz. 10.00

Sołtys i Rada M-G LZS
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Plany raz jeszcze
W związku z serią artykułów, które ukazały się w  DN, a dotyczyły opracowywanych projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla 
6 obrębów gminy Nowogard, chciałbym przybliżyć tę tematykę oraz odpowiedzieć na niektóre tezy zawarte w tych artykułach.

Na początek wyjaśnię co to jest 
planowanie przestrzenne.

Podstawowym źródłem informa-
cji o możliwościach architektonicz-
no-budowlanej aranżacji otaczającej 
nas przestrzeni jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jest to jedna z istotniejszych uchwał 
rady gminy, która przez wiele lat bę-
dzie kształtowała rozwój miasta za-
równo pod względem urbanistycz-
nym jak i gospodarczym. To plan 
miejscowy organizuje i porządkuje 
ład przestrzenny zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Jego za-
lety są nieocenione i bezsprzeczne. 

Podstawowe zalety miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego:

· jasno zdefiniowana polityka 
przestrzenna gminy – plany miej-
scowe dzielą miasta i gminy na swe-
go rodzaju sektory o określonym 
charakterze (mieszkaniowe, prze-
mysłowe, usługowe....). Istnienie 
planów przestrzennych w znacz-
nym stopniu ułatwia potencjalne-
mu inwestorowi podjęcie popraw-
nej decyzji o zakupie nieruchomo-
ści. Na podstawie zapisów uchwały 
rady gminy, nabywca może wstępnie 
zweryfikować możliwość realizacji 
inwestycji o określonym rodzaju. W 
dużej mierze ogranicza to ewentual-
ność nabycia nieruchomości nie po-
zwalającej zrealizować zamierzenia 
inwestycyjne.

· uproszczenie procedury admi-
nistracyjnej – w celu uzyskania po-
zwolenia na budowę inwestor musi 
posiadać dokument stwierdzający i 
opisujący możliwość zagospodaro-
wania terenu. W przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia, będzie to decyzja o warunkach 
zabudowy – jednakże w miastach 
okres oczekiwania na nią dochodzi 
do roku czasu! W sytuacji gdy plan 
miejscowy istnieje musimy pobrać z 
urzędu miasta lub gminy wypis i wy-
rys. Sprawnie działający urząd jest w 
stanie tą dokumentację przygotować 
z dnia na dzień, a to jest ogromnie 
istotne z punktu widzenia planowa-
nia terminu realizacji inwestycji.

· Pozwala w sposób kontrolowa-
ny, jasny dla wszystkich mieszkań-
ców na rozwój miejscowości (nowe 
ulice, dzielnice mieszkaniowe, 
dzielnice przemysłowe, sieć uzbro-
jenia)

Powyższa analiza pozwala wy-
snuć kilka wniosków:

· plany miejscowe w sposób meto-
dyczny porządkują ład przestrzenny 
w gminie,

· pozwalają znacznie skrócić okres 
przygotowania inwestycji,

· w sposób klarowny określają po-
tencjalne możliwości zagospodaro-
wania nieruchomości i miejscowo-
ści.

Wracając do artykułów i tez tam 
postawionych: cyt. „droga utrudni 

działanie ośmiu zakładom....”,  no-
woprojektowana ulica, gdy już po-
wstanie, na pewno zmieni układ 
komunikacyjny miasta. Zmieni, ale 
nie znaczy, że utrudni. Może wręcz 
ułatwić. Bardzo wielu mieszkańców, 
którzy zapoznawali się z projektem 
planu chwaliło ten pomysł, włącz-
nie z mieszkańcami bloków za PO-
M-em, którzy przestraszeni wizją 
obwodnicy biegnącej przez POM 
przybyli zapoznać się z projektem. 
To nie będzie obwodnica lecz uli-
ca z chodnikami. Projektowana uli-
ca jest koniecznością abyśmy mogli 
połączyć północ i południe miasta 
ulicą, która będzie rezerwą dla uli-
cy 700 lecia i na pewno w znacz-
nym stopniu usprawni układ komu-
nikacyjny miasta oraz pobudzi roz-
wój na terenach, przez które będzie 
przebiegać. Właściciele nierucho-
mości, przez które planowany jest 
przebieg tej ULICY oraz terenów w 
jej sąsiedztwie w większości są bar-
dzo zadowoleni. Miejsce przecięcia 
projektowanej ulicy nie jest wzięty 
z księżyca. Jest to miejsce, w której 
po jednej i po drugiej stronie ulicy 
nie ma istniejącej zabudowy, a prze-
bieg jej spowoduje minimalne „stra-
ty”. Miasto rozwija się wzdłuż ulic. 
Nie twierdzę, że budowa tej ulicy 
będzie bez wpływu na działalności 
firmy zlokalizowanej na terenie by-
łego POM-u, lecz nie może być też 
tak, że jedna „pokrzywdzona” osoba 
może decydować o rozwoju całego 

miasta. W przypadku, gdyby jednak 
ktoś „cokolwiek stracił” z powodu 
uchwalenia przez gminę planu, wte-
dy ustawodawca przewidział kilka 
form zadośćuczynienia. (obywatel 
nie może być stratny).

Urbanista tworząc projekt planu, 
korzystał z aktualnych map do ce-
lów planistycznych i aktualnej ewi-
dencji gruntów w czasie przystąpie-
nia do sporządzenia projektów pla-
nów. W omawianym przypadku uli-
cy zlokalizowanej na terenie POM-u 
pomylił się co do własności. Jednak 
w tym przypadku najważniejsze jest, 
że przedmiotowe nieruchomości są 
sklasyfikowane w ewidencji grun-
tów jako drogi i służą ogólnym ce-
lom komunikacyjnym. Zatem wła-
sność nie jest podstawowym argu-
mentem przy opracowywaniu pla-
nów. Gdyby tak było, to nie mogli-
byśmy opracować planów dla Warn-
kowa, Wojcieszyna, Olchowa itp. bo 
tam grunty w większości są prywat-
ne i tam również projektuje się uli-
ce na gruntach prywatnych a wła-
ściciele i mieszkańcy są zadowoleni.

Myślę, że logicznie było by gdyby 
redaktorzy DN najpierw zapozna-
li się z całymi projektami planów, 
zrozumieli co to jest plan zagospo-
darowania i dlaczego jest on gminie 
niezbędny a później wnieśli stosow-
ne uwagi do projektu, jeżeli by mieli. 

 z poważaniem  Marek Antczak
z-ca kierownika wydziału ABPP 

UM Nowogard

Zatoka przy drodze do Maszkowa
31 maja br., dokonano odbioru prac związanych z budową zatoki autobu-

sowej przy drodze do Maszkowa. Wykonawcę robót wyłoniono w przetar-
gu nieograniczonym, w którym złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę, ze 
względu na kryterium przyjęte do oceny ofert, złożyła firma „SPYCHMET” 
Łukasz Krywulko, która za wykonanie robót zaoferowała cenę 102.549,20 
zł. Wykonawca spełnił warunku przetargu, dlatego też w dniu 10.02.2010 r. 
podpisano z tą firmą umowę na realizacje zamówienia.

W odbiorze uczestniczyli m. in. Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba, Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski, kierownik wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz i za-
stępca kierownika Wojciech Szponar, Inspektor Nadzoru Jan Czarkowski 
oraz przedstawiciel wykonawcy.

W najbliższych dniach planuje się ustawienie na tej zatoce wiaty przystan-
kowej, na którą ogłoszono zamówienie.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

52-10.06.2010 r. 

kontrowersyjna obwodnica 
Ulica Leśna jest od chwili wygra-

nia przetargu na budowę obwodni-
cy przez firmę Budimex najbardziej 
uczęszczaną drogą – kursują tędy pra-
wie bez przerwy potężne ciężarówki 
wywożące ziemię. Czy jej parametry 
techniczne to wytrzymają? A co mają 
robić mieszkający tam ludzie? Oto 
zgromadzone informacje w związku 
z sygnałami Czytelników jakie napły-
wają do naszej redakcji. 

 Sprawdziliśmy na miejscu - ruch 

ogromnych ciężarówek niszczących 
drogę nie dostosowaną do tego typu 
pojazdów, zbyt mała odległość od za-
parkowanych prywatnych samocho-
dów,  niebezpieczeństwo dla przecho-
dzących tam osób i bawiących się dzie-
ci. Mieszkańcy  mówią: ”To co tu się 
dzieje to istny cyrk, który niestety jest 
dziełem firmy budującej obwodnicę… 
Jesteśmy zaniepokojeni tym co tu się 
dzieje. Na nasze prośby i sugestie nie-
stety niewiele zrobiono. Obiecano np., 

że wyznaczy się inna trasę dla cięża-
rówek i teren, który teraz jest ujeżdża-
ny zostanie zostawiony. Ale obietnica 
trwała tylko jeden weekend. Po czym 
znowu wrócono do tego samego roz-
wiązania…”. Zniecierpliwieni  miesz-
kańcy interweniowali  u kierownika 
budowy, który zobowiązał się zmienić 
bieg przejazdu ciężarówek… Skutek 
był taki, ze na obietnicy się skończy-
ło. Obie strony są  w kłopotliwej sytu-
acji:  mieszkańcy chcieliby mieć spo-

kój, bezpieczeństwo i nie zdewastowa-
ne tereny,  wykonawcy budowy uła-
twiają sobie pracę wywożąc tony zie-
mi przez pola, bo droga polna to nie 
droga publiczna i można „naginać” 
przepisy ruchu drogowego.  Kompro-
mis jest trudny do wypracowania, ale 
możliwy -  przecież oprócz terminów, 
planów i przepisów jest jeszcze zdro-
wy rozsądek i zasady normalnej koeg-
zystencji!.

Jarek Bzowy 

„You’ll never walk alone 
- Nigdy nie będziesz szedł sam”

Turniej Łukasza marszałka
Zapraszamy wszystkie chętne zespoły zrzeszone i niezrzeszone do wzięcia udziału w turnie-

ju piłki nożnej drużyn 7 – osobowych (zespół może liczyć 10 zawodników ). Impreza odbę-
dzie się na stadionie miejskim w Nowogardzie dnia  27.06.2010 r. (niedziela). 

Rozpoczęcie turnieju g.10.00. Wpisowe od każdego zespołu wynosi – 200.00 zł. 
Zebrane pieniądze w całości przekazane zostaną rodzinie Łukasza.
W turnieju wezmą udział zaproszone przez organizatorów zespoły ligowe oraz ekipy, które 

zgłoszą się do dnia 18.06. (piątek). Liczba miejsc ograniczona.
Kontakt:     Organizatorzy
Tel. 664 037 266   Tomasz Szafran
     Marcin Skórniewski
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Program „Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej”

Realizacja projektu cz. III
Już drugi rok w szkołach prowadzonych przez gminę Nowogard jest 

realizowany Program „ Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej”. Na wyżej wymieniony program gmina w roku 2010 
przeznaczyła 151 910,00 złotych w tym na:

1. Profilaktyka wad postawy „Prosty Kręgosłup” - 119 360,00 zł.
2. Profilaktyka wad wzroku - 7000,00 zł.
3. Profilaktyka próchnicy zębów- 11 800,00zł.
4. Zapobieganie chorobom powstałym pod wpływem złego odżywiania: 

nadwaga, otyłość
5. Zapobieganie używaniu środków uzależniających (alkohol, tytoń, 

narkotyki) oraz związanych z tym szkód zdrowotnych poprzez prowadze-
nie profilaktyki i promocji zdrowia. - 5 250,00 zł.

6. Niwelowanie przejawów przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w 
szkole i poza szkołą. - 6 000 zł.

W poprzednich wydaniach „DN” (nr 40  i 41) omówiliśmy realizację 
punktów 1,2 i 3. W aktualnym wydaniu przedstawiamy realizację pozo-
stałych punktów

W ramach ww. zadania w 2009 roku 
zrealizowano programy i warsztaty, 
zajęcia profilaktyczne takie jak:

- „Trzeci elementarz - czyli pro-
gram 7 kroków” dla dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych  i gim-
nazjalnych z terenu naszej gmi-
ny. Program był realizowany przez 
przeszkolonych nauczycieli. Progra-
mem objęto 233 uczniów, 178 rodzi-
ców, rady pedagogiczne w ilości 277 
nauczycieli,

- program profilaktyczny „NOE I” 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgtmnazjalnych - w programie 
uczestniczyło 372 uczniów,

- spektakl teatralny „Człowiek bez 
twarzy” zrealizowano w 4 szkołach 
podstawowych miejskich i 2 gimna-
zjach - obejrzało go 941 uczniów,

- program profilaktyczny dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych    
„Profilaktyka uzależnień od sub-
stancji psychoaktywnych” (uczestni-
czyło 58 uczniów),

- program muzyczno - tanecz-
ny z prelekcją dotyczącą uzależ-
nienia od narkotyków realizowany 
dla uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących (uczestniczyło 684 
uczniów),

- w ramach gminnej kampanii „3 
RAZY NIE - NIE PIJĘ, NIE BIORĘ, 
NIE BIJĘ” przeprowadzono pro-
gram profilaktyczny „Profilaktyka 
uzależnień od substancji psychoak-
tywnych”, program muzyczno - ta-
neczny z prelekcją dotyczącą uza-
leżnienia od narkotyków (kampa-
nia objęła działaniami 294 uczniów 
szkół gimnazjalnych), rozwieszono 
na terenie szkół i całego miasta pla-
katy do ww. kampanii.

-  gmina Nowogard przystąpiła 
do Ogólnopolskiej Społecznej Kam-
panii Profilakryczno - Edukacyj-
nej dla dorosłych   i uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych pt. 
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bez-
pieczne”.

W ramach tej kampanii rozdano 
materiały edukacyjne dla uczniów 
szkół prowadzonych przez gminę 
Nowogard.

Wymienione programy warsztaty 
i spektakle zostały sfinansowane ze 
środków budżetu gminy w ramach 
realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

W szkołach podstawowych były 
prowadzone pogadanki i zajęcia 
profilaktyczne na godzinach wy-
chowawczych z zakresu uzależnień 
od nikotyny, alkoholu, narkotyków. 
Omawiane tematy przez nauczycie-
li, pedagogów i pielęgniarki szkolne, 
specjaliści ds. nieletnich Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie to: „Pale-

nie tytoniu niszczy zdrowie”, „Szko-
dliwość palenia papierosów”, „Przy-
czyny i skutki nałogów”, „Wpływ ni-
kotyny na organizm człowieka”, „Je-
stem modny nie palę”, „Papierosom 
mówimy nie”, „Co można stracić jak 
się będzie paliło papierosy” , „Sztu-
ka odmawiania”, „Jak być asertyw-
nym - nauka odmawiania”, „Przy-
czyny i skutki nałogów”, „Życie bez 
nałogów”, „Dlaczego ludzie piją al-
kohol?”, „ Nie piję bo”, „Dlaczego 
młodzi ludzie sięgają po alkohol”, 
„Dlaczego młodzież nie powinna 
pić alkoholu”, „Jak można uzależ-
nić się od alkoholu i jak on wpływa 
na całą rodzinę” ,” Wpływ środków 
uzależniających na zdrowie i życie 
człowieka”, „Przyczyny i skutki na-
łogów”, „Uzależnienie jest śmiertel-
ną chorobą”, „Fajny świat nastolat-
ka”, „Jeśli ktoś proponuje ci alkohol”, 
„Papierosy lub narkotyki - powiedz 
nie!”, „Narkotyki co wiemy o uza-
leżnieniach”, „Co wiemy o narkoty-
kach”, „Stop narkotykom”, „Narko-
tyki - na pewno nie moje dziecko”. 
Realizowany był program profilak-
tyczny „Spójrz inaczej” Prowadzono 
edukację w szkołach poprzez gazetki 
szkolne. W dniu 31 maja jak co roku 
w szkołach obchodzono „Światowy 
dzień bez papierosa” w szkołach or-
ganizowane były konkursy plastycz-
ne na tematy: „Mamo Tato nie pal”, 
„Palenie szkodzi zdrowiu”, „Stop na-
łogom”. Podobne tematy były reali-
zowane w szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych np.: „Przyczy-
ny uzależnienia od papierosów i al-
koholu”, „Uzależnienie od alkoholu”, 
„Co wiemy o środkach uzależnia-
jących”, „Konsekwencje kontaktów 
młodych ludzi ze środkami uzależ-
niającymi”. Gimnazja obchodziły 
również „Światowy dzień bez prze-
mocy. Realizowana była profilakty-
ka w formie spektaklu przygotowa-
nego przez młodzież pt. „Posłuchaj”.

Niwelowanie przejawów prze-
mocy i agresji wśród dzieci i mło-
dzieży w szkole i .poza szkoła.

W ramach ww. zadania w 2009 
roku zrealizowano programy i zaję-
cia profilaktyczne takie jak:

- program profilaktyczny z zakre-
su agresji i przemocy dla uczniów 
szkół podstawowych „Nasze uczu-
cia” 

- w programie uczestniczyło 169 
dzieci, 

- program profilaktyczny dla 
uczniów szkół podstawowych „Jak 
nie poddać się presji grupy” w pro-
gramie uczestniczyło 42 uczniów, 
spektakl teatralny „Cyber przemoc” 
zrealizowano w Gimnazjum Nr 2 
obejrzało go 690 uczniów,

Zapobieganie chorobom po-
wstałym pod wpływem złego od-
żywiania: nadwaga, otyłość

W roku szkolnym 2009/2010 na 
2975 uczniów uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez gmi-
nę Nowogard 288 uczniów ma za-
burzenia w rozwoju somatycznym- 
nadwaga i otyłość, co stanowi 9,6% 
ogółu uczniów. W obecnym roku 
szkolnym 217 uczniów dotkniętych 
nadwagą i otyłością zostało skiero-
wanych przez pielęgniarki na kon-
sultację do lekarza PÓZ. Pod opieką 
Poradni Zaburzeń Metabolicznych 
ze względu na znaczną otyłość jest 
39 uczniów. Prowadzona jest syste-
matyczna kontrola masy ciała przez 
pielęgniarki u wszystkich uczniów 
w rozpoznaną nadwagą i otyłością. 
Uczniowie z nadwagą i otyłością w 
klasach „O”-III mają wykonywa-
ne pomiary masy ciała co 3 miesią-
ce, natomiast uczniowie w klasach 
starszych co 6 miesięcy. Natomiast 
u 87 uczniów jest prowadzona kon-
trola ciśnienia tętniczego. W zaję-
ciach na temat racjonalnego odży-
wiania uczestniczyło 602 uczniów 
(w tym 288 z nadwagą i otyłością). 
Natomiast w dodatkowych zajęciach 
ruchowych w szkole i poza szkołą 
uczestniczy 116 uczniów.

W wyniku realizacji Programu 
„Profilaktyki Nadwagi i Otyłości” 
zakupiono do gabinetów w szkołach 
8 elektronicznych wag do ważenia 
uczniów. Uczniowie mogą bez pro-
blemu sami dokonywać kontrolnych 
pomiarów masy ciała w gabinecie.

Zakupiono również 7 aparatów 
do pomiaru ciśnienia tętniczego z 

kompletem mankietów.
Wszyscy uczniowie z nadwagą i 

otyłością w ramach realizacji pro-
gramu są objęci przez pielęgniarki 
pracujące w szkołach działaniami 
edukacyjnymi. Działaniami eduka-
cyjnymi objęci są również rodzice. 
Edukacja ma na celu uświadomie-
nie zarówno dzieciom otyłym jak i 
rodzicom, że otyłość jest chorobą, a 
nie tylko defektem kosmetycznym.

Osoby otyłe o wiele częściej za-
padają na różne schorzenia np. ast-
ma, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
choroby niedokrwienne serca. Oty-
łość powoduje dodatkowe obciąże-
nie dla układu kostnostawowego. To 
sprawia, że kości, stawy i więzadła 
nie wytrzymuj ą tych przeciążeń.

U dzieci objawia się to płaskosto-
piem, koślawością kolan i innymi 
wadami postawy.

W ostatnich latach coraz więcej 
dzieci dotkniętych jest otyłością, 
a problemy zdrowotne wynikają-
ce z otyłości przesuwają się na co-
raz młodsze grupy wiekowe co jest 
bardzo niepokojące.

Zapobieganie używaniu środ-
ków uzależniających (tytoń, alko-
hol, narkotyki) oraz związanych z 
tym szkód zdrowotnych poprzez 
prowadzenie profilaktyki i promo-
cji zdrowia.

W 2009 roku we wszystkich szko-
łach gminy Nowogard prowadzona 
była profilaktyka pierwszorzędowa, 
która miała celu promowanie zdro-
wego stylu życia oraz opóźnienie 
wieku inicjacji, a przez to zmniejsze-
nie zachowań ryzykownych podej-
mowanych przez dzieci i młodzież. 
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Wymienione programy i spektakl 
zostały sfinansowane ze środków 
budżetu gminy w ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

W szkołach podstawowych były 
prowadzone na godzinach wycho-
wawczych zajęcia mające na celu 
przeciwdziałanie przemocy i agre-
sji. Omawiane tematy to: „Agresja 
słowna i fizyczna jak zapobiegać”, 
„Jak zapobiegać bójkom rówieśni-
czym”, „Formy agresji i przemocy”, 
„ Mechanizmy powstawania agresji”, 
„Stop przemocy w szkole”, „Jak prze-
ciwdziałać agresji w szkole”, „Zacho-
wania wobec rówieśników”, „Prawa 
dziecka”, „Bezpieczeństwo w szkole 
i poza szkołą”. W szkołach podsta-
wowych odbyły się spotkania z po-
licjantem, których tematem były: 
„Prawne konsekwencje zachowań 
agresywnych i stosowania przemo-
cy”. Prowadzona była pedagogizacja 
rodziców na zebraniach klasowych.

Podobne zajęcia były realizowane 
w szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych a tematami ich były: 
„Prawne konsekwencje zachowań 
agresywnych i stosowanie przemo-
cy na terenie szkoły i poza nią”, „Jak 
pokonać agresję”, „Jak sobie radzić 
z gniewem i złością”, „Stop agresji”- 
zajęcia warsztatowe dotyczące agre-
sji słownej, fizycznej i psychicznej, 
„Opanowanie złości i lęku”, „Odpo-
wiedzialność nieletnich za czyny ka-
ralne”,

Odbywały się również zajęcia 
na temat: „Jak sobie radzić ze stre-
sem”, „Strategie radzenia sobie ze 
stresem”, „Moje emocje”, „Budowa-
nie poczucia własnej wartości i sil-

nej osobowości”, „Budowanie pozy-
tywnej samooceny”, „Jesteśmy aser-
tywni”, zajęcia z komunikacji inter-
personalnej. Ponadto realizowano 
programy: „Jak oswoić nieśmiałość”, 
„Trzy koła”, „Zdrowo Kulturalnie 
bezpiecznie”, „Jem kolorowo”.

Młodzież gimnazjum przemasze-
rowała ulicami naszego miasta w 
obronie „Praw człowieka”, uczestni-
czyli także w debacie „Granice na-
szych praw i wolności”.

Uczniowie korzystali z alternatyw-
nych form spędzania czasu wolnego 
Jałcie oferowały im szkoły m.in. wy-
jazdy na wycieczki szkolne, wyjaz-
dy do kina i teatru, wyjazdy na ba-
sen, zajęć pozalekcyjnych SKS, koła 
tematyczne, zajęć artystycznych, za-
jęć plastyczno - technicznych, zajęć 
opiekuńczo wychowawczych w cza-
sie ferii, okolicznościowych imprez 
szkolnych. Organizowane były spo-
tkania z psychologiem.

Każda szkoła realizuje opracowa-
ny przez siebie program wychowaw-
czy szkoły i program profilaktyki 
dostosowany do potrzeb rozwojo-
wych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej.

Ogółem w szkołach podstawo-
wych działaniami profilaktyczny-
mi objęto 1320 uczniów i 233 ro-
dziców, a w szkołach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjainych 1141 
uczniów i 728 rodziców.

Z poważaniem
Przewodnicząca Zespołu ds. Profi-

laktyki i Promocji  Zdrowia Dzieci i 
Młodzieży Szkolnej 

Jadwiga Kosakiewicz 
Sekretarz Teresa Ziółkowska

Pragnę gorąco podziękować i wyrazić bezgraniczną wdzięczność dla dr 
n. med. Dariusza Larysza specjalisty ortopedii i traumatologii za sumien-
ne i życzliwe włączenie się od 2008 roku mimo pracy zawodowej w realiza-
cję Programu „ Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkol-
nej” z gminy Nowogard poprzez systematyczne co roku prowadzenie badań 
ortopedycznych u uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez 
gminę Nowogard w celu zakwalifikowania do uczestnictwa w gimnastyce 
korekcyjnej.

SERDECZNIE
dziękuję również lekarzom: Łukaszowi   Terenowskiemu,   Mariuszowi   

Piwowarskiemu,   Pawłowi   Bąkowi,   Maciejowi Dominowi  za przepro-
wadzenie badań  ortopedycznych w roku szkolnym 2009/2010 w celu za-
kwalifikowania uczniów do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej.

Podziękowanie  należą się również pielęgniarce Pani Agnieszce Florkow-
skiej  za pomoc w organizowaniu  wszystkich  badań  ortopedycznych,  któ-
re  odbyły  się  w placówkach  szkolno-wychowawczych na terenie miasta 
Nowogard.

Przewodnicząca 
Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej Jadwiga Kosakiewicz

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie dla lekarz stomatolog Pani Hanny Sporzyń-

skiej-Czausz za sumienne i życzliwe mimo pracy zawodowej włączenie się 
od 2008 roku w realizację Programu „ Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzie-
ci i Młodzieży Szkolnej” z gminy Nowogard.

Przewodnicząca 
Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej Jadwiga Kosakiewicz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Bezpłatne badania ortopedyczne

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczyni w Nowogardzie prze-
prowadzono bezpłatne badania ortopedyczne uczniów uczęszczających do 
placówki. Badane były dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i do gim-
nazjum. Badania zostały przeprowadzone w celu zakwalifikowania uczniów 
do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej, która jest prowadzona na terenie 
placówki. Akcja przebiegała sprawnie i cieszyła się dużym zainte resowaniem 
uczniów -przebadano 45 uczniów.

Organizatorami akcji były:
Jadwiga Kosakiewicz - kierownik NZOZ Pielęgniarstwo w Środowisku 

Nauczania i Wychowania w Nowogardzie, mgr Joanna Wardzińska - Dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, pie-
lęgniarka pracująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Pani 
Bożena Wierszyło. Za przeprowadzenie tak wspaniałej akcji na rzecz dzie-
ci organizatorzy składają serdeczne podziękowania dr n. med. Dariuszo-
wi Laryszowi specjalista ortopedii i traumatologii i lekarzowi Maciejowi 
Dominowi,

Z poważaniem
Jadwiga Kosakiewicz

„Lila-Róż”
TO JUŻ rOCZek DZIaŁalNOŚCI

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Lila-Róż" obchodzi 
pierwszą rocznicę swojej działalności, która odbędzie się w Nowogardzie dnia 
16.06.2010r.o godz. 19.00 w restauracji Caffe Piwnica w programie: 

- recital Beaty Krzyżanowskiej
- aukcja przedmiotów
- wiele innych atrakcji i niespodzianek
Zapraszam wszystkich mieszkańców Nowogardu do wzięcia udziału w 

uroczystości
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”w dniu 
12.06.2010r organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne dla kobiet w wieku 50-69 lat do Centrum Radiologii i Diagno-
styki Obrazowej Szczecin Zdroje. Rejestracja i szczegółowe informacje 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-
14.00 oraz u Lidii Bogus po godz.14.00-ej tel.505393636. Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

kOmINIkaT POlICJI
 
W dniu 06.06.2010 r. na Promenadzie w Nowogardzie,  znaleziono klu-

czyk od samochodu wraz z zawieszką. Właściciel klucza proszony jest o 
zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowogardzie celem jego odbioru.

                                                               st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń
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W obiektywie  Jana korneluka   - Dzień Dziecka w karsku

W obiektywie  Jana korneluka   - Dzień Dziecka w klubie „Hania”
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Dzień Dziecka w karsku

Policja, straż, quady i konie…
Przejazd wozem policyjnym z włączonym „kogutem”, jazda „do pozaru” 

ogromnym wozem strażackim i szaleńcza jazda quadem  zadowoliły wszyst-
kie dzieci . Właśnie te techniczne niespodzianki  przygotowane  przez Sołty-
sa  cieszyły się największym zainteresowaniem. Przez cały czas były do dys-
pozycji słodycze i napoje, ale dopiero kiełbaska z grilla smakowała bardzo 
zmęczonym bohaterom dnia. Spośród szeregu gier i konkursów najbardziej 
widowiskowe okazało  się przeciąganie liny. Zmotywowane maluchy były 
nie do pokonania.

Niestety 6 godzin zmagań minęło szybko – Sołtysie kiedy następny raz?
LMM, Foto Jan Korneluk

Podziękowania
Niezwykle udane święto naszych najmłodszych było możliwe dzięki ofiar-

ności i pracowitości sponsorów, a byli nimi: Urząd Miasta i Burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, Piekarnia „Karsk”, Piekarnia Państwa Pędziszczak, Państwo 
Wrona, Państwo Furmańczykowie,  Państwo Kubiccy,  Pani Beata  Jania, 
Pani Krystyna Doroba,  Pan Władysław Błażewicz, Pan Robert Augustynek.  
Konie udostępnił Pan Kwiatkowski, quada Pan Trzeciak, a imprezę nagło-
śnił Jacek Rafinski.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Sołtys i Rada Sołecka 

Dzień Dziecka w OlchowieW dniu 6 czerwca dzieci z Olcho-
wa i Gardna miały okazję do dobrej 
zabawy dzięki Sołtysowi Wiesławo-
wi Olesińskiemu, który  zorganizo-
wał wspaniałą wyprawę do Golenio-
wa  . Około 30 dzieci miało okazję 
wyszaleć się na basenie. Wielkie po-
wodzenie miała zjeżdżalnia z której 
skorzystali też najmłodsi uczestnicy 
wyprawy dzięki pomocy starszych 
kolegów . Po szaleństwach na base-
nie wszystkie dzieci udały się do piz-
zerii „ Zakątek” na wyśmienitą piz-
zę, a stamtąd  pojechały do Mc Do-
nalda na lody i ciasto. Wielkie po-
dziękowania należą się kierowcom 
dwóch busów, którzy wykazali się 
wielką cierpliwością, kierownictwu  
pływalni „ Fala” za bonifikatę na bi-
lety oraz Pizzerii za udzielenie 15 % 
zniżki . 

Po prawie pięciogodzinnej wypra-
wie wszystkie dzieci wróciły zado-
wolone i spragnione nowych wra-
żeń . Wielkie podziękowania dla  
Wiesława Olesińskiego  za sprawne 
i udane zorganizowanie wycieczki .

Tekst  K. M. Kosakiewicz. 
Foto - KM-K  i WO   
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Dla SKOK im. F.Stefczyka poszukujemy osoby na stanowisko:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Miejsce pracy: Nowogard, Nr ref.: KO/NG/2010

Zadania:
•	 organizacja	pracy	Oddziału
•	 zarządzanie	podległym	zespołem	pracowników
•	 nadzór	nad	realizacją	planów	sprzedażowych	Oddziału
•	 podejmowanie	lokalnych	działań	marketingowych,	
•	 sporządzanie	dokumentacji	związanej	z	działalnością Oddziału
•	 kształtowanie	pozytywnego	wizerunku	firmy.	
Wymagania:
•	 wykształcenie	wyższe,	preferowane	(ekonomia,	zarządzanie,	

finanse)
•	 2-letnie	 doświadczenie	w	 branży	 finansowej,	min.	 rok	 na	

stanowisku kierowniczym
•	 wiedza	na	temat	kredytów	detalicznych	i	usług	finansowych
•	 znajomość	specyfiki	lokalnego	rynku
•	 znajomość	pakietu	MS	Office
•	 dynamizm	i	zaangażowanie	w	wykonywaną	pracę
•	 umiejętności	budowania	pozytywnych	relacji	
•	 umiejętność	rozwiązywania	problemów
•	 dobra	organizacja	pracy,	odpowiedzialność,	samodzielność

Oferujemy:
• zatrudnienie	w	oparciu	o	umowę	o	pracę	na	zastępstwo
•	 kompleksowe	szkolenie	przygotowujące	do	pracy
•	 atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy
•	 możliwość	podnoszenia	kwalifikacji	zawodowych
•	 udział	w	 budowaniu	wysokiej	 pozycji	 firmy	 na	 rynku	 usług	

finansowych

Osoby	zainteresowane	powyższą	ofertą	prosimy	o	przesyłanie	CV	
oraz Listu motywacyjnego wraz z zaznaczonym w tytule maila  nume-
rem referencyjnym na adres:e-mail: praca.skok@skokstefczyka.pl

Informujemy,	że	skontaktujemy	się	tylko	z	wybranymi	kandydatami.

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

Tel.  913 922 165

Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków Koła, 

że dnia 20 czerwca 2010 r. 
organizuje zawody spławikowe 

na jeziorze w Nowogardzie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim "Tęczak" 
ul. Waryńskiego do dnia 18 czerwca 2010 r. 

Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka 
przy Restauracji Neptun o godz. 6.00. 

                                                     Zapraszamy 

SP Strzelewo

Pamiętali o Mamach
Dnia 26 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyła się uro-

czystość z okazji Dnia Matki. O godzinie 15.30 przybyłych gości przywita-
ła dyrektor szkoły Agnieszka Forgiel. Następnie mamy wysłuchały prelekcji 
przygotowanej i wygłoszonej przez dyrektor Terapeutycznej Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej p. B. Kawicką.

W kolejnej części programu w występach artystycznych, przygotowanych 
specjalnie dla mam, zaprezentowały się dzieci z klas 0- VI. Oczywiście nie 
obyło się bez gromkich braw, wzruszeń i uśmiechów na twarzach gości.

Po udanej części artystycznej każda z mam otrzymała, w dowód miłości 
swojego dziecka, śliczną laurkę. Czas szybko mijał przy ciepłej kawie i pysz-
nych słodkościach.

Inf. własna
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, 
adam kawczyński, Dawid Olejniczak, Paweł 
Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, 
Łukasz Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki   2007 – 2013
„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 „AS  KOMPETENCJI” W ZSP 

Uczniowie ZSP 
w Domu dziecka 
w Mostach 

W dniu 22.05.2010r odbył się jak co roku, wy-
jazd młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica do Mostów zor-
ganizowany z okazji wyjątkowego święta - Dnia 
Dziecka.

Grupa uczniów liczyła ok. 30 osób wraz z dwo-
ma opiekunami panią Anną Zamarą i Ewą Krzak. 
Ok. godz. 16:00 dotarliśmy na miejsce, zaraz po-
tem dzieci wraz z opiekunami powitały nas ser-
decznie i zaprosiły do środka. Aby zająć dzieci 
postanowiliśmy zorganizować im tak czas, aby 
nie wdała się nuda, razem malowaliśmy, wycina-
liśmy, każde dziecko mogło wykazać się swym ta-
lentem. W międzyczasie odbywał się mecz na bo-
isku, gdzie kilka osób poszło, by wiernie kibico-
wać swojej drużynie. Potem przeprowadziliśmy 
kilka konkurencji sportowych, w których nagro-
dą była „symboliczna czekolada”. Ok. godz. 18:30 
wszyscy chętnie poszliśmy na wielkie ognisko, 
podczas którego mogliśmy się napić i najeść do 
syta.

Do domu ruszyliśmy o godz. 20:00. wyjazd bar-
dzo miło wspominamy i czekamy z niecierpliwo-
ścią na następny. 

Wyjazd oraz nagrody w konkursach sfinanso-
wane zostały  ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 19. kwietnia 2010 roku w Zespole 
Szkół Pondgimnazjalnych imienia Sta-
nisława  Staszica realizowany jest pro-
jekt „As Kompetencji”. Celem projektu 
jest umożliwienie uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych rozwoju kompeten-
cji matematyczno- fizycznych i kom-
petencji z przedsiębiorczości poprzez 
udział w zajęciach pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych. Projekt jest realizowany 
na obszarze województwa zachodnio-
pomorskiego, wielkopolskiego i lubu-
skiego. Założeniem projektu jest objęcie 
wsparciem 1920. uczniów klas pierw-

szych w roku szkolnym 2009/2010 
ze szkół ponadgimnzjalnych i ich 
uczestnictwo w projekcie przez trzy 
lata szkolne. Projekt przewiduje stwo-
rzenie Ponadregionalnego Szkolne-
go Ruchu Naukowego obejmującego 
współpracę szkół z uczelniami wyż-
szymi oraz współpracę międzyszkol-
ną. Celem głównym projektu realizo-
wanego w naszej szkole jest rozwój 
kompetencji z nauk  matematycz-
no-fizycznych i przedsiębiorczości 
u dziesięciu uczniów stanowiących 

grupę projektową. Opiekunem i prowadzącym 
zajęcia matematyczno-fizyczne jest Pan Rafał 
Wasyluk, natomiast zajęcia z przedsiębiorczości 
prowadzone są przez Panią Patrycję Sierżant.

Celem szczegółowym jest rozwój zaintereso-
wań tematyką matematyczno-fizyczną i przed-
siębiorczości wśród uczniów stanowiących 
dziesięcioosobowa grupę projektową, pogłę-
bienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej do-
tyczącej realizowanego tematu, nabycie umie-
jętności pracy zespołowej, zdobycie doświad-
czenia w podejmowaniu decyzji oraz nabycie 
umiejętności z związanych z tworzeniem pre-
zentacji wyników projektu.  W ramach projek-
tu 28.05.2010 roku odbyło się spotkanie z Pa-
nem mgr. Tomaszem Zdziebko z Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. Zajęcia na temat „E-Biznes, 
czyli jak zarabia się poprzez Internet” przybliży-
ły ich uczestnikom co trzeba zrobić, skąd wziąć 
fundusze, jak napisać dobry biznesplan, aby za-
cząć zarabiać.  

Mgr Tomasz Ździebko wprowadza w tajni-
ki E-Biznesu

Uczestnicy spotkania z uwagą słuchają 
wykładu

Burza mózgów podczas zajęć z przedsiębiorczości 

Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

•	  Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 
lat. Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

•	  Sprzedam mieszkanie m-4, 57,8 
m kw, IV piętro, cena 180 tys. Tel. 
88 577 80 16.

•  Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony z 
garażem w Nowogardzie, cena do 
negocjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. 
Tel. 502 453 217.

•  Poszukuję mieszkanie do wynajęcia 
na wsi. 661 751 304.

•  Wynajmę lokal na działalność usłu-
gowo – handlową, Nowogard, ul. 700 
Lecia. Tel. 609 307 327.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 125 m kw w centrum No-
wogardu. 667 994 240.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 30, 
36 arów okolice Nowogardu. 796 82 
09 71, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
ul. Bankowa, pow. użytkowa 62 m kw, 
podwyższony standard. 607 890 510.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o 
pow. ponad 200 m kw na działce 19 
arów, 2 budynki gospodarcze. Tel. 
509 702 817.

•  Sprzedam gospodarstwo rolne (na 
kolonii) przy lesie o pow. 14.6 ha + 
zabudowania dom i budynek gospo-
darczy. Tel. 609 928 126.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m kw, parter. 91 39 27 000.

•  Wynajmę garaż w centrum Nowo-
gardu. 605 305 160.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi 

lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność handlo-
wą, biurową (góra, dół), ul. 5 Marca 
Nowogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. Tel. 
509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w domu dwurodzinnym, bezczynszo-
we, 88 m kw, z garażem w Nowogar-
dzie. Tel. 91 39 20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe. 603 55 55 32.

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane. 
660 010 540.

•  Kupię garaż blaszany. 692 493 584.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

•  Sprzedam działkę budowlaną w Re-
dle, pow. 1800 m kw. Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokoje (wła-
snościowe w centrum) lub zamienię 
na kawalerkę w centrum  z dopłatą. 
605 646 349.

•  Sprzedam kawalerkę 27 m kw, I 
piętro, po remoncie w 2009 r., cena 
110 000. Tel. 661 510 846. 

•   Mieszkanie w centrum 38m (ogrze-
wanie piec),wynajmę od zaraz. 
Tel. 913925207 po 20-tej.

•  Odstąpię działkę z murowanym 
domkiem koło ZK Nowogard. 
782 813 335.

•  Tanio zakwateruję od 6 do 13 pra-
cowników. 508 309 980.

•  Sprzedam duży, wysoki garaż ul. Ko-
ściuszki. 518 483 194.

•  Sprzedam działkę nad jeziorem 
w Nowogardzie, cena 45 tys. Tel. 
608 622 920.

•  Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe, bezczynszowe w 
centrum miasta o pow. 64 m kw na 
mniejsze. Tel. 602 184 675.

•  Sprzedam lub zamienię na kawa-
lerkę z dopłatą 4 pokojowe własno-
ściowe, niski koszt utrzymania. Tel. 
502 560 931.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Goleniowie, 46,2 m kw, własnościo-
we, własne co, II piętro. 669 018 385.

•  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
53 m kw, 2 pokoje, budynek gospo-
darczy, 5 arów ogródka, 8 km od No-
wogardu, w Maszkowie w bloku na 
piętrze. 723 005 684.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
z aneksem kuchennym, 60,2 m kw, I 
piętro. Tel. 668 15 15 16, 608 626 696.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., 
full opcja, stan bardzo dobry. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, automat, 
full opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zielony 
metalik, 5 drzwi, rok prod. 12/2001, 
przebieg 125 tys km, serwisowany 
do końca w ASO Nissan, klimatyza-
cja, inne, stan bdb, cena 21 500 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam Ford Escort, 1,8 diesel, 
1993 r. 692 562 306.

•  Sprzedam Mercedes 190, 1990 r., 
automat, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 351 157.

•  Sprzedam Fiat 126p, rok 1990, cena 
500 zł. Tel. 600 204 875.

rOlNICTWO

•	  Sprzedam słomę w małych bel-
kach, cena 1.50 za szt. 782 036 086.

•  Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997.

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kost-
kach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam prosiaki, Jenikowo. Tel. 
885 974 930.

•  Sprzedam kombajn Bizon ZO-50, 
stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 696 889 346.

•  Sprzedam kombajn ziemniaczany 
„Anna”, 1990 r. Tel. 91 39 25 888.

•  Sprzedam kaczki tusze, własny wy-
chów. 91 39 50 140.

•  Sprzedam owies. 511 932 684.

•  Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

•  Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. aurikuloterapia. Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. my-
cie okien w mieszkaniach prywat-
nych. Pranie dywanów  i wykładzin 
atrakcyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 
508 309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 605 
522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kost-
ki brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynaję-
cia 2*15m kwadratowych w centrum 
Nowogardu, tel. 605 522 340.

•  DAXA – pomagamy odzyskać 
odszkodowanie. 509  996  105, 
781 858 612.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  UNIQA – ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie. Lilla Kaź-
mierowska, ul. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108, 91 350 30 55.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

•	  Usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, hy-
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6
pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) * klucze 
warsztatowe * elektronarzędzia * prostow-
niki * akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). Zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

RESTAURACJA BARNIM
ul.  3 Maja 30

•	 śniadania, obiady, kolacje
•	wesela, komunie, imprezy okolicznościowe
•	OBIADY RODZINNE W NIEDZIELE - 10 % RABAT
•	Obiady od 13.00 do 19.00 z dowozem do zakładu pracy, do domu

Zapraszamy                                                

Tel. 663 97 93 97

MĄŻ DO WYNAJĘCIA
Dostosuje się do wszelkich 

prac domowych, gospodarczych 
na zlecenie zainteresowanych osób. 

Usługi całodobowe. 
Tel. 514 845 815

TOYOTA 
NOWOGARD 
MK.SP.Z O.O.              

zatrudni  
osobę 

na stanowisko 
kasjera

podania proszę kierować 
na adres mailowy

kadry@toyotanowogard.pl

NOWO OTWARTY
Sklep z odzieżą 
nową i używaną 

po bardzo atrakcyjnych cenach 
ZAPRASZA!

ul. Blacharska 1A 
w godz od 9.00 do 18.00

Informujemy, że 

17 czerwca 2010 r.
czwartek w godz. 14.30 - 15.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Sołtys i Rada Sołecka  
w Krasnołęce 

dziękują:
p. Janowi Bąk „Bartek- 

Domet”, p. Leszkowi Cedro  - 
”Budmat”, p. Witoldowi Dęga 

- Zakład Samochodowy,  
p. Bogdanowi i Dariuszowi 

Tumulec - Piekarnia „Karsk” 
za pomoc  

w zorganizowaniu  
Dnia Dziecka

draulika, regipsy, podłogi. 0600 
626 268.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi transportowe Citroen Jumper 
Max + hak, możliwość wystawienia 
faktury. 607 408 489.

•  Amerykanka udziela korepetycji z 
języka angielskiego. Tel. 501 572 186.

•	  Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

•  Poszukuję wykonawcę do wymia-
ny dachu ul. Poniatowskiego 28/1. 
691 250 234.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budynków, 
budowa domów, kostka brukowa, 
itp. 692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały przenie-
sione na ul. Wojska Polskiego 3 (bu-
dynek RCP-u). Tel. 669 053 722.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz, 
szybko, tanio i solidnie. 784 188 147.

•  Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•  Tipsy żelowe tanio. 511 120 394.

•	  Szycie zasłon pod wymiar. Wzory: 
www.nasza-klasa.pl – Iwona Dęb-
ska Nowogard. Tel. 692  911  906 - 
10.00 – 18.00.

•  Remonty i wykończenia mieszkań 
wykonam. 91 39 501 03, 608 364 330.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•  Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
panele. 513 202 205.

•  Zakład Krawiecki „CARO” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

 PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•  Zatrudnię stolarza. Tel. 91 39 21 828, 
608 39 50 69.

•	  kurs masażu klasycznego i aerobi-
ku. Bezrobotni gratis. 510 280 605. 
możliwość pracy.

•  Pracownika do robót pomocniczych 
w budownictwie – może być emeryt, 
praca wyłącznie wyjazdowa. Infor-
macje tel. 666 241 458.

•  Pani z doświadczeniem zaopieku-
je się dzieckiem + pomoc w domu 
(również w wakacje). 500 160 082.

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGO-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.

•  Sprzedam traktorek – kosiarkę 11,5 
KM MTD, cena 2200 zł do uzgodnie-
nia. 696 064 476.

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam Yorki po małych rodzi-
cach. 500 653 228.

•  Oddam gruz w zamian za posprząta-
nie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam bardzo tanio telewizor i 
segment. Tel. 510 910 605.

•  Zamienię samochód Volkswagen 
Golf I w dobrym stanie, sprawny 
technicznie na laptopa. 513 569 055.

•  Sprzedam zwijarkę do blachy, szer. 
wałków 2m, do grubości 5 mm. Silnik 
z przekładnią 15 KW, cena 1,50/ 1 KW. 
784 957 680.

•  Sprzedam wózek (3 w 1) – gondola, 
spacerówka, nosidło, ceglasto-szary. 
Tel. 668 15 15 16.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A), 6.00(A), 7.20(A), 9.25(A7), 12.00(A7), 12.25(A7), 
13.15(A7), 15.00(A7), 16.35(A7), 17.05(7), 17.40(A7)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A), 7.45(A), 8.30(A), 9.40(A), 11.00(A7), 13.20(A), 14.45(A7), 
15.30(A7), 16.35(A7), 17.25(7), 18.20(A7), 19.15(A)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Nowy komendant 
komisariatu Policji w Nowogardzie?

W ramach Obchodów Dania Dziecka Komisariat Policji w Nowogardzie wraz  z  Komendantem kom. Leszkiem Nowakiem  „oddaje” władze pod dyk-
tando dzieci, a  konkretnie zwycięzcy konkursu, którego temat w tym roku nosił tytuł :”Policja w przyszłości”. 

Komisja,  w której skład wchodzili 
:  Komendant Komisariatu Policji w 
Nowogardzie kom. Leszek Nowak, 
Kierownik Referatu Kryminalnego 
asp. Marcin Kraszewski, Zespół ds. 
Nieletnich i Patologii mł. asp. Seba-
stian Źrobek  oraz pracownik cywil-
ny sekretariatu Policji pani Barba-
ra Karaźniewicz wspólnie wybrali 
z 43 nadesłanych prac, pracę 13 let-
niej Karoliny Ługowskiej uczenni-
cy Szkoły Podstawowej w Orzecho-
wie. I to ona wygrała główną nagro-
dę „Fotel Komendanta” . Przejęcie 
sprawowania władzy miało bardzo 
poważny i uroczysty charakter. Ka-
rolina dostała stosowny strój i oso-
biste wsparcie pana Komendanta, 
który bardzo precyzyjne przeka-
zywał informację o czynnościach , 
które będzie wykonywała. Ogrom-
nym wrażeniem dla niej była pro-
wadzona na żywo telekonferencja 
z Komendantem Powiatowym Po-

licji w Goleniowie panem mł. insp. 
Krzysztofem Targońskim, który bar-
dzo rzeczowo wysłuchał tego co ma 
do powiedzenia młoda pani Ko-
mendant i jej podwładni. W końco-
wej części telekonferencji Pan Ko-
mendant zaprosił Karolinę do Ko-
mendy Powiatowej w Goleniowe. 
Kolejnym etapem było zapoznawa-
nie się z pomieszczeniami Komisa-
riatu i przyglądanie się pracy Dy-
żurnego Policji na tak zwanym sta-
nowisku dowodzenia, gdzie znajdu-
ją się monitory i cały system łączno-
ści z poszczególnymi policjantami 
pracującymi po za jednostką. Ka-
rolina widząc ogrom obowiązków 
poczuła respekt, ale przy wspar-
ciu pana Komendanta i” osobiste-
go opiekuna” a zarazem pracowni-
ka Policji st.insp. Referatu Prewen-
cji  Pani Klaudii Gieryń  udało jej się 
zrealizować poszczególne zadania. 
Pytając Karolinę czym się kierowa-
ła tworząc pracę na konkurs odpo-
wiedziała” nowoczesnością i funk-
cjonalnością”. Praca przedstawiała 
super nowoczesny,  oszklony budy-
nek Policji, który posiadał nawet lą-
dowisko dla helikopterów. Końco-
wym etapem, który zakończył spra-
wowanie władzy   nowogardzką Po-
licją, było wręczenie przez Komen-
danta Policji upominków i wspólne 
zdjęcie również  przy samochodach 
policyjnych. Karolina, była bardzo 
zadowolona, ale widząc po jej minie 
chyba trochę zaskoczona ogromem 
obowiązków, które na co dzień wy-
konuje pan Komendant i jego pod-
władni. 

Komentarz: 
Dzień dziecka to bardzo szczególny dzień dla wszystkich dzieci. My, do-

rośli często zastanawiamy się jak go uczcić, by dziecko było zadowolone. 
Kolejny samochodzik, lalka to pewnie bardzo wiele… jednak czy to wy-
starczy?. Nowogardzka Policja pokazała, że oprócz zajmowania się na co 
dzień przestępstwami i wykroczeniami wśród dorosłych, również ma czas 
dla dzieci, których tam nie spotyka na co dzień. A jeżeli już to w bardzo dra-
matycznych zapewne okolicznościach. Inicjatywa, którą zapoczątkował Ko-
misariat w Nowogardzie jest godna uwagi, której może powinny uczyć się 
inne instytucje. Mamy  co roku małego Szefa Policji a, może  by tak Burmi-
strza?... . 

Jarosław Bzowy 
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UWaGa WakaCJe !!!
Wzorem lat ubiegłych Komisariat 

Policji w Nowogardzie dba o bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży przed 
nadchodzącymi wakacjami. Zespół 
ds. Nieletnich i Patologii odwiedza 
szkoły na terenie Gminy Nowogard 
i Gminy Osina, prowadzając poga-
danki na temat podstaw właściwego 
zachowania się podczas letniego wy-
poczynku.

Jedno z takich spotkań odbyło się 
wczoraj w Szkole Podstawowej w 
Błotnie gdzie najmłodsi poznawali 
podstawowe zasady bezpieczeństwa 
nad wodą, na drodze oraz w trakcie 
prac gospodarskich na wsi. Aby ten 
czas spędzony był w bezpieczny spo-
sób, przekazane zostały  zasady bez-
pieczeństwa na temat:

- podróży różnymi środkami ko-
munikacji,

- dziecko na kolonii, obozie,
- kąpieli słonecznych,
- „bezpieczny” rower,
- bezpiecznie w domu i na po-

dwórku,
- „obcy puka do twych drzwi”
- metody działania sprawców kra-

dzieży,
- niebezpieczeństwo ze strony 

zwierząt.
- zatrucia, choroby 
Na zakończenie dzieci otrzymały 

drobne upominki w postaci ulotek 
zawierających wszystkie omówio-
ne zagadnienia oraz magnesy z nu-
merami telefonów alarmowych ze 
„ściągawką” co mówić osobie, która 
odebrała ten telefon.
st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Lato z Muzami 
2010
W dniach 10 – 16 lipca 

2010 odbywał się będzie 
w Nowogardzie Mię-
dzynarodowy Festiwal 
„Lato z Muzami”. Festi-
walowi towarzyszyć będą młodzieżowe warsztaty 
artystyczne oraz Polsko-Niemiecki Plener Malar-
ski.  

Dzięki staraniom Nowogardzkiego Domu Kul-
tury mieszkańcy Gminy Nowogard jak i liczni goście mają w tych dniach 
zapewnioną ucztę kulturalną. Tradycyjnie oglądniemy szereg filmów wal-
czących w konkursie o „Laur Cisowy” – w tym roku o nagrodę przyznawa-
ną  przez publiczność powalczą tylko polskie filmy, statuetką „Honorowego 
Lauru Cisowego” wyróżniony zostanie znany polski reżyser i fakt ten zosta-
nie upamiętniony specjalną tablicą.

Na malarski plener przyjedzie jak zwykle wielu artystów malarzy, a jeden 
z nich zostawi u nas odcisk swojej stopy w Alei Odlewów Stóp.

Jak co roku  wiele ciekawych rzeczy obejrzymy na scenie plenerowej – 
wśród znanych zespołów i kabaretów zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.  
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Miło nam poinformować, że „Dziennik Nowogardzki” obejmuje patro-
nat medialny – postaramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.

Lesław  M. Marek
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Rachmistrz, ale tylko swój?
Dopiero po interwencji w Głównym Urzędzie Statystycznym gmina Nowogard zdecydowała się ogłosić  nabór na stanowisko rachmistrza w przy-

gotowywanym krajowym spisie rolnym. 

Za przeprowadzenie spisu odpo-
wiedzialny jest Główny Urząd Sta-
tystyczny. Jednak nabór na stano-
wiska rachmistrzów zlecił on urzę-
dom gminy. Informacje o nabo-
rze na rachmistrzów zamieszczono 
na stronach internetowych innych 
gmin (np. Dobra) już kilkanaście 
dni temu. Na portalu gminy Nowo-
gard pojawiła się dopiero w czwar-
tek, czyli na pięć dni przed zakoń-
czeniem naboru. Odejmując zbliża-
jące się sobotę i niedzielę chętni na 
zgłoszenie swej kandydatury będą 
mieli jedynie trzy dni. Dodatkowa 
sensacja! W wielu gminach nabór 
zakończył się już w czwartek. U nas 
jednak dopiero się rozpoczął.

Dlaczego informacja pojawiła się 
tak późno?

- W Urzędzie Gminy o nabór py-

tałem już w poniedziałek. Pani sekre-
tarz odpowiedziała mi, że gmina nie 
ma obowiązku organizować otwarte-
go naboru. Dowiedziałem się, że sta-
nowiska rachmistrzów zarezerwowa-
na jest dla pracowników gminnego 
Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa – mówi 
młody bezrobotny, dla którego zo-
stanie rachmistrzem byłoby szansą 
na poprawę sytuacji finansowej. 

Postanowiliśmy interweniować 
w szczecińskim oddziale Główne-
go Urzędu Statystycznego interwen-
cją. Jak się okazało nie byliśmy jedy-
ni. Zainteresowani alarmowali rów-
nież burmistrza Kazimierza Ziembę. 
Czy gmina może nie przeprowadzać 
otwartego naboru? 

- Nie ma zapisu mówiącego, że na-
bór musi być prowadzony w sposób 

otwarty. Sytuacja Nowogardu jest 
jednak precedensem, bo wszystkie 
gminy informacje o jego przeprowa-
dzaniu ogłosiły zdecydowanie wcze-
śniej. Nie ma przymusu, by nabór był 
otwarty, ale powinien. I na to ostat-
nie słowo należy kłaść nacisk – twier-
dzi  Agnieszka Brzezińska, pracow-
nik szczecińskiego GUS. 

Gmina Nowogard ma zamiar za-
trudnić pięciu ludzi, którzy doko-
nają spisu. Oprócz pełnoletniości, 
niekaralności  już na początku mu-
szą one spełnić wymóg znajomości 
systemu GPS oraz posiadać umie-
jętności praktycznego wykorzysta-
nia map cyfrowych. To sporo. By zo-
stać rachmistrzem w gminie Dobra 
trzeba jedynie znać się na obsłudze 
komputera.

- Zamieściliśmy już ogłoszenia o 
naborze. Trzeba spełnić ich kryteria. 
Nic mi nie wiadomo o tym, że stano-
wiska rachmistrzów zarezerwowane 
były dla pracowników gminy. Był u 
nas jeden pan i otrzymał odpowiedź, 
by czekać do poniedziałku – mówi 
Agnieszka Biegańska-Sawicka, se-
kretarz gminy. Zaprzecza także ja-
koby zakomunikowała zaintereso-
wanemu, że gmina planuje z rach-
mistrzami uczynić własnych pra-
cowników.

Zainteresowany ripostuje: - Do-
brze, że na odpowiedź nie kazano mi 

czekać do 15 czerwca. Wtedy na pew-
no zdążyłbym z wypełnieniem for-
malności i zaznajomieniem się z obo-
wiązkami.          

Spis rolny rozpocznie się w ca-
łej Polsce 1 września i potrwa do 31 
października. Podczas spisu urząd 
statystyczny będzie zbierać informa-
cje dotyczące ogólnej charakterysty-
ki gospodarstw, użytkowania grun-
tów, powierzchni zasiewów czy ko-
rzystania z dotacji unijnych.

man
Komentarz
Nabór jest już otwarty. Niektórzy 

dowiedzą się oni właśnie dziś. Chęt-
ni na stanowisko rachmistrza muszą 
złożyć aspiracje sprintem. Pracow-
nicy UM dostali już jednak znaczące 
fory. Gdzie zasady fair play? Moim 
zdaniem nie zostały zachowane na-
wet z pozornie. A gdyby nie upier-
dliwi chętni chcący dokonywać spi-
su o naborze może nie dowiedzie-
libyśmy się wcale. Gmina powinna 
jak najszybciej zrezygnować z po-
dobnych praktyk. To właśnie przez 
nie negatywna opinia o władzach i 
urzędzie jest w pełni uzasadniona.

Mały plus? Jak zrobimy wokół 
sprawy trochę szumu to wymożemy 
na władzy jakieś pozytywne dzia-
łania. Tylko jak dużo szumu robić 
jeszcze trzeba?

Marcin Nieradka

lIST OTWarTY  
do Burmistrzów Nowogardu

Sprawa, która nigdy nie powinna 
zaistnieć, to bardzo przykra a zarazem 
kosztowna decyzja z dnia 22 lutego 
2010 nr RliF 6433/63/2010 wydana z 
up. Burmistrza przez Z-cę Burmistrza 
Nowogardu p. Jerzego Kaczmarskiego 
dotycząca zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, okazała się de-
cyzją błędną. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Szczecinie orzekło 
uchylić zaskarżoną decyzję w całości 
i umorzyć postępowanie administra-
cyjne l instancji. Decyzja niniejsza jest 
ostateczna.

W dniu 12 kwietnia 2010 r. Bur-
mistrz Nowogardu, działający w imie-
niu Gminy Nowogard, wniósł na po-
wyższą decyzję skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w 
Szczecinie. Dnia 13 mają 2010 r. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Szcze-
cinie postanawia odrzucić skargę

Sąd stwierdził, że Gmina Nowogard, 
której organ wydał rozstrzygnięcie w 
niniejszej sprawie w pierwszej instan-
cji, nie ma legitymacji skargowej do 
wnoszenia skargi do sądu administra-
cyjnego na decyzję organu II instancji. 
Z tego powodu przedmiotowa skarga 
podlega odrzuceniu jako niedopusz-
czalna na zasadzie art 58§1 pkt 5 i §3 
P.p.s.a.

W związku z powyższym uważam, 
że sprawa została dobitnie wyjaśniona. 
Jako obywatel i przedsiębiorca straci-
łem dużo zdrowia, czasu, jak również 

poniosłem straty finansowe, które sza-
cuję na kwotę 20 tys. złotych. Minęło 
dużo czasu aby cała sprawa miała swo-
je zakończenie.

Panowie Burmistrzowie Nowogar-
du udają, że jest już po sprawie, ja na-
tomiast stoję na stanowisku że za błęd-
ne decyzje płacimy z własnej kieszeni.

Powodzianie to bardzo szczytny 
cel, proszę więc p. Kazimierza Ziembę 
oraz Jerzego Kaczmarskiego o solidar-
ne wpłaty po 10 tyś. złotych na Polski 
Czerwony Krzyż - nr rachunku: 

93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
z dopiskiem „Powódź 2010"
To szlachetne i honorowe zakończe-

nie.
Sowa Czesław, Boh. Warszawy 27
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Kochanej Mamie 

 
 

z okazji 80 urodzin 
życzenia zdrowia 

i szczęścia 
składa 

córka Irena 
z mężem 
i dziećmi

ŻYCZeNIa

Dary dla powodzian

Akcja przedsiębiorców zakończona
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej wspólnie z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie oraz Dzien-

nikiem Nowogardzkim przeprowadziły akcję zbiórki darów dla powodzian ze Wsi Szczekarków (gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie), która zakończyła się 
w dniu 1 czerwca. W ten sposób przyłączyli się do akcji koordynowanej przez Kazimierza Rynkiewicza w Łobzie. 

Cel, który przyświecał akcji był 
bardzo konkretny - Pomoc dla po-
wodzian, którzy ucierpieli podczas 
powodzi. Dary były zbierane przez 
kilka dni. Efekt jak widać na zdję-
ciu jest dość imponujący.    Mate-
riały budowlane, chemia gospodar-
cza, sprzęt AGD, pościel, ręczniki, 
artykluły spożywcze, ubrania, obu-
wie, wyposażenie wnętrz, materia-
ły elektryczne  i wiele wiele innych, 
cennych rzeczy. Zbierane były także 
dary pieniężne, które zostaną prze-
kazane bezpośrednio do rąk sołtysa 
wsi na cele związane z usuwaniem 
skutków kataklizmu. Cały towar zo-
stał zapakowany i i przewieziony do 
Łobza, skąd ciężarówkami zostanie 
przetransportowany do  Szczekarko-

wa. Miejsce to szczególnie ucierpia-
ło  podczas powodzi. Zalane domy, 
budynki gospodarcze,  szkoły, zabyt-
ki. Zniszczone drogi.  Jeszcze długo 
mieszkańcy gminy nie zapomną o 
tragedii, tym bardziej, że większość 
z nich straciła dobytek całego życia. 
Relacja i reportaż z miejsca, do któ-
rego trafią dary z Nowogardu i Łob-
za zostanie opublikowana w DN. 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej, Cech Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Nowogardzie oraz re-
dakcja Dziennika Nowogardzkie-
go dziękują wszystkim darczyńcom, 
zarówno przedsiębiorcom jak i oso-
bom indywidualnym,  za wsparcie, a 
w szczególności:

•	 Firma Handlowa „CHEMIA” Jadwiga Izmajłowicz
•	 Firma Handlowo Usługowa LODOS Krystyna Sachryń
•	 P.P.H.U. „SEZAM PLUS” Marek Piątkowski
•	 P.P.H.U. „SEZAM NOWEA” Roman Piątkowski
•	 Stoiska z Targowiska Miejskiego
•	 p. Lucyna Brzost
•	 Sklep „RODZYNEK” Emilian Kinasz
•	 KWADRAT MEBLE
•	 WENA Kikorze
•	 Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Czesław Sowa
•	 PPHU „JANTAR”, Delikatesy „SŁOWIK” Kazimierz Jankowski 
•	 Biuro Handlowe „ARAMATURA” Eligiusz Rzechuła i Andrzej Samborski
•	 Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Zeran Balev
•	 Zakład Handlu Materiałami do Produkcji Rolnej
•	 P.H. „ARNO” Sp. z o.o.
•	 „ELDAS” Spółka Jawna Elżbieta Chudyk, Danuta Knasiak
•	 Państwo Ela i Kazimierz Chwiałek
•	 Państwo Danuta i Marek Nowak
•	 Państwo Wanda i Michał Piórko
•	 P. Mariusz Kinasz
•	  Hurtownia Elektryczna IPE S.C. Maria i Mieczysław Cedro - udzielenie 

transportu darów z Nowogardu do Łobza.
•	  Radni i członkowie z Nowogardzkiego Forum Samorządowego.
•	  Witalij Grebieniuk - Hurtownia Witter.
•	 -  TWN Sp. z o.o.
•	 - Sklepy domu handlowego „FART”
•	 -  Apteka Jantar
•	 - Sklep „Biurex” Stanisław Rynkiewicz
•	 -  Firma Adam Fedeńczak

Jarosław Bzowy

inf. Marcin Simiński 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XI Niedziela Zwykła (Łk 7,36-50)

Odpuszczone są jej liczne grzechy...
Ileż to razy w naszym życiu gorszyliśmy się tak, jak fa-

ryzeusze w dzisiejszej Ewangelii? „Taki zły człowiek, a Bóg 
mu błogosławi !?” Dlaczego mnie Bóg nie wysłuchuje, dlaczego ja stale je-
stem na przegranych pozycjach, dlaczego Bóg „zadaje się z grzesznikami”? 
Można by mnożyć tego rodzaju „zgorszenia”. „Biada gorszycielom!” Ale 
czasami chciałoby się powiedzieć także „Biada gorszącym się!” Ileż w ta-
kich zgorszeniach obłudy i fałszu, ileż zazdrości i zawiści, ileż pychy i za-
dufania? I to właśnie wyrzuca Jezus faryzeuszom. Bo On widzi głębiej niż 
ludzkie oczy, bo On „przyszedł do chorych i do grzeszników, a nie do tych, 
którzy się dobrze mają”.

I znowu, Bóg-Jezus Chrystus, pochylający się nad ludzką niedolą i ludz-
ką słabością. Nie pochwalający jej i nie akceptujący ludzkich grzechów, ale 
widzący w człowieku dobro i jego chęć, pragnienie powstania i zmiany. Jaw-
nogrzesznica z dzisiejszej Ewangelii została pochwalona nie za popełnione 
grzechy, ale za pokorne uznanie swoich słabości i wyznanie swoich grze-
chów, za chęć zmiany życia, za pragnienie nawrócenia Jest to podstawowy i 
nieodzowny warunek Łaski. 

Jak mówił Papież Jan Paweł II w swojej książce „Przekroczyć próg na-
dziei”: „Pokazać komuś rzeczywistość grzechu, jego błąd, nie jest wcale rów-
noznaczne z potępieniem go. Pokazanie komuś jego grzechu sprowadza się ra-
czej wprost przeciwnie, do stworzenia warunków nawrócenia. Pierwszym bo-
wiem warunkiem nawrócenia jest dla człowieka uświadomienie sobie własnej 
słabości i grzeszności (...) a następnie uznanie tego przed Bogiem, który ze 
swej strony nie oczekuje niczego więcej jak właśnie tego rozpoznania ludzkiej 
grzeszności, aby człowieka zbawić. A człowiek ze swej strony nie uczy się ina-
czej, jak właśnie przez takie rozpoznanie i przyznanie się do swoich błędów”. 

I to właśnie dokonało się w jawnogrzesznicy z dzisiejszej Ewangelii, ale 
jakoś nie mogło się przebić, nie mogło się dokonać w sercach gorszących 
się faryzeuszy. Czy ja – czasami - gorsząc się nie jestem podobny do nich?                                                                           

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
 Przeżywamy w tym tygodniu, w piątek Uroczystość Najświętszego Ser-

ca Pana Jezusa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Mszach św. o godz.: 
7.00 i 18.00. 

W niedzielę zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. 
W Kulicach Msza św. odpustowa ku czci św. Antoniego o g.16.00; w Jar-
chlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msze św. o godz. 
7.00 i 18.00.

W miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny poświęcony jest Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, odprawiamy codziennie Nabożeństwa 
Czerwcowe po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd dla młodzieży na „Górę Tabor” do Władysławo-
wa w dniach 1-4 lipca 2010. Koszt 50 zł + przejazd. Zapisy u ks. Tomasza 
(GG:240 40 46)

Parafia pw. mB Fatimskiej
Zapraszamy w piątek o g.18.00 do Miętna na odpust ku czci Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa. Msze św. niedzielne w normalnym porządku: 
g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o g.10.00, w Lestkowie o g.11.00.

x.TT

„Przez piękno przemawiasz do nas Panie…” 
– o nowym tryptyku w kościele św. Rafała Kalinowskiego

Przed kilkoma tygodniami w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego za-
mieszczono nową nastawę nad Tabernakulum, tryptyk – na którym w cen-
trum znajduje się ptak pelikan, karmiący własną krwią młode pisklęta oraz 
aniołowie w geście modlitwy i czuwania przy tabernakulum. Została on 
uroczyście poświęcony przez Bp Antoniego Dziemianko, podczas udziela-
nia sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Wiele osób pytało nas o 
symbolikę tego tryptyku, a szczególnie pelikana – jako symbolu Chrystusa.

Symbolika pelikana w chrześcijaństwie opiera się na dziele z II wieku pt. 
„Fizjolog”. Jest to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione dzieło na temat 
zwierząt, które stanowi podstawę średniowiecznej symboliki zwierząt. Czy-
tamy w nim, że ptak ten bardzo kocha swe pisklęta. Zdarza się, że gdy do-
rastają, dziobią swoich rodziców, oni zaś, odtrącając je, mogą uderzyć tak 
mocno, że ciosy te okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem ża-
łują tego, co uczynili, i po trzech dniach matka otwiera swoją pierś dziobem 
i skrapia martwe pisklęta własną krwią i je ożywia. 

„Spójrzmy na samego Pana – pisał św. Augustyn – a może ptaki jego 
przedstawiają. […] Nie przemilczajmy tego, co mówi się, a nawet czyta o 
owym ptaku pelikanie […]. Powiada się o tych ptakach, że uderzeniami 
swoich dziobów zabijają swoje młode, i że następnie opłakują przez trzy dni 
zabite we własnym gnieździe. Wreszcie matka sama siebie ciężko rani i wła-
sną swą krew wylewa na małe, które dzięki niej ożywają. Może jest to praw-
da, a może nie. Jeżeli jednak jest to prawda, pomyślcie, w jaki sposób od-
powiada to temu, który ożywił nas swoją krwią”. Pisarze kościelni w różny 
sposób interpretują tekst „Fizjologa”, ale zachowują zasadniczą myśl. Remi-
giusz z Auxerre wyjaśnia, że pelikan zabijający swoje pisklęta i ożywiający 
je na trzeci dzień swoją krwią, jest symbolem Chrystusa, który uśmier-
cił rodzaj ludzki przez to, że sam jako człowiek poddał się śmierci, ale 
trzeciego dnia zmartwychwstał. W średniowieczu pojawiła się jeszcze inna 
wersja tej legendy. Mówi ona, że pelikany tak długo karmią swe pisklęta 
własną krwią, aż z wycieńczenia same umierają. Co jest również symbo-
lem ofiarnej śmierci Chrystusa. Być może u podstaw legendy leży fakt, że 
pelikan, wydobywając złowione dla piskląt ryby z worka znajdującego się 
pod dziobem, wykonuje energiczne ruchy. Powoduje to zabarwienie wor-
ka na intensywnie czerwony kolor, co mogło kojarzyć się z krwią. Obec-
ność pelikana w kontekście ukrzyżowania wskazuje zarówno na zbaw-
czą krew Chrystusa wylaną za grzeszników, jak i oddaną na pokarm. W 
wiekach średnich obraz pelikana rozpowszechnił się również w połączeniu 
z pobożnością eucharystyczną. Pelikan na drzwiach tabernakulum i na 
monstrancjach wskazuje na Eucharystię. W hymnie św. Tomasza z Akwi-
nu „Adoro Te devote” („Zbliżam się w pokorze”) na część Najświętszego 
Sakramentu przedostatnia strofa brzmi następująco: „O tkliwy pelikanie 
dusz, Jezu mój, Chryste, Krwią swoją – serce moje z win obmyj nieczy-
ste: wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie, że zdoła przynieść 
światu całemu ocalenie!”. 

Ks. Tomasz Tylutki
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Monice 
Pietrzak 

i Jej rodzinie 
najszczersze wyrazy 

współczucia z powodu 
śmierci mamy 

składa 
Personel 15 Południka

W imieniu własnym, jak również rodziny 
składam serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 

z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we Mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej 

śp. Romana Cieplak. 
Przyjaciołom, kolegom, koleżankom, sąsiadom, 

delegacjom, znajomym za okazaną pomoc, 
współczucie, wieńce i kwiaty „serdeczne Bóg zapłać” 

składa żona z dziećmi i wnukami

Serdeczne podziękowanie 
Księdzu 

Jackowi Czekańskiemu 
i Sebastianowi 
Furmańczyk 

za uroczystą celebrację Mszy św. 
pogrzebowej, serdeczne po-

żegnanie i odprowadzenie na 
miejsce spoczynku

 śp. Romana 
Cieplak 

składa żona z rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla lekarza p. D. Szarka 
za leczenie i opiekę w tak 

ciężkiej chorobie 
mojego Męża 

śp. Romana 
Cieplak 

oraz pielęgniarkom i ca-
łemu personelowi „Leks” 
za miłą i fachową opiekę 

i współczucie 
składa żona z dziećmi

Serdeczne podziękowanie 
dla Pani Prezes PRD  

POL-DRÓG Nowogard S.A. 
za pomoc, wsparcie 

i współczucie oraz wszystkim 
koleżankom, kolegom, któ-
rzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze naszego kochanego 

Męża, Ojca i Dziadka 

śp. Romana  
Cieplak 

składa żona z dziećmi 
i wnukami

Grzegorz mielewczyk
Goleniowian, lat 35, fotograf, politolog, członek  Fotoklubu Zamek w 

Szczecinie, obecnie Fotoklubu Szczecin. Uczestnik wielu konkursów fo-
tograficznych i wystaw zbiorowych: Portret w mieście – Warszawa 2008, 
Portrety – Trzcianka 2007, Przyłapani na czytaniu – Goleniów 2007, Ob-
licza wiary – Trzebiatów 2006,  Natura tworzy, człowiek niszczy – Nowo-
gard 2002, Zachodniopomorska Wystawa Fotografii Krajobrazowej – Szcze-
cin 2001,2002, Poezja w przyrodzie – Stepnica 2001, Znajomy znajomego 
– 2008,2009 (wystawa w 9 miastach Polski), Gryfickie krajobrazy – Gryfice 
2006, Prezentacje – Szczecin, Goleniów 2006.

O Nowogardzie mówi bardzo ciepło:  – TUTAJ  SIĘ URODZIŁEM, TU-
TAJ UCZYŁEM SIĘ FOTOGRAFII (kółko fotograficzne w NDK i  T. My-
siak Foto – Venus), TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…

kONDOleNCJe PODZIękOWaNIa

PODZIękOWaNIaPODZIękOWaNIa

Dzień Dziecka  
w Przedszkolu nr 4

We wtorek 1 czerwca tradycyjnie obchodziliśmy święto naszych pociech 
– Dzień Dziecka. Nie straszna nam była pogoda „wiosenno-jesienna”. Dzieci 
bawiły się w ogrodzie przedszkolnym. Największą atrakcją była dmuchana 
zjeżdżalnia i zamek. Odwagą zjazdu wykazały się również maluchy. 

Kto naskakał się do woli i nazjeżdżał, mógł posilić się grillowanymi przy-
smakami. Na deser były ciasta, napoje, lody i oczywiście ukochana wata cu-
krowa.  Zabawa przy dźwiękach muzyki trwała dobrych kilka godzin. Pogo-
da też zrobiła dzieciom miła niespodziankę, bo nie spadła ani jedna kropla 
deszczu. 

Cały personel przedszkola składa serdeczne podziękowania sponsorom: 
FHU Adam Fedeńczak
FHU LODOS Krystyna Sachryń
PPHU Małgorzata Kiniasz
Zakład Wyrobów Wędliniarskich – Marek Kowalczyk 
Piekarnia – Ciastkarnia Waldemar Pędziszczak 
Hurtownia „Jartom” Jarosław Jaworowicz 
Daniel Grycner – Zamki wata cukrowa.

Inf.własna 

 W kinie “Orzeł”

ONDINE
Romans, Irlandia, USA 2010, 111 min

12 zł od 15 lat
11.06.2010 godz. 19.00; 12.06.2010 godz. 19.00; 13.06.2010 godz. 19.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 43 (1879)

Powstanie kościuszkowskie  
- od 12 III do 16 XI 1794r.

zwłocznie do organizowania powstań-
czej siły zbrojnej. Miała się ona skła-
dać z armii regularnej, milicji rucho-
mych wojewódzkich i powiatowych 
formowanych na wzór amerykań-
ski oraz pospolitego ruszenia wszyst-
kich zdolnych do noszenia broni męż-
czyzn. Pobór do wojska nie dał jed-
nak spodziewanych rezultatów. Braki 
w uzbrojeniu postanowiono zapełnić 
zbrojąc odziały w kosy zagięte ku gó-
rze. Stąd wezmą swą nazwę Błąd! Nie-
prawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.. 
Kościuszko powołał pod broń męż-
czyzn w wieku od 18 do 28 roku życia 
i zapowiedział uzbrojenie wszystkich 
miast i wsi. Zgromadziwszy wokół sie-
bie po nadejściu Madalińskiego ponad 
4 tys. żołnierzy i 2 tys. kosynierów wy-
ruszył na Warszawę. Wojsko carskie 
ścigające Madalińskiego zastąpiło mu 
drogę . Siłami rosyjskimi dowodził ge-
nerał Teodor Denisow. Generał roz-
dzielił swoje wojska i 4 kwietnia Ko-
ściuszko spotkał się pod Racławicami 
ze słabszą kolumną generała Torma-
sowa. Kościuszko mając świadomość, 
że dotarcie wojsk gen. Denisowa może 
przesądzić wynik bitwy, wydał rozkaz 
natarcia 320 kosynierów na artylerię 
rosyjską z silnym wsparciem własnej 
artylerii i oddziałami piechoty linio-
wej na flankach. Pomimo dwóch salw 
kartaczami polskie natarcie udaje się, 
a Rosjanie uciekają w popłochu. Nie-
stety polscy chłopi, nieznający słowa 
Pardon, zabijają także tych poddają-
cych się do niewoli.

Zwycięstwo dodało sił i otuchy Po-
lakom.  W dniach 6-24 kwietnia woj-
sko Kościuszki rozbiło obóz pod Bo-
sutowem, gdzie odnotowano w pie-
chocie 71 awansów, w kawalerii 63, w 
artylerii 7, co tłumaczyć trzeba tak-
że koniecznością obsadzenia stano-
wisk oficerskich w nowo tworzonych 
oddziałach. 8 kwietnia w czasie pa-
rady w Krakowie mieszkańcy miasta 
zobaczyli 12 zdobycznych dział, a na 
Wawelu wyróżniono 3 kosynierów-
zdobywców rosyjskich dział: Wojcie-
cha Bartosza, Stanisława Świstackiego 
i Jędrzeja Łakomskiego przez nadanie 
im stopni chorążych w nowo tworzo-
nym 1 regimencie grenadierów kra-
kowskich.

W Warszawie wybuchły walki. 
Cały kraj ogarnęła euforia powstań-
cza. Zwycięstwo to jednak nie zosta-
ło w pełni wykorzystane. Planowane 
oczyszczenie z Rosjan Małopolski nie 
powiodło się. Wkrótce Kościuszko bę-
dzie już musiał toczyć walki z silniej-
szymi oddziałami rosyjskimi. W ciągu 
dwóch dni 17 i 18 kwietnia toczyły się 
w Warszawie walki, w których decy-
dującą rolę odegrały biedniejsze war-
stwy ludności: rzemieślnicy, służba, 
czeladź z Janem Kilińskim na czele. 
Igelstrom musiał wycofać się z War-
szawy tracąc 60 % garnizonu. Wkrót-
ce w Warszawie zaczną się spory w ob-

rębie samej władzy co doprowadzi do 
groźby upadku insurekcji w stolicy.

By przyciągnąć chłopów do po-
wstania Kościuszko wydał Błąd! Nie-
prawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. 
nazwany od miejsca powstania poła-
nieckim. Regulował w nim powinno-
ści włościańskie zapewniający bezpie-
czeństwo i sprawiedliwość w komi-
sjach porządkowych.

9 maja doszło do zamieszek w War-
szawie w których stracono targowi-
czan. Lud Warszawy odegrał bardzo 
istotną rolę w powstaniu tylko dzięki 
niemu walki w stolicy nie upadły.

6 czerwca Kościuszko poniósł klę-
skę pod Szczekocinami, a 8 gen. J. Za-
jączek został pobity pod Chełmem; 
wojska powstańcze cofnęły się ku 
Warszawie. W starciu został ranny 
Kościuszko.

Od 13 lipca zaczyna się oblężenie 
Warszawy które trwa do 5 września.

20 sierpnia wybuchają walki w 
Wielkopolsce. Generał Jan Hen-
ryk Dąbrowski zdobywa Bydgoszcz 
i Świecie zmuszając armię pruską do 
odstąpienia od Warszawy. Powstanie 
chyliło się ku upadkowi.

10 października miał miejsce bitwa 
pod Maciejowicami. Ranny naczelnik 
dostał się w ręce wroga.

4 listopada wojska rosyjskie pod 
dowództwem Suworowa i Ferse-
na rozpoczęły szturm na Warszawę. 
Po krwawych walkach ulicznych po-
wstańcy skapitulowali. Na Pradze Ro-
sjanie urządzili masakrę ludności. 
Broń złożono po Błąd! Nieprawidło-
wy odsyłacz typu hiperłącze. pod Ra-
doszycami 16 listopada.

Znaczenie powstania:
- przekonano się o wielkiej sile jaką 

stanowią chłopi;
- wszystkie warstwy społeczne wy-

kazały duże poczucie patriotyzmu;
- powstanie miało charakter nie-

podległościowy i społeczny;
- Powstanie Kościuszkowskie ura-

towało Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz 
typu hiperłącze., ponieważ skłoniło 
Prusy do wycofania się z wojny na za-
chodzie i zawarcie pokoju z rewolu-
cyjną Francją.

Przez wojska powstańcze przewi-
nęło się ok. 150 tyś żołnierzy. Było 
pierwszym tak wielkim zrywem na-
szego narodu. Podczas całego powsta-
nia jednym z głównych problemów 
było brak kadry dowódczej. Młodzi 
dowódcy nabierali więc potrzebne-
go doświadczenia w walce. Powstały 
nowe odział zwane kosynierami które 
będą od tej pory elementem w wspól-
nym wszystkich zrywów. Po powsta-
niu zaczęły się represje w stosunku do 
jego dowódców. Musieli oni uciekać z 
kraju gdyż groziła im zsyłka na Sybir. 
Po upadku powstania następuje trzeci 
rozbiór Polski który na 123 lata wyma-
rzę nasz kraj z map europejskich.

Powstanie kościuszkowskie wybu-
chło tuż po drugim rozbiorze Polski. 
Spowodowane było rządami Błąd! 
Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłą-
cze. i ingerencją Rosji w sprawy Pol-
ski. Powstanie to rozpoczęło się od 
buntu generała Antoniego Madaliń-
skiego który odmówił złożenia broni i 
wyruszył ze swym odziałem z Ostrołę-
ki w kierunku Krakowa. Wkrótce po-
tem dowództwo powstanie przejął Ta-
deusz Kościuszko. 24 marca na rynku 
krakowskim złożył uroczystą przysię-
gę która brzmiała:

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysię-
gam w obliczu Boga całemu Narodo-

wi Polskiemu, iż powierzonej władzy 
na niczyj prywatny ucisk nie użyję, 
lecz jedynie dla obrony całości granic, 
odzyskania samowolności Narodu i 
ugruntowania powszechnej wolności 
używać będę. Tak mi dopomóż Bóg i 
niewinna Męka Syna Jego”

W ogłoszonym akcie powstania Ko-
ściuszce przyznano tytuł Najwyższego 
Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej 
i złożono w jego ręce najwyższą wła-
dzę. Pierwszym problem który sta-
nął przed Naczelnikiem było rozbu-
dowa armii. Armia powstańcza była 
zbyt skromna by stawić czoła zabor-
cy. Tadeusz Kościuszko przystąpił nie-

Ulice Nowogardu
Poznajmy nasze miasto – cz.II

W nr 40 „Dziennika Nowogardzkiego” z 28 maja rozpoczęliśmy nowy 
cykl artykułów o naszym mieście, a dokładnie o  jego ulicach. W dzisiejszym 
wydaniu zaprezentujemy Państwu dwie ulice Kosynierów i Bartosza Gło-
wackiego . Ulice te mieszczą się na osiedlu Wiejska Zachód. Jest to  osiedle 
prywatnych domków jednorodzinnych z pięknymi zadbanymi ogródkami i 
czystymi podjazdami z dostępem do wszystkich mediów .  Jedynym man-
kamentem jest brak chodników . Stąd prośba tamtejszych mieszkańców do 
władz miasta o zainteresowanie się tą sprawą . Kim był Bartosz Głowacki i 
Kosynierzy czytajcie poniżej. Czy zasłużyli na miano patronów? 
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Wojciech Bartosz Głowacki 
Wojciech Bartosz Głowacki uro-

dził się ok. 1758 r., prawdopodobnie 
we wsi Rzędowice (co zaznaczył Ko-
ściuszko w piśmie z obozu pod Bo-
sutowem (13 kwietnia 1794) w spra-
wie “Wojciecha Głowackiego (...) 
rodem z Rzędowic”, również patent 
na chorążego określał, że W. Gło-
wacki “ze wsi Rzędowic”). Był chło-
pem pańszczyźnianym Antoniego 
kniazia Szujskiego.

Małżeństwo zawarł ok. 1783 z 
mieszkanką wsi Jadwigą Czerniko-
wą, urodzoną ok. 1749. Nie wnio-
sła posagu. Bartoszowie mieli trzy 
córki: Helenę (ur. ok. 1784), Cecy-
lię (1790) i Justynę (1794). Mieszka-
li w lichej, kurnej chałupinie, która 
jeszcze przed śmiercią Jadwigi zapa-
dła się i została usunięta;  Na skutek 
zawalenia chałupy, wdowa po Woj-
ciechu “została na stare lata komor-
nicą”. Gospodarstwo Bartoszów było 
4-morgowe,. Żyło im się ciężko, nie 
mieli konia, a krowę i nierogaciznę 
dostali dopiero po Racławicach od 
Szujskiego.

Wojciech Bartosz został powołany 
do wojska na mocy uchwały Komi-
sji Porządkowej woj. krakowskiego 
z 25 marca 1794, z nakazem, “aże-
by każde miasto, miasteczko i wsie 
z 5 dymów jednego człowieka mło-

dego, zdrowego i czerstwego, w 3 
dniach od odebrania niniejszego li-
stu okólnego z bronią, to jest z ka-
rabinem z kilku ładunkami, albo 
piką 11 stóp długą [ok. 3,28 m] i z 
siekierą, ubranego po wieśniacku, 
jak pospolicie wieśniacy na wsi cho-
dzą, dostawiona (...) Ażeby każdy z 
tychże uzbrojonych ludzi miał czap-
kę, koszul dwie, buty dobre, płach-
tę, czyli grube prześcieradła z dwóch 
brytów, żeby był opatrzony sucha-
rami na dni 6 i żeby miał dany le-
nung [żołd] w pieniądzach na jeden 
miesiąc, tj. 15 złp”. Dopiero 28 marca 
Komisja Porządkowa, “zważając po-
trzebę jak najprędszego uzbrojenia 
ludu po wsiach”, wprowadziła nową, 
popularną broń – kosę – osadzo-
ną wprost kija, długiego na 5 łokci 
(2,40 m). Powołanie do wojska było 
spowodowane sprzeciwianiu się ad-
ministracji dworskiej, czyli rządcy 
Strawińskiemu i ekonomowi, którzy 
to właśnie wysunęli go jako rekruta, 
aby pozbyć się kłopotów z nim zwią-
zanych.

Do wojska Bartosz został wcie-
lony na początku kwietnia, a już 4 
tego miesiąca doszło do pierwszego 
poważnego starcia wojsk polskich z 
rosyjskimi, w których brały udział 
jednostki chłopskie. W tym dniu, tj. 

4 kwietnia naprzeciw sobie na tere-
nach w pobliżu wsi Racławice stanę-
li: naczelnik insurekcji, Tadeusz Ko-
ściuszko i gen. rosyjski A.P. Torma-
sow. Doszło do bitwy, w której Tor-
masow główną rolę wyznaczył arty-
lerii. Zdążyła on oddać tylko jedną 
salwę, gdyż do jej zniszczenia na-
czelnik Kościuszko wyznaczył jed-
nostki chłopskie, czyli kosynierów, 
którzy w pełni to zadanie wykonali. 
Dokonując szybkiego ataku zdoby-
li baterię armat, a jako pierwszy, ar-
matę zdobył Wojciech Bartosz.

Za męstwo i odwagę okazaną w 
walce, jak również dla zachęcenia 
innych chłopów do udziału w po-
wstaniu, naczelnik Kościuszko mia-
nował go chorążym świeżo utwo-
rzonych Grenadierów Krakowskich. 
W związku z nominacją na oficera, 
zmianie uległo również jego nazwi-
sko, z chłopskiego Bartosz na Gło-
wacki. Zwolniony został z poddań-
stwa i otrzymał w dziedziczne po-
siadanie zamieszkiwaną przez siebie 
zagrodę. Prawie pewne jest również 
to, że Wojciech Głowacki nie został 
nobilitowany. Zagadkowa jest zmia-
na nazwiska. Istnieje na ten temat 
wiele hipotez, jednak do najbardziej 
prawdopodobnych zalicza się dwie 
następujące. Otóż pierwsza zakła-
da, że nazwisko Głowacki, Wojciech 
przyjął od panieńskiego nazwiska 
swej matki, a druga to ta według któ-
rej, Wojciechowi nazwisko to nadał 
sam Tadeusz Kościuszko, o czym 
mówi np. Wojciech Skuza:

Bartoszowi rzekł Naczelnik, 
że jest chłopem chwackim - 
chłopem tobie więcej nie być! 
– więc zwię cię – Głowacki!
6 czerwca 1794 doszło do bitwy 

pod Szczekocinami. Siły polskie li-
czyły 16 batalionów, 47 szwadronów 
i 33 działa oraz ponad 15 tysięcy żoł-
nierzy. Natomiast wojska prusko-ro-

syjskie określa się na ponad 27 tys. 
żołnierzy i 134 działa. Polska bate-
ria 6-działowa zajęła pozycje przy 
lasku, asekurowana z tyłu przez Re-
giment Grenadierów Krakowskich 
płk. Jana Krzyckiego, wśród któ-
rych znajdował się również i Woj-
ciech Głowacki. O wiele mniejsze 
siły polskie poniosły klęskę. Straty w 
ludziach ocenia się na ok. 1200 zabi-
tych i rannych. Wśród 346 poszko-
dowanych, których niebywałym wy-
siłkiem uratowano z pola bitwy, był 
Wojciech Bartosz Głowacki. Nieste-
ty stan jego okazał się bardzo ciężki, 
zbyt ciężki, ażeby go uratować.

Data jego śmierci nie jest jedno-
znacznie określona. Uznaje się, iż 
nastąpiła między 6, a 9 czerwca 1794. 
Według towarzyszy z pola bitwy 
Bartosza, Dominika Paprockiego z 
Polikarpic i Jana Sadowskiego z Po-
lanowic, zginął on “śmiertelnie plej-
zerowany” na polu bitwy. Lecz nie 
byli oni przy tym pewni, co świad-
czy po ich zastrzeżeniach, że nic nie 
wiedzą o jego pogrzebie. Oświad-
czenie to złożyli w 1810, aby wysta-
wić urzędowe świadectwo śmierci 
Wojciecha Głowackiego, potrzebne 
do zamążpójścia jego najmłodszej, 
niepełnoletniej (16 lat) córki, Justy-
nie. Według innej, bardziej prawdo-
podobnej tezy, Głowacki zmarł w 
wyniku odniesionych ran, w lazare-
cie między Małogoszczem, a Kielca-
mi, w czasie cofania się Kościuszki 
do Warszawy przez Małogoszcz (7 
czerwca) i Kielce (9 czerwca).

Pochowany został najprawdopo-
dobniej w kościele NMP w Kielcach, 
9 czerwca. Świadczy o tym notatka 
w księdze zmarłych, dokonana przez 
ówczesnego proboszcza: “Dnia tego 
pogrzebano 7 wojskowych z miło-
sierdzia [za darmo], pomiędzy nimi 
niejakiego Głowackiego”.

Opr. i foto Katarzyna M-Kosakiewicz
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Skansen
Rafał Szpilkowski

stwy przypodłogowe, przez co widać 
wypałnione brudem szczeliny między 
ścianami a podłogą. Posadzka pokry-
ta jest płytkami PCV w różnych od-
cieniach i deseniach, doklejanymi na 
bieżąco przez minione 30 lat dla uzu-
pełnienia braków. Mimo tej sumien-
nej roboty, część płytek jest przetarta, 
część ma odłamane narożniki, a kilka 
kawałków po prostu leży sobie luzem 
i czeka na uprzątnięcie. W miejscach, 
gdzie płytek brakuje, widoczna po-
sadzka cementowa ma równie wysoki 
połysk, co otaczające ją PCV. Dowodzi 
to, że przez wiele lat zarówno podłoga, 
jak i dziury w niej, przyjęły niezliczo-
ną ilość warstw pasty nabłyszczającej.

Całościowy widok sprawia wyjąt-
kowo żałosne wrażenie. Taką wizy-
tówkę wystawia sobie nasza gmina 
przed wszystkimi petentami udają-
cymi się do w/w wydziałów. Na tym 
brudnym, dziurawym fotelu usią-
dzie potencjalny zagraniczny inwestor 
chcący uzyskać informację, czy znaj-
dzie w Nowogardzie grunty pod bu-
dowę zakładu produkcyjnego za kilka-
naście milionów złotych. Na tą bezlist-
ną paprotkę patrzeć będzie czekający 
na odbiór warunków zabudowy biz-
nesmen chcący postawić w centrum 
Nowogardu nowoczesny biurowiec. 
O te luźne płytki podłogowe potknie 
się szef firmy zatrudniającej kilkadzie-
siąt osób udający się do wydziału w 
celu uzyskania koncesji przewozowej. 
Wszyscy petenci, którzy zetknęli się z 
nowoczesnymi, reprezentacyjnymi i 
przyjaznymi dla petenta urzędami, ja-
kich w naszym kraju już nie brakuje, 
nie mogą się zapewne oprzeć refleksji 

jaki bajzel musi panować w tej gmi-
nie, skoro Urząd Miejski wygląda jak  
skrzyżowanie sklepu ze starymi gra-
tami z zapuszczoną świetlicą osie-
dlową.

Za całościowy obraz naszej gminy 
odpowiada jej burmistrz – K. Ziemba. 
Za stan obiektów Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialność ponosi sekretarz 
gminy – pani A. Biegańska-Sawicka. 
Nieodparcie nasuwa się pytanie, czy ci 
państwo od 16 lat nie byli w opisywa-
nym miejscu? Czy ta dwójka urzędni-
ków nie ma ani krztyny wstydu?  

Jeżeli przyjmujemy, ze gmina jest 
naszym wspólnym domem, to Urząd 
Miejski powinien być tym, czym jest 
pokój dzienny w każdym mieszka-
niu albo salon w każdym domu – od-
biciem dobrego gustu, schludności i 
pracowitości gospodarza. Powinien 
być miejscem reprezentacyjnym, wi-
zytówką całej naszej wspólnoty gmin-
nej. Tego, jak wyglądają różne zakąt-
ki zarówno Ratusza, pozostałych bu-
dynków Urzędu Miejskiego, jak i wie-
le fragmentów naszej gminy nie da 
się zrzucić jedynie na brak pienię-
dzy. To smutne świadectwo, że Kazi-
mierz Ziemba przez 16 lat piastowa-
nia funkcji Burmistrza Nowogardu 
tak oswoił się z otaczającym go ba-
łaganem, brudem i chaosem, że po 
prostu czuje się w takiej rzeczywisto-
ści jak ryba w wodzie. A nam, nowo-
gardzianom pozostaje niestety smut-
na świadomość tego, że zamiast bur-
mistrza będącego motorem rozwoju 
i modernizacji gminy, mamy jedynie 
kierownika skansenu z pensją 8900 
brutto miesięcznie.

Na 2 piętrze budynku przy Pl. Wol-
ności mieści się skansen, do którego 
z powodzeniem można zaprosić go-
ści z zagranicy chcących zobaczyć jak 
to było w Polsce w dawnych czasach 
PRLu. Mogą być ci goście zdziwieni, 
że tym skansenem jest funkcjonują-
cy na bieżąco urząd. Ale dzięki temu 
atrakcja jest jeszcze bardziej osobliwa. 
Bezpowrotnie przeminęły już prze-
cież czasy kolejek za papierem toaleto-
wym w sklepach Społem. Nie spotyka 
się już na ulicach syrenek 105 z figurką 
pieska kiwającego głową umieszczoną 
na półce za tylną szybą. Nie ma też i 
„Dziennika Telewizyjnego”, który co-
dziennie wykazywał wyższość socja-
lizmu nad zgniłym imperialistycznym 
światem zachodu. 

Przedmiotem poniższego opisu jest 
hol przylegający do korytarza, z któ-
rego dostępne są biura następujących 
wydziałów Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie: Wydziału Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy, Wydziału Architek-
tury i Budownictwa, Wydziału Go-
spodarki Komunalnej oraz  Wydziału 
Inwestycji i Remontów. Wszystkie one 
zajmują 2 piętro budynku, w którym 
niegdyś mieściła się siedziba PZPR, a 
obecnie na parterze funkcjonuje bank 
PKO. Hol służy jako poczekalnia dla 
petentów, więc jest sporo czasu, aby go 
dokładnie obejrzeć, a nawet zrobić kil-
ka zdjęć.

Na pierwszy zdjęciu można uwiecz-
nić ścianę holu wyłożoną do wysoko-
ści 2m stylowymi  (35 lat temu) pane-
lami z płyty paździerzowej, na których 
zamocowane są 4 kinkiety oświetle-
niowe. Trzy lampy osłonięte są klo-
szami ze szkła mlecznego, natomiast 
czwarty kinkiet klosza jest pozbawio-
ny, przez co widać, że powinny w nim 
się znajdować dwie żarówki, których 
również brak. W sąsiedztwie okna, na 
wysokości kolan, widzimy zwisające 
na kablach gniazdko elektryczne. Na 
górnej krawędzi paneli leży stara li-
stwa, z której sterczą gwoździe. Pod 
ścianą znajdują się 4 miejsca siedzą-
ce dla petentów. Pierwsze to brązowe 
krzesło, kiedyś pokryte lakierem z wy-

sokim połyskiem. Typowy model z lat 
70 minionego stulecia. Drugie krzesło 
ma siedzisko i oparcie pokryte czer-
wonym poplamionym materiałem. Na 
oko to środek lat 80. Trzecie miejsce 
siedzące, to fotel z miekkimi obiciami, 
w trudnym do określenia wieku. Jego 
pomarszczone, brudne siedzenie zdo-
bi sporej wielkości dziura, przez któ-
rą wyłazi pożółkła ze starości gąbka. 
Czwarte siedzisko to obrotowe krzesło 
na pięciu kółkach z popsutym, opusz-
czonym oparciem. Tu kłaniają się lata 

90. Dekorację tej ściany dopełniają  
kartki z rozkładem jazdy PKS przykle-
jone do boazerii przezroczystą taśmą 
klejącą.

Naprzeciw tej ściany, na czarnej kra-
cie oddzielającej hol od klatki schodo-
wej wisi wielka korkowa tablica infor-
macyjna. Jedyna informacja zawar-
ta na niej to pożółkła i pomarszczona 
kartka z napisem „Zakaz palenia tyto-
niu”, na której ręka dowcipnisia doda-
ła kilka lat temu wyblakły już dopisek 
„i marychy”. Pod pozbawioną infor-
macji tablicą informacyjną, na podło-
dze, rzędem stoją kwiatki doniczkowe. 
Każdy inny i każdy w innej donicz-
ce. W narożniku za firanką, dyskret-
nie ukryte, czekają plastikowe butelki 
z wodą do ich podlewania. 

Trzecia ściana holu na całej szero-
kości zawiera okna. Przysłonięta jest 
wspomnianą już wcześniej firanką, na 
końcach subtelnie poobrywaną z ża-
bek. Za firanką dalsza część ozdób ro-
ślinnych w postaci paprotki składają-
cej się z trzech podeschniętych badyli 
z rzadka pokrytych listkami.

Na suficie widzimy symbol typowo 
polskiego praktycznego podejścia do 
roboty. Boki przezroczystych, brud-
nych opraw jarzeniówek zamalowa-
ne są białą farbą. Widać, że malarze 
odnawiający jakiś czas temu sufit nie 
podjęli trudu demontażu opraw przed 
przystąpieniem do pracy. Dzięki temu 
na wszystkich lampach istnieje do-
wód, że sufit wokół został dokładnie 
pomalowany przy użyciu wałka.

No i na koniec rzut oka pod nogi. 
Jakiś czas temu ktoś zdemontował li-
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Naprawcie nam drogę!
Do redakcji wpłynął list od mieszkańców Wojcieszyna adresowany do 

Starosty Goleniowskiego dotyczący zniszczonej nawierzchni drogi po-
wiatowej. 

List otwarty mieszkańców Woj-
cieszyna w sprawie remontu drogi 
powiatowej Nr 0762Z

My, niżej podpisani, zwracamy się z dramatycznym apelem o pilny re-
mont drogi powiatowej Nr 07622 Wojcieszyn - Radosław położonej w miej-
scowości Wojcieszyn na działce drogowej nr 102.

Droga ta znajduje się w fatalnym stanie technicznym i każdego dnia 
utrudnia nam życie. Nawierzchnia jest pełna dziur wypełniających się 
wodą nawet po najmniejszym deszczu, jazda po tak fatalnej nawierzchni 
doprowadza do powsta-
nia uszkodzeń oraz nad-
miernego zużycia ele-
mentów naszych aut, na-
rażając nas na kosztow-
ne naprawy. Wcześniej-
sze próby naprawy na-
wierzchni przy pomocy 
sypkich materiałów do-
prowadziły do utworze-
nia z drogi rynny, która 
uniemożliwia odprowa-
dzenie wody na pobo-
cze. W okresie letnim 
każdy przejeżdżający 
pojazd wzbija tumany 
kurzu, który osadza się 
niemalże na wszystkim. 
Pobocze, które miejsca-
mi jest zarośnięte krza-
kami oraz małymi drze-
wami znacznie zmniej-
sza szerokość jezdni uniemożliwiając mijanie się aut bez powstania zadra-
pań od ostrych gałęzi. Przebycie 1,5 km odcinak drogi w bezpiecznym tem-
pie zajmuje, co najmniej 15 min. Jako jedyna droga zapewniająca dostęp 
do naszych domostw służb ratowniczych skutecznie wydłuża czas dojazdu 
narażając nas na zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Dziś - dla nas, mieszkańców - droga ta jest istnym „przekleństwem”, bo 
nie pozwala nam normalnie żyć, nie spełniając najmniejszych warunków 
technicznych i bezpieczeństwa.

Wiemy, iż problem dziurawych dróg nie jest tylko naszym zmartwie-
niem. Wystarczy obejrzeć telewizję lub poczytać gazety. Wiele społeczności 
polskich miast i wsi podejmuje społeczne akcje o poprawę Polskich dróg. 
My, mieszkańcy Wojcieszyna rozumiemy, iż przebudowa drogi zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznym (ułożenie nowej nawierzchni as-
faltowej oraz przebudowa poboczy) wiązałaby się z ogromnymi kosztami i 
zdajemy sobie sprawę, że to raczej odległa przyszłość. Prosimy jednak - w 
imieniu naszej społeczności - o podjęcie kroków choćby w minimalnym za-
kresie i remont nawierzchni tak, aby jej stan nie narażał nas na niebezpie-
czeństwo oraz straty materialne.

Nie chcielibyśmy uciekać się do bardziej drastycznych metod, których 
przykłady (ubieganie się o odszkodowania lub zakładanie spraw sądowych 
zarządcą dróg), co jakiś czas pokazują media. Wierzymy, że uda się znaleźć 
pieniądze na remont w roku 2010 tego niespełna półtorakilometrowego od-
cinka drogi przebiegającego przez naszą miejscowość.

W imieniu mieszkańców
Marek Michalak

Wojcieszyn 17, 72-200 Nowogard Tel. 603 633 968

Podobną sytuację mają użytkownicy drogi Żabowo – Żabówko – i dalej 
do Konarzewa. – na poparcie skargi mieszkaniec Żabówka dostarczył do 
redakcji fotografie.

LMM

Zerwane zawieszenie uświadomiło kierowcy jak głęboka jest dziura kałuży

Właściciel fermy w trosce o swoje trawniki dokonuje załadunku i rozładunku 
dużych ciężarówek na drodze. I jak wtedy przejechać?

Długołęka

Skarby nasze największe…
W dniu 1 czerwca odbyły się w Długołęce obchody Dnia Dziecka. Święto 

podwójne, bo połączone z otwarciem placu zabaw. Plac zabaw został w ca-
łości sfinansowany ze środków  Funduszu Sołeckiego naszej wsi. Zabawom i 
konkursom nie było końca…

Impreza nie odbyłaby się pewnie , gdyby nie ludzie o wielkim sercu. Ser-
deczne podziękowania kierujemy do tych, którzy zaangażowali się w or-

ganizację impre-
zy i wspomogli ją 
finansowo – Be-
ata Jania, Agniesz-
ka Puszcz, Jolanta 
i Jacek Jankowscy, 
Agnieszka i Mar-
cin Gronowscy, 
Bożena i Jerzy Mi-
rota, Małgorzata i 
Marcin Kozielscy, 
firma Inter Grąd z 
Płotów oraz wszy-
scy dla  których 
uśmiech dziecka 
jest najważniejszy. 

I. Husarz
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W obiektywie  Jana korneluka   - Procesja Bożego Ciała         (3.06.2010)
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OFerTY PraCY

Nowogard 19.05.2010r.
PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD
1. 
2. Przedstawiciel handlowy
3. Barman /ka
4. Hydraulik
5. Stolarz
6. Operator spychacza
7. Manager jakości logistyki 
8. Kierowca C + E
9. Elektryk
10. Nauczyciel jęz. Angielskiego
11. doręczyciel pocztowy
12. Handlowiec
13. Pracownik biurowy – branża 

samochodowa
14. monter instalacji c.o.
15. Przedstawiciel handlowy
16. Sprzedawca / Prezenter han-

dlowy
17. Mechanik samochodowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Agent ubezpieczeniowy (pow. 

Goleniowski )
2. Kierownik zespołu ( pow. Gole-

niowski )
3. dyrektor agencji 
4. Fizjoterapeutów , Pielęgniarki, 

Ratowników WOPR, kosmetycz-
ki ( Jarosławiec )

5. Kucharz (Pobierowo)

Restauracja Caffe Piwnica  
- restauracja z nutką

Recital Basi Raduszkiewicz  - 
Dziekuję, że tu wszystko się zaczę-
ło…. .

W dniu 08.06.2010 o godz. 20:00 
w restauracji Piwnica odbył się kon-
cert Basi Raduszkiewicz  wokalistki 
pochodzącej z Olsztyna, która jest 
związana od wielu lat z życiem kul-
turalnym naszego miasta.  Artystka 
czuje sentyment wobec Nowogar-
du i bardzo chętnie tu powraca ze 
sowimi Szczekarkowa. utworami. 
Koncert był przekazem emocji sa-
mej artystki, która bardzo prawdzi-
wie oddaje to co potrafi robić- śpie-
wać. Jej głos wytworzył nastrojowy, 
poetycki nastrój. Ballady i utwory 
z natury piosenki aktorskiej od Ka-
baretu Starszych poprzez Agnieszkę 
Osiecką i Wojciecha Młynarskiego 
aż po dynamiczne piosenki z reper-
tuaru  Nicka Cavea stworzyły nie-
codzienną aurę słuchania. Wszyst-
kie śpiewane utwory były wyrazem  
emocji artystki i  opowieścią o uczu-
ciach kobiety. Artystka w rozmowie 
powiedziała, że kieruje się mottem, 
które daje jej sens  tworzenia: „ Aby 
coś się zdarzyło, aby mogło się zda-
rzyć trzeba marzyć” ( napisał kiedyś  
J.Kofta) .Piosenkarka  tworzy i pisze 
własne teksty.                            

Restauracja od momentu wzno-
wienia działalności wyznacza nowe 
trendy kulturalne. Jej głównym zało-
żeniem jest  promowanie życia kul-
turalnego poprzez organizowanie 
koncertów, co jest ewenementem  na 
skalę naszych nowogardzkich loka-
li. Właścicielka Lokalu pani Edyta 
Szcześniak w rozmowie powiedzia-
ła:  „To miejsce mnie oczarowało gdy 
przeprowadzaliśmy remont. Orygi-
nalnie zachowana cegła i sam wy-
strój oddaja  klimat niepowtarzal-
ny. W projekcie mamy również or-
ganizację innych przedsięwzięć, by 
wzbogacić życie kulturalne naszych 
mieszkańców. Dzisiejszy  koncert 
Barbary Raduszkiewicz jest ukło-
nem wobec gości, którym  znana jest 
poezja śpiewana”. Wkrótce restaura-
cja przewiduje następne koncerty na 
które serdecznie zaprasza.

Jarosław Bzowy 

Podziękowanie
Za wypożyczenie kwiatów, pomoc przy 

ustawianiu i ozdabianiu ołtarza przy ul. Boh. 
Warszawy na tegoroczne Święto Bożego Ciała 
Państwu  Wiśniewskim, Wożniakom, Kinia-
szom, Tychońcom i  Bąkom oraz wszystkim 
życzliwym sąsiadom – Bóg zapłać. 

Marian Sudomierski  z rodziną 
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 Witamy wśród nas... 	Foto:	Janusz	Roguski	•	Zdjęcia	do	pobrania:	www.videoroguski.pl

Amelka córka Anny 
Misiaszek ur. 3.06.2010 
z Gryfina

Syn Agnieszki Wiśniowskiej 
ur. 7.06.2010 z Nowogardu

Lena córka Sylwii 
Sapiela ur. 31.05.2010 
z Dębic

Kevin syn Elżbiety 
Wawrzyniak 
ur. 30.05.2010 
ze Starogardu

Mateusz syn Agnieszki 
i Kamila ur. 1.06.2010 
z Wojtaszyc

Sara córka Justyny 
i Marka ur. 1.06.2010 z 
Nowogardu

Agata córka Agnieszki 
i Piotra Stefanowskich 
ur. 2.06.2010 z 
Nowogardu

Kacper syn Justyny i 
Krzysztofa Gaja ur. 
6.06.2010 z Mechowa

Syn Iwony Staszak 
ur. 8.06.2010 z Mokre

Amelka córka Pauliny 
i Adriana Cedro ur. 
7.06.2010 z Nowogardu

Syn Edyty Pizoń ur. 
9.06.2010 z Miłogoszczy

Zuzanna córka Joanny 
Benda ur. 6.06.2010 
z Wojtaszyc

Oskar syn Izabeli 
i Adama ur. 6.06.2010 
z Żabówka

Amanda córka 
Anny Szczęśniak ur. 
28.05.2010 z Czarnowa

Adaś syn Kamili i 
Radosława Bulwa ur. 
3.06.2010 z Kalisza 
Pomorskiego

Aleksandra córka Justyny i 
Wojciecha Kluszczyńskich 
ur. 6.06.2010 z Nowogardu

Jakub syn Jolanty 
i Mariusza Majczyk ur. 
21.05.2010 z Radowa 
Małego

Szymon syn Iwony 
Janiszewskiej ur. 
19.05.2010 
z Nowogardu

Lena córka Martyny i 
Michała ur. 20.05.2010 
z Dobrej

Emilka siostra Maćka 
córka Moniki Olechnowicz-
Krakowskiej ur. 23.05.2010 
z Nowogardu

Wojtek syn Magdaleny 
Włodarczyk ur. 
23.05.2010 z Sienna

Michał syn Magdaleny 
i Mieczysława ur. 
22.05.2010 
z Nowogardu

Filip syn Malwiny 
Kosmala ur. 26.05.2010 
z Radowa Małego

Iga córka Renaty 
Olechnowicz 
ur. 27.05.2010 
ze Szczecina

Daria córka Marleny 
Majki ur. 27.05.2010 
z Gryfina

Laura Adamek córka 
Dominiki i Kamila
ur. 27.05.2010 
z Nowogardu

Filip syn Adrianny i 
Roberta ur. 21.05.2010 
z Nowogardu

Gabriela córka Moniki 
Jakób ur. 21.05.2010 
ze Świdwina
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Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków Koła, 

że dnia 20 czerwca 2010 r. 
organizuje zawody spławikowe 

na jeziorze w Nowogardzie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim "Tęczak" 
ul. Waryńskiego do dnia 18 czerwca 2010 r. 

Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka 
przy Restauracji Neptun o godz. 6.00. 

                                                     Zapraszamy 

Burmistrz Nowogardu
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI
Sołtys I Rada Sołecka Żabowa

Serdecznie zapraszają
26 czerwca 2010

na festyn wiejski w Żabowie
“Integracja na ludowo” 

Rozpoczęcie festynu godzina 15.00 – Nabożeństwo w Kościele w Żabowie
Dalsza część festynu odbędzie się na boisku sportowym w Żabowie
Imprezie towarzyszyć będą :

· stoiska rękodzielnicze (hafty, robótki ręczne, obrazy, kowalstwo, rzeźba)
· degustacja potraw regionalnych 
· wystawa starych przedmiotów życia codziennego 
· wystawa dziecięcej twórczości
· rozstrzygnięte zostaną konkursy na plakat promujący Żabowo, konkurs 

na statuetkę „żabki” , konkurs na najlepsze ciasto(zgłoszenia do konkur-
sów przyjmowane są do 24.06.2010)

· gry i zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych
· loteria z fantami 
· możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa 
Diabetyków Koło Nowogard

· występy artystyczne różnych grup społeczności żabowskiej (dzieci, mło-
dzież, dorośli, seniorzy), zespołu ludowego Wesoła Ferajna z NDK, pokaz 
tańców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej zespołu Flesz 

· zabawa taneczna – przygrywać będzie Kapela Rycha i zespół muzyczny 
SAMPLAY 

Wędkarze Dzieciom
Z okazji „Dnia Dziecka” Koło M-G PZW Nowogard zorganizowało za-

wody wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16, w dniu 06.06 2010 Do ry-
walizacji stanęło 36 młodocianych zawodników w wieku 0d 4 do 15 lat w 3 
grupach wiekowych: do lat 10, 13, 16 lat. W grupie do lat 10 zdecydowane 
zwycięstwo i I miejsce przypadło Julii Soszka z 1970 pkt. , II miejsce zajęła 
Bożena Wille z 530 pkt. I III miejsce przypadło Bartłomiejowi Michalczuk 
z 290 pkt. 

W grupie wiekowej do lat 13 Pierwsze miejsce przypadło Przemysławowi 
Ostaszewskiemu z 232 punktami i w grupie wiekowej do lat 16 zdobył Mi-
chał Księżuk z 550 pkt. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali pamiątko-
we puchary i dyplomy. Zawodnicy otrzymali upominki w postaci sprzętu 
wędkarskiego. Pamiątkowe puchary otrzymali również: Najmłodsza zawod-
niczka Weronika Syldatk – 4 lata i najmłodszy zawodnik Kacper Żak – lat 7. 
Sponsorem tych pucharów był kolega Tadeusz Kozioł, za co serdecznie dzię-
kujemy. Zawody zakończyły jak zwykle ciepłe kiełbaski z grilla.

Tekst i fot. 
Henryk Szczupak „gruba ryba” 

majowa mądra głowa
W  SOSW w Nowogardzie odbył się po raz pierwszy konkurs matematycz-

ny „Liczbowe zmagania”.  Przeznaczony był dla uczniów z naszej szkoły.  Ce-
lem konkursu było rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego 
i logicznego rozumowania oraz propagowanie podstawowych zasad logiki. 
Konkurs odbył się w czterech kategoriach:

-  Kategoria I     KLASY  I – III SP  oraz ZET I SP
-  Kategoria II    KLASY IV –VI SP
-  Kategoria III   KLASY I – III GIM.
-  Kategoria IV   ZET  I – II GIM.
Rozgrywki konkursowe poprzedzone zostały eliminacjami, które odbyły 

się dzień wcześniej , a przeznaczone były dla wszystkich uczniów  SOSW w 
Nowogardzie.  Po eliminacjach do konkursu zakwalifikowano po 2 uczniów 
z największą ilością punktów w poszczególnych kategoriach. 

Po ciężkich zmaganiach i wysiłku umysłowym zwycięzcami  konkursu 
„Liczbowe zmagania” w poszczególnych kategoriach zostali:

- Kategoria I    KOLIBOWSKI JULIAN KLASA II SP
- Kategoria II   MISIEWICZ SEBASTIAN KLASA V
- Kategoria III   KOPCIUCH PIOTR KLASA III A GIM.
- Kategoria IV  DOROCH KAMILA  ZET I GIM.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-

cesów w  przygodzie z matematyka. Następna edycja konkursu matematycz-
nego „Liczbowe zmagania” odbędzie się w maju 2011r.

Inf. własna
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne
KONTAKT: „ A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 

TEL. 697 30 69 69
e-mail: aga4b@yahoo.com

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Stacja Paliw 
KAGRA GROUP 

w Maszewie ul. Jedn. Narodowej 
23A (wyjazd na Goleniów) 

zatrudni pracownika. 
Informacja na miejscu 

lub 91 469 59 10.

Pawilon 
do wynajęcia, 

46 m kw. 
Tel. 886 46 54 85

Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Goleniowie filia w Nowogardzie 

ogłasza nabór uczniów
na rok szkolny 2010/2011 w następujących specjalnościach: 
fortepian, skrzypce, akordeon, klarnet, gitara. 
Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie podań w Go-
leniowie ul. Szkolna 23, tel. 91 418 26 25 oraz w Nowogardzie, 
Plac Wolności 9 (były Hotel „Cisy”) III p., tel. 664 809 155. 
Przesłuchania kandydatów rozpoczną się 18.06.2010 r. (pią-
tek) godz. 16.00 w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (III p.).

Poszukujemy 
lektorów 

języka angielskiego i niemieckiego. 
Wymagane wykształcenie wyższe 

(minimum licencjat). 
Korzystne warunki.

Tel. 609 313 000.

W związku z przeprowadzeniem 
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 

Burmistrz Nowogardu
 - Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza nabór 
na 5 rachmistrzów spisowych.
Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rol-

nych od użytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września do 
dnia 31 października 2010 r.

Wymagania:
•	 ukończone 18 lat,
•	 wykształcenie minimum średnie, preferowani studenci studiów 

wyższych,
•	 pełna sprawność fizyczna,
•	 posiadanie umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązy-

waniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, 
cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),

•	  bardzo dobra znajomość komputera i łatwość obsługi telefonów 
komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych,

•	  znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność prak-
tycznego wykorzystywania map cyfrowych

•	 podstawowa wiedza z zakresu rolnictwa,
•	 posiadanie pełni praw publicznych,
•	 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym prze-

stępstwa skarbowe),
•	 doskonała znajomość języka polskiego,
•	 miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Nowo-

gard,
•	 dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych 

(20 czerwca do 31 lipca 2010 r.), obchodu przedspisowego (9 - 23 
sierpnia 2010 r.), odprawy przedspisowej (6 - 7 września 2010 r.) 
oraz trwania spisu, tj. od 8 września do 31 października 2010 r.

Termin dostarczenia zgłoszeń: do 15 czerwca 2010 r.
 W zgłoszeniu proszę podać  nr telefonu komórkowego, e-mail
Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miej-

skiego w Nowogardzie
Wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicz-

nie.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Woje-

wódzkiego Biura Spisowego w dniu 17 czerwca 2010 r. a następnie przej-
dą 4-dniowe szkolenie, zakończone egzaminem. Ukończenie egzaminu z 
wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umo-
wy - zlecenia.

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

Tel.  913 922 165
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NOWO OTWARTY
Sklep z odzieżą 
nową i używaną 

po bardzo atrakcyjnych cenach 
ZAPRASZA!

ul. Blacharska 1A 
w godz od 9.00 do 18.00

Zlecę  położenie  
terakoty  na  hali  
o  pow. 1100  m² 

Oferty  proszę  kierować 

 na  adres  mailowy: 
 agrojmmk@gmail.com 

 informacje  pod  
nr telefonu 609671030

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6
pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) * klucze 
warsztatowe * elektronarzędzia * prostow-
niki * akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). Zapraszamy!

Informujemy, że 

agencja Opłat 
eXPerT 

została 
przeniesiona 
z ul. 3 Maja 

na ul. 15 Lutego 
(Pasaż Handlowy MAX). 

Serdecznie zapraszamy 
od pon. do pt w godz. 10.00 – 

18.00, sob. 10.00 – 14.00.

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479
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OGŁO SZE NIA drOb NE

NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na 
własność. rata już od 800 zł. 
Na 30 lat. Nowogard, 3 pokojo-
we mieszkanie sprzedam, sło-
neczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyska-
niu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierża-
wę. 514 45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Okulickiego w Nowogar-
dzie. Tel. 606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m 
kw., Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam pół domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwni-
czony z garażem w Nowo-
gardzie, cena do negocjacji. 
663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie, 2 pokojowe z balkonem, 
III p. Tel. 502 453 217.

•  Poszukuję mieszkanie do wyna-
jęcia na wsi. 661 751 304.

•  Wynajmę lokal na działal-
ność usługowo – handlową, 
Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
609 307 327.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 125 m kw w centrum 
Nowogardu. 667 994 240.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 
30, 36 arów okolice Nowogardu. 
796 82 09 71, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe ul. Leśna. 796  820  971, 
790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 58 m kw, parter. 91 39 27 000.

•  Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność 
handlową, biurową (góra, dół), ul. 
5 Marca Nowogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m 
kw. Tel. 509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w domu dwurodzinnym, 
bezczynszowe, 88 m kw, z gara-
żem w Nowogardzie. Tel. 91 39 
20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 3 pokojowe. 603 55 55 32.

•  Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, częściowo umeblo-
wane. 660 010 540.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

•  Sprzedam działkę budowlaną 

w Redle, pow. 1800 m kw. Tel. 
603 353 789.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
(własnościowe w centrum) lub 
zamienię na kawalerkę w cen-
trum  z dopłatą. 605 646 349.

•  Sprzedam kawalerkę w No-
wogardzie, 27 m kw, I piętro, 
po remoncie w 2009 r. Tel. 
661 510 846. 

•    Mieszkanie w centrum 38m 
(ogrzewanie piec),wynajmę od 
zaraz. Tel. 913925207 po 20-tej.

•  Odstąpię działkę z murowanym 
domkiem koło ZK Nowogard. 
782 813 335.

•  Tanio zakwateruję od 6 do 13 
pracowników. 508 309 980.

•  Sprzedam duży, wysoki garaż ul. 
Kościuszki. 518 483 194.

•  Sprzedam działkę nad jeziorem 
w Nowogardzie, cena 45 tys. Tel. 
608 622 920.

•  Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie własnościowe, bezczyn-
szowe w centrum miasta o 
pow. 64 m kw na mniejsze. Tel. 
602 184 675.

•  Sprzedam lub zamienię na ka-
walerkę z dopłatą 4 pokojowe 
własnościowe, niski koszt utrzy-
mania. Tel. 502 560 931.

•  Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe w Goleniowie, 46,2 m kw, 
własnościowe, własne co, II pię-
tro. 669 018 385.

•  Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 53 m kw, 2 pokoje, bu-
dynek gospodarczy, 5 arów 
ogródka, 8 km od Nowogardu, 
w Maszkowie w bloku na piętrze. 
723 005 684.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we z aneksem kuchennym, 60,2 
m kw, I piętro. Tel. 668 15 15 16, 
608 626 696. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane 
o pow. 2.557 i 2.145 m2. Ładna 
okolica i atrakcyjna cena. Tel. 
601889596 - po 15. 

•  Sprzedam kawalerkę pow. 36 m 
kw, IV piętro, cena 110 tys. zł. Tel. 
603 531 816.

•  Sprzedam stodołę w Karsku, mu-
rowaną – własność z księgą wie-
czystą – działka o pow. 0,0554 
ha – budynek o pow. 700 m kw, 
cena 130 tys. zł. Tel. 609 245 816.

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

•  Sprzedam bardzo ładne podda-
sze, wysoki standard, centrum, 
ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

•  Sprzedam kawalerkę, 36 m kw, 
cena 110  tys. 91 39 25 179.

•  Sprzedam mieszkanie 2 po-

kojowe, 54,5 m kw, III p. Tel. 
668 927 296.

•  Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 140 m kw pod działalność go-
spodarczą. Tel. 502 560 931.

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia od lipca, III piętro. Tel. 
512 878 729.

•  Sprzedam dwie działki budow-
lane, 10 arów, 50 tys. każda, Kiko-
rze. 694 521 787.

•  Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie 63 m kw, II piętro. 
785 544 337.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe, ul. Boh. Warszawy, 
czynsz 800 zł. 662 596 690.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., 
full opcja, stan bardzo dobry. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, auto-
mat, full opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, 4 sztuki, stan 
bdb, cena 590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zie-
lony metalik, 5 drzwi, rok prod. 
12/2001, przebieg 125 tys km, 
serwisowany do końca w ASO 
Nissan, klimatyzacja, inne, 
stan bdb, cena 21 500 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam Ford Escort, 1,8 die-
sel, 1993 r. 692 562 306.

•  Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., 
poj. 2,0, automatyczna skrzynia 
biegów, składak. Cena 1900 zł. 
Tel. 722 030 862.

rOlNICTWO

•  Sprzedam gorczycę i słomę w 
kostkach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam prosiaki, Jenikowo. 
Tel. 885 974 930.

•  Sprzedam kombajn Bizon ZO-
50, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia. Tel. 696 889 346.

•  Sprzedam kombajn ziemnia-
czany „Anna”, 1990 r. Tel. 91 39 
25 888.

•  Sprzedam kaczki tusze, własny 
wychów. 91 39 50 140.

•  Sprzedam owies. 511 932 684.

•  Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

•  Sprzedam lub pożyczę do 
żniw mieszankę zbożową 
(owies + jęczmień + pszenica). 
606 342 404.

•  Sprzedam tuczniki. Tel. 500 75 
25 73.

•  Oddam kozę w dobre ręce. Tel. 
726 946 010.

USŁUGI

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

•  Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

•  DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – tanecz-
ny kaJ – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. mycie okien w mieszka-
niach prywatnych. Pranie dy-
wanów  i wykładzin atrakcyj-
ne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik rekla-
my dla Twojej Firmy - Ramki do 
tablic rejestracyjnych z wyświe-
tlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad 
apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, napra-
wy komputerów, simloki, mo-
nitoring. Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.
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TOYOTA 
NOWOGARD 
MK.SP.Z O.O.              

zatrudni  
osobę 

na stanowisko 
kasjera

podania proszę kierować 
na adres mailowy

kadry@toyotanowogard.pl

Sołtys i Rada Sołecka  
w Krasnołęce 

dziękują:
p. Janowi Bąk „Bartek- 

Domet”, p. Leszkowi Cedro  - 
”Budmat”, p. Witoldowi Dęga 

- Zakład Samochodowy,  
p. Bogdanowi i Dariuszowi 

Tumulec - Piekarnia „Karsk” 
za pomoc  

w zorganizowaniu  
Dnia Dziecka

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY NOWY DOm W NOWOGarDZIe

o pow.280 m2 działka 937 m2 
CeNa: 700 000 zł

ZaBUDOWY kUCHeNNe - ATRAKCYJNE CENY! 
Gotowe zestawy kuchenne można zobaczyć w siedzibie naszej firmy. ZAPRASZAMY!!!

•  Transport – bus Max. 
784 053 493, 604 96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do 
wynajęcia 2*15m kwadratowych 
w centrum Nowogardu, tel. 605 
522 340.

•  Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa 1,40 za km. 
500 297 054.

•  UNIQA – ubezpieczenia komuni-
kacyjne, majątkowe, na życie. Lil-
la Kaźmierowska, ul. Poniatow-
skiego 14/2. 693 128 108, 91 350 
30 55.

•  Transport, przeprowadzki – 
szybko i tanio. 79 1111 749.

•	  Usługi – docieplanie budyn-
ków, malowanie, glazura, tera-
kota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. 0600 626 268.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i gra-
nitowej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•  Usługi transportowe Citro-
en Jumper Max + hak, moż-
liwość wystawienia faktury. 
607 408 489.

•  Amerykanka udziela korepe-
tycji z języka angielskiego. Tel. 
501 572 186.

•	  Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

•  Usługi – dachy, malowanie, 
szpachlowanie, docieplenie bu-
dynków, budowa domów, kostka 
brukowa, itp. 692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały prze-
niesione na ul. Wojska Pol-
skiego 3 (budynek RCP-u). Tel. 
669 053 722.

•  Kompleksowe wykończenie 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
784 188 147.

•  Dachy, usługi ogólnobudowla-
ne. 886 310 425.

•  Tipsy żelowe tanio. 511 120 394.

•	  Szycie zasłon pod wymiar. 
Wzory: www.nasza-klasa.pl – 
Iwona Dębska Nowogard. Tel. 
692 911 906 - 10.00 – 18.00.

•  Remonty i wykończenia miesz-
kań wykonam. 91 39  501 03, 
608 364 330.

•	  montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•  Malowanie, szpachlowanie, re-
gipsy, panele. 513 202 205.

•  Zakład Krawiecki „CARO” ul. Są-
dowa 1 – szycie, przeróbki, po-
prawki. 665 541 960.

•  Regeneracja nagrobków – lastri-
ko, granit, unoszenie, poziomo-
wanie oraz remonty mieszkań 
od „a’ do „z”. Tel. 500 54 50 21 lub 
91 350 31 51.

•  Bezpłatne kasowanie pojazdów 
mechanicznych. 798 130 303.

•  Usługi hydrauliczne co, woda. 
Tel. 695 563 187.

 PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

•	  kurs masażu klasycznego i ae-
robiku. Bezrobotni gratis. 510 
280 605. możliwość pracy.

•  Multi Polska Sp. z o.o. jedna 
z największych sieci z branży 
RTV AGD w zachodniej Polsce 
poszukuje kandydata na stano-
wisko: doradca klienta, którego 
zadaniem jest aktywna obsługa 
klienta detalicznego zgodnie z 
obowiązującymi w Firmie stan-
dardami, obsługa systemów ra-
talnych i kasy fiskalnej. Kontakt: 
multi11@multi.pl, bądź osobi-
ście Multi, ul. Kościelna 1.

INNe

•	  SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkę Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁęka. Tel. 
504 872 700.

•  Sprzedam traktorek – kosiarkę 
11,5 KM MTD, cena 2200 zł do 
uzgodnienia. 696 064 476.

•  Sprzedam komputer stacjonar-
ny, drukarka, monitor, cena 790 
zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Yorki po małych ro-
dzicach. 500 653 228.

•  Oddam gruz w zamian za po-
sprzątanie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam bardzo tanio telewi-
zor i segment. Tel. 510 910 605.

•  Zamienię samochód Volkswa-
gen Golf I w dobrym stanie, 
sprawny technicznie na laptopa. 
513 569 055.

•  Sprzedam zwijarkę do blachy, 
szer. wałków 2m, do grubości 5 
mm. Silnik z przekładnią 15 KW, 
cena 1,50/ 1 KW. 784 957 680.

•  Sprzedam wózek (3 w 1) – gon-
dola, spacerówka, nosidło, cegla-
sto-szary. Tel. 668 15 15 16.

•  Oddam gruz z dachówki 200 
m kw, odbiór od 14.06., Nowo-
gard, ul. Poniatowskiego 28/2. 
691 250 234.

•	  Zdrowie. Sprzedam w idealnym 
stanie wózek inwalidzki elek-
tryczny z pilotem. 91 350 30 53, 
0516 838 105.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

19,90 zł

16,95 zł

17,90 zł

22,75 zł

19,95 zł

19,85 zł

7,20 zł

11,90 zł

8,95 zł

13,50 zł

14,20 zł

23,20 zł

15,90 zł

9,35 zł

6,50 zł

dOPPEL herz 
dla diabetyków

HEPATIL 2 op. + torba gratis

IbUM forte

LIOVEN activ

MArIMEr 
woda morska

SKrZYP max

SUdOPANTEN 100 g.

FLEGAMINA  syrop

Informujemy, że 

17 czerwca 2010 r.
czwartek w godz. 14.30 - 15.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

 www.dzienniknowogardzki.pl
Tel.  913 922 165
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 11.06

Rozwiązania krzyżówki 28.05 – PODAREK 
DLA DZIECKA – nadesłali: Nikola Grenda, 
Krystyna Zawidzka, Jadwiga Maknia, Katarzyna 
Frąckowiak, Teresa Powalska, Zbigniew Szere-
meta, Jerzy Siedlecki, Barbara Śmigiel, Łucja wi-
śniewska, Halina Stefańska, Teresa Januszonek, 
Krystyna Wojtkiewicz, Natalia Chruściel, Wie-
sław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Sylwia Feliksiak, Pelagia Feliksiak, Zygmunt 
Mierkiewicz, Urszula Skowron, Urszula Skinder 
z Błotna, Jakub Kochelski z Błotna,  Agata Ko-

chelska z Błotna, Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Eliza zawadzka z 
Orzechowa, Andrzej Czarnowski z Osowa, Tere-
sa Młynarska ze Słajsina, Bogdan Krystkiewicz z 
Dąbrowy, Jozef Dobrowolski z Dąbrowy.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Teresa Młynarska ze Słajsina.
 - Nikola Grenda z Nowogardu, 
- Zbigniew Szeremeta z Nowogardu.

Gratulujemy!

marZeNIe WYBOrCY
Beznadziejnie o tym marzy,
By miast masek, ujrzeć twarze.

CI: kTÓrYCH NIe WYBIerZemY 
Czemu tym razem nie wszedł na listę?...
(Niewdzięczność ludzka to zjawisko smutne!)
On, proszę państwa ma sumienie czyste, 
A więc – bywało – drzemkę sobie utnie,
Na sesji Rady… Czy to państwa dziwi?
Wszak na bezsenność nie cierpię uczciwi!
To też pociesza się jeszcze nadzieja… 
Przepraszam… oczy znowu mu się kleją… 

GDYBY ZOSTaŁ WYBraNY
Gdyby wybrany został… Och jak cudnie
Mógłby połączyć z pracą odpoczynek!. 
Przesypiać cały ranek i popołudnie, 
Nie dbać o żaden rygor czy docinek.
Jego przystojna, miła sekretarka 
Spławiała by petentów przy okienku,
Nosa utarłszy każdemu, co sarka, 
Zdaniem: „pan radny” bawi w swym okręgu!”

PrZYkŁaDNa aDmINISTraCJa 
Na głowie łysina i brzuszek rośnie, 
Godzinki płynął urzędowania, 
Pośród papierków podpisywania. 
Dla odpoczynku papierosiki, 
Oraz herbatki spokojne łyki
Konferencyjka przebiega szparko,
Oraz rozmówki ze sekretarką. 
Gdy „stron” pod drzwiami rośnie ogonek,
Pogodnie, mile, upływa dzionek. 
Bo pan urzędas nie chce się trudzić, 
On dla papierków jest – nie dla ludzi.
Tak mija dzionek na odsyłaniu, 
Podpisywaniu i utrudnianiu. 
Lecz gdy się znajdzie na Sali zebrań, 
O pracy wtedy mówi jak z cebra!
Na dwóję administracje można ocenić, 
I nie ma mądrych, żeby to zmienić!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Spartakiada lZS
 w Wołowcu

Dnia 06.06 2010 w Wołowcu gm. 
Nowogard odbyła się spartakiada kół 
LZS w piłce siatkowej i piłce nożnej:

Piłka siatkowa
Startowało 7 zespołów. Oto wyniki:
Wołowiec-Szczytniki 2:1
Sikorki-Świętoszewo 2:0
Słajsino-Świerczewo 2:0
Wołowiec-Słajsino 2:0
Dąbrowa –Sikorki  2:1 
Sikorki-Wołowiec 2:0 
Dąbrowa- Słajsino 2:1

I miejsce DĄBROWA
II miejsce Słajsino 
III miejsce Sikorki 
Piłka Nożna
Startowało 7 drużyn oto wyniki:
Słajsino – Świerczewo 4:2 

Dąbrowa-Wołowiec 0:1
Świętoszewo-Szczytniki 2:0 
Słajsino-Wołowiec 1:2
Świętoszewo- Sikorki 2:4
Świętoszewo-Słajsino 2:0
Wołowiec – Sikorki 1:2 
I miejsce Sikorki
II miejsce Wołowiec
III miejsce Świętoszewo 
Trzy najlepsze zespoły w piłce noż-

nej oraz piłce siatkowej otrzymały pu-
chary ufundowane przez MGZ LZS.  
Przeprowadzono także blok imprez 
rekreacyjno-sportowych dla dzieci, 
które w nagrodę za sportowy wysi-
łek otrzymały zabawki oraz pieczone 
kiełbaski. 

MGZ LZS Nowogard 
 

Sportowa majówka 
w kikorzach

W niedzielę 23 maja, w Kikorzach 
odbył się festyn sportowo- rekre-
acyjny Sportowa Majówka, podczas 
której rozegrano mecze piłki nożnej, 
gdzie wystąpiło 6 drużyn i piłki siat-
kowej- 8 zespołów.

Po zaciętej rywalizacji najlep-
szym zespołem okazał się zespół z 
Mostów przed Kościuszkami i LZS 
Wena Kikorze.

Najlepszym strzelcem bramek zo-
stał Stosio Przemysław z Mostów,  
natomiast najlepszym bramkarzem 
okazał się Marek Trościanko z LZS 
Wena Kikorze. Wyłoniono tak-
że najlepszego zawodnika turnieju, 
którym został Michał Kaniowski z 
LZS Osina.

Rozgrywki piłki nożnej odbywały 
się pod czujnym okiem sędziów Sta-
nisława Rutkowskiego, Piotra Ma-
kosza i Romana Niepsuja.

Natomiast w piłce siatkowej beza-
pelacyjnym zespołem- od wielu już 
lat- została Czermnica natomiast na 
dalszych pozycjach uplasowały się 
zespoły Sokół Sikorki i LZS Krzywi-
ce. Tu najwszechstronniejszym za-
wodnikiem został Kuriata Norbert z 
Sokoła Sikorki.

Arbitrem spotkania był Tomasz 
Gajda.

Puchary zwycięskim zespołom i 
wyróżnionym sportowcom wręczy-
li przewodniczący Rady Gminnego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we w Osinie Piotr Pustelnik (organi-
zator festynu) oraz Paweł Trościan-
ko i Stanisław Rutkowski.

Nie zabrakło także konkuren-
cji dla najmłodszych i dla pań, któ-
re rzucały podkową i beretem. Tutaj 
zwyciężyła Sylwia Gałecka z Kościu-
szek pokonując Milenę Kozak rów-
nież z Kościuszek i Danutę Górecką 
z Kikorzy.

Rozegrano także dwubój pamię-
ci Franciszka Palenicy. Tu pierwsze 

miejsce przypadło Marianowi Tro-
ścianko z Kikorzy, a kolejne zaję-
li Mirosław Gałecki z Nowogardu i 
Piotr Pustelnik z Kikorzy.

Natomiast najlepszym zawodni-
kiem w podnoszeniu ciężarka został 
Ireneusz Pomykała.

Miłym akcentem festynu były ży-
czenia i tradycyjne 100 lat dla jubi-
lata Mariana Pustelnika z Kikorzy, 
wieloletniego działacza LZS, które-
go uhonorowano specjalnym pu-
charem oraz upominkami ufundo-
wanymi przez Klub Kolekcjonera w 
Nowogardzie, które wręczył prezes 
Klubu i prowadzący festyn Tadeusz 
Łukaszewicz.

Zorganizowanie festynu było 
możliwe dzięki hojności sponsorów: 

- wójt Gminy Osina- Wiesław 
Tomkowski;

- fabryka okien i drzwi z alumi-
nium i pcv Wena Kikorze w osobach 
Stanisław Dworak i Ryszard Gło-
wacki;

- Extra-Dach Michał Kujawski- 
Szczecin;

- Mariusz Książuk- sklep warzyw-
niczy w Osinie;

- Dariusz Mostrąg- usługi dekar-
skie Kikorze;

- Rafał Lisiecki- auto- gaz Kikorze;
- Klub Kolekcjonerski z Nowogar-

du;
- Małgorzata Grzybowska- Bar 8 

bila z Osiny
oraz sponsorzy indywidualni Ma-

rian Pustelnik, Bogdan Górecki obaj 
z Kikorzy.

Organizatorzy festynu składają 
serdeczne podziękowania i zapra-
szają do dalszej współpracy.

Festyn swą obecnością zaszczyci-
li przedstawiciel Urzędu Gminy w 
Osinie Dariusz Szabo oraz nowo-
gardzki Klub Rowerowy Bicykl 50.

Tekst i foto
Ireneusz Karczyński     

Spartakiada w karsku
Miłośników piłki nożnej, siatkowej oraz przeróż-

nych gier i zabaw sprawnościowych zapraszamy na 
spartakiadę do Karska w niedzielę, 13 czerwca . Po-
czątek o godz. 10.00

Sołtys i Rada M-G LZS

„You’ll never walk alone 
- Nigdy nie będziesz szedł sam”

Turniej Łukasza marszałka
Zapraszamy wszystkie chętne zespoły zrzeszone i niezrzeszone do wzięcia 

udziału w turnieju piłki nożnej drużyn 7 – osobowych (zespół może liczyć 
10 zawodników ). Impreza odbędzie się na stadionie miejskim w Nowogar-
dzie dnia  27.06.2010 r. (niedziela). 

Rozpoczęcie turnieju g.10.00. Wpisowe od każdego zespołu wynosi – 
200.00 zł. 

Zebrane pieniądze w całości przekazane zostaną rodzinie Łukasza.
W turnieju wezmą udział zaproszone przez organizatorów zespoły ligo-

we oraz ekipy, które zgłoszą się do dnia 18.06. (piątek). Liczba miejsc ogra-
niczona.

Kontakt:     Organizatorzy
Tel. 664 037 266   Tomasz Szafran
     Marcin Skórniewski
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14 czerwca br. g. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Informujemy 
Czytelników i Sprzedawców

że piątkowe wydanie DN 
miało podane błędną cenę.

Właściwa to 1,60 zł,
Zainteresowanych przepraszamy

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a Nowogard 

zatrudni  
magazyniera.   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18

112 zawodników z   14 klubów 
motorowych  Polski Północnej i Za-
chodniej – MKS Nekla, Zmotory-
zowana Wschowa,  WKM Wscho-
wa ,  A. Gorzów, OKM Ostrów, KM 
Szczecin, KM Chojna, KMP Dobro-
mil,  Crossteam  Zielona Góra, RC 
Leszno, MK Oborniki, MX Koszalin 
i gospodarze czyli KM Cisy Nowo-
gard  stanęło na starcie Mistrzostw 
Strefy Zachodniej  by rozegrać  V 
rundę tych rozgrywek.  Przeprowa-
dzono po dwa wyścigi  w  sześciu ka-
tegoriach – młodzik, junior, otwar-
ta I, otwarta II, otwarta z licencją i 

weteran, oraz bardzo widowiskowe 
quady. 

Po rozegraniu obowiązkowych 
jazd kwalifikacyjnych wicestaro-
sta goleniowski Tomasz Kulinicz w 
towarzystwie dyrektora zawodów 
Wiesława Smietiucha  wygłosił tra-
dycyjną formułkę „Mistrzostwa 
uważam za otwarte” i zaczęło się...

Zaczęło się bardzo dobrze dla na-
szych reprezentantów – świetnie 
w obydwu wyścigach jechali Paweł 
Klewicz  (startuje z nr 51) i Żaneta 
Zacharewicz (nr 95) w klasie mło-
dzik zajmując kolejno 3 i 4 miejsca. 

Zdobyli więc do klasyfikacji gene-
ralnej odpowiednio 40 i 36 pkt.

W klasie junior nasze barwy re-
prezentował Kacper Serówka (nr 
73) zajmując dwukrotnie 6 miejsca 
i dorzucając do klasyfikacji Strefy 32 
punkty. 

W klasie otwartej II  Piotr Tomala 
(nr 178) zdobył  20 pkt  (10 miejsce 
po dwóch wyścigach), Mariusz To-
mala (nr 526) 13 pkt (miejsce 14), a 
Rafał Szwarczewski (nr 77) punktów  
także 13 i miejsce 15. 

Na „Smoczaku” 
tylko sportowo

 fot. Jan Korneluk
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Kronika policyjna 
Policjanci Komisariatu Policji w 

Nowogardzie interweniowali w na-
stępujących sprawach:

07.06 – poniedziałek 
Godz. 14:00 – Kierowca rozłado-

wujący towar  z  samochodu do skle-
pu nie zabezpieczył kabiny. W wyni-
ku czego zostały skradzione doku-
menty i pieniądze.

Kierowca jadący samochodem 
przede wszystkim nie powinien:

• pozostawiać dokumentów, pie-
niędzy  i innych rzeczy wartościo-
wych na fotelu pasażera czy schow-
ku pojazdu, zamykać szyby pojazdu 
i zabezpieczać jego drzwi   

• zabierać autostopowiczów z 
miejsc podejrzanych, czy osób 
przypadkowo poznanych podczas 
postoju;

• zatrzymywać się w miejscach 
nieoświetlonych, zalesionych czy 
na pustkowiu;

• pozostawiać auta na postoju bez 
nadzoru szczególnie, gdy bagaż wi-
doczny jest przez jego szyby.

Godziny popołudniowe – Kolizja 
drogowa pojazdu  ze zwierzyną le-
śna na odcinku  drogi Nowogard – 
Sąpolnica 

08.06 – wtorek 
Godz.20:10 – Nietrzeźwy rowe-

rzysta został zatrzymany przez poli-
cje między miejscowościami Osina – 
Krzywice. Rowerzysta miał w wydy-
chanym powietrzu 1,07 promila al-
koholu i aktywny zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów. 

15:45 – Ochrona sklepu Biedronka 
ujawniła i przekazała policji sprawcę 
kradzieży, którego” łupem” miał być 
alkohol i artykuły spożywcze. Spraw-
ca został zatrzymany przez policje, 
która skierowała sprawę do Sądu Re-
jonowego w Goleniowe. 

- Godziny nocne –  Włamanie do 
piwnicy na ul. Poniatowskiego. Skra-
dziono rower.

Policja radzi, co zrobić, żeby nie 
zostać okradzionym z mienia skła-
dowanego w piwnicy:

• Zamykać  drzwi, zabezpieczać 
rowery np. linką zabezpieczającą.

• drzwi wejściowe do piwnicy po-
winny być za każdym razem zamy-
kane, 

• nie należy zwalniać blokad 
drzwi przyciskając guzik domofo-
nu jeżeli jest w bloku zamontowany 

• wyposażyć drzwi piwnicy w so-
lidną kłódkę  antywłamaniową.

• nie należy pozostawiać uchy-
lonych lub niedomkniętych drzwi 

wejściowych jeżeli jest zainstalowa-
ny domofon

• nie zostawiać bez żadnego za-
bezpieczenia rowerów lub innego 
cennego mienia na klatce schodo-
wej czy też w samej piwnicy

• dokonując zakupu drzwi, zwra-
cać uwagę na sposób montowania 
zawiasów, które nie powinny znaj-
dować się na zewnątrz zabezpiecza-
nego pomieszczenia, 

• dokonując wyboru drzwi, nie 
kierować się tylko ich ładnym wy-
glądem, ale przede wszystkim 
względami bezpieczeństwa. 

12:00 – ekspedientka ze sklepu 
spożywczego na ul. Kościuszki za-
uważyła kradzież sklepową. Dzię-
ki szybkiej reakcji policjantów OPI 
sprawcy zostali zatrzymani niedale-
ko miejsca zdarzenia.

 10.06 – czwartek 
Godz,06:00 – Kolizja drogowa 

pojazdów na ul. Generała Bema . 
Sprawca został ukarany mandatem 
karanym 

11.06 – piątek 
17:00 – Na Komisariat Policji zgło-

siła się osoba  i powiadomiła  o   kra-
dzieży pieniędzy z konta bankowego. 
Sprawca posłużył się danymi inden-
tyfikacyjnymi karty debetowej. 

Bezpieczna karta
• Karta kredytowa jest wygodnym 

i bezpiecznym sposobem pła-
cenia, ale tylko pod warunkiem 
przestrzegania przez Ciebie kil-
ku podstawowych zasad. Zatem 
pamiętaj: 

• nikomu nie udostępniaj numeru 
PIN karty oraz nie przechowuj go 
razem z kartą;

• po otrzymaniu karty od razu ją 
podpisz;

• jeśli masz możliwość zmiany PI-
N-u karty, który ustalił bank, 
unikaj łatwych kombinacji (np. 
1111) czy też takich zestawień 
cyfr, które mogą być z Tobą sko-
jarzone (np. data urodzin);

• nie wyrzucaj potwierdzeń do-
konanych płatności czy wypłat 
z bankomatu, ale przechowuj je 
do momentu otrzymania z ban-
ku miesięcznego zestawienia 
transakcji. Po jego otrzymaniu 
sprawdź, czy faktycznie dokona-
łeś wszystkich ujętych w wyciągu 
transakcji;

• zapisz i zachowaj numery karty 
oraz numery telefonu potrzebne 
do jej ewentualnego zastrzeżenia;

• płacąc kartą za towar lub usługę, 

sprawdzaj, czy kwota na potwier-
dzeniu zgadza się z ceną, którą 
powinieneś zapłacić;

• pamiętaj, aby płacąc kartą nie 
tracić jej z pola widzenia. Jeśli 
płacisz w restauracji, kelner po-
winien podejść do Ciebie z termi-
nalem płatniczym, a nie zabierać 
kartę;

• dokonując zakupów w interne-
cie, korzystaj jedynie ze spraw-
dzonych adresów internetowych. 
Sprzedawcy możesz podać nu-
mer karty, natomiast NIGDY nie 
przekazuj mu swojego numeru 
PIN;

• upewnij się, że dane, które po-
dasz na stronie internetowej będą 
odpowiednio zaszyfrowane i za-
bezpieczone przed dostępem do 
nich przez osoby niepowołane;

• przechowuj wiadomości elektro-
niczne opisujące transakcje, któ-
rych dokonałeś za pośrednic-
twem Internetu;

• w wypadku utraty karty lub jej 
zgubienia natychmiast poinfor-
muj bank, który wydał kartę oraz 
zastrzeż ją;

• jeśli masz jakiekolwiek wątpliwo-
ści co do bankomatu, z którego 
chcesz skorzystać, wybierz inny, a 
o swoich wątpliwościach poinfor-
muj jego właściciela.
13.06 – niedziela 
11:30 – Policjanci OPI ukarali męż-

czyznę, który wypalał trawę w pobli-
żu zabudowań  tym samym przyczy-
niając się do zagrożenia pożarowego. 

Kary za wypalanie traw, łąk i nie-
użytków.

Artykuł 131 ustawy o ochro-
nie przyrody mówi, że „kto wypa-
la łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu lub grzywny”.Zgod-
nie z art. 82, § 1 Kodeksu wykro-
czeń, za wykroczenie tego typu gro-
zi kara aresztu, grzywny lub nagany.  
Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto 
sprowadza zdarzenie, które zagraża 
życiu lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, ma-
jące postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do 
10 lat.

Dodatkowe sankcje zagraża-
ją osobom, które doprowadziły do 
czyjejś śmierci lub powstania strat 
materialnych. 

Wypalanie może skutkować ob-
niżeniem lub wstrzymaniem dopłat 
dla rolników.

13:00 – Ochrona sklepu Biedron-
ka zatrzymała i powiadomiła poli-
cję o kradzieży sklepowej. Sprawca 
chciał przywłaszczyć sobie artykuły 
spożywcze. 

Godziny nocne – Kradzież z piw-
nicy roweru 

20:30 – Zatrzymanie przez policję 
nietrzeźwego rowerzysty na drodze 
do miejscowości Osina. Rowerzysta 
miał w wydychanym powietrzu 2,07 
promila alkoholu. 

Opr. Jarosław Bzowy

Wpadli przez różowy dres
Policjanci z Komisariatu Policji w Nowogardzie zatrzymali trzy osoby 

podejrzane o kradzież pieniędzy w kwocie 600 zł oraz artykułów spożyw-
czych i przemysłowych o wartości 110zł w tamtejszym sklepie. Wszyst-
kim zatrzymanym przedstawiono zarzut kradzieży. Grozi im kara do 5 
lat pozbawienia wolności. 

Do kradzieży doszło we wtorek, 8 
czerwca, przed południem w skle-
pie spożywczo-przemysłowym w 
Nowogardzie. Mieszkańcy Koszali-
na dwaj mężczyźni w wieku 27 i 31 
lat oraz 27-letnia kobieta weszli do 
sklepu pod pozorem zakupu wina. 
W czasie, gdy jeden z mężczyzn za-
jął sprzedawczynię, drugi wraz z ko-
bietą ukradli szampony, kawę i na-
pój oraz 600 zł z kasy sklepowej. 

Kiedy wychodzili ze sklepu sprze-
dawczyni zorientowała się, że do-
szło do kradzieży i powiadomiła o 
tym Policję. Podała, że odjechali oni 
samochodem w kierunku centrum 
miasta, a kobieta ubrana miała być 
w różowy dres.  Policjanci z Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego nie-

zwłocznie rozpoczęli patrolowanie 
miasta za opisanymi osobami. Po 
kilku minutach na jednej z ulic za-
uważyli  samochód, w którym jecha-
ło dwóch mężczyzn i kobieta w ró-
żowym dresie. Po zatrzymaniu po-
jazdu do kontroli okazało się, że są 
to osoby podejrzewane o dokonanie 
tej kradzieży. W ich samochodzie 
mundurowi znaleźli część skradzio-
nych rzeczy. Cała trójka została za-
trzymana i osadzona w policyjnym 
areszcie. 

W srodę 9 czerwca przedstawiono 
im zarzut kradzieży. Za to przestęp-
stwo przewidziana jest kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

sierż. Lilla Bawelska



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

315-17.06.2010 r. 

Na ile realna strefa specjalna?
Pod koniec zeszłego roku burmistrz Kazimierz Ziemba obiecał utworzenie w naszej gminie specjalnej strefy ekonomicznej. Tereny przeznaczone pod in-
westycje mają się znajdować w rejonach fabryki dywaników samochodowych. Miesiąc temu podaliśmy informacje, iż Nowogard na rzecz powstania strefy 
lobbuje wraz z gminami Płoty i Osina. Jak wyglądają działania naszych władz? Pytamy o to już w strefie. 

Rozmowa z Grażyną Mazur z 
Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy 
Ekonomicznej

Marcin Nieradka: Czy Nowo-
gard jest faktycznie zainteresowa-
ny przystąpieniem do strefy?

Grażyna Mazur: Tak. Wiem, że 
od kilku tygodni są prowadzone roz-
mowy na ten temat. Nasi pracowni-
cy pomagają trzem gminą z wasze-
go regionu w przygotowaniu wniosku 
o organizacje na ich terenach takiej 
specjalnej strefy. Z tego, co się orien-
tuje to jesteśmy na etapie zbierania 
odpowiednich dokumentów. 

Na ile jest to realne?
- Ciężko stwierdzić, ale prawdo-

podobieństwo powodzenia jest ra-
czej duże. Decyzja o przystąpieniu 
do strefy nie zapada w naszym gro-
nie. Podejmuje ją minister gospodar-
ki. My pomagamy jedynie w przygo-
towaniu wniosku i go opiniujemy. Je-

śli wniosek jest dobrze przygotowany 
to z uzyskaniem pozwolenia raczej 
nie ma problemów.

Atuty Nowogardu?
- Ciężko mi mówić, bo szczegóły 

akurat tej sprawy świetnie znane mi 
nie są. Na pewno gmina leży na tra-
sie poważnego szlaku komunikacyj-
nego. Reszta zależy od położenia sa-
mych terenów przeznaczonych pod 
inwestycje. Jeśli są uzbrojone, wypo-
sażone w wewnętrzną infrastrukturę 
i dobrze skomunikowane to wniosek 
ma bardzo duże szanse. 

Podobno niezbędny jest plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go.

- To prawda. Tereny muszą być 
przeznaczone pod zabudowę prze-
mysłowo-usługową. Firmy nie chcą 
inwestować na terenach, gdzie planu 
nie ma. Musi być on przynajmniej w 
przygotowaniu, a już na pewno goto-

we powinno być studium uwarunko-
wań terenów. Z tego, co wiem Nowo-
gard plan dla terenów pod inwestycje 
już ma To duży plus.

Ile wniosków od gmin rocznie 
wpływa do państwa o lokacje stre-
fy?

- Ciężko stwierdzić, ale średnio 
około dziesięciu. Rzadko zdarza się, 
by przeznaczane były do ponownego 
rozpatrzenia. My nie możemy odrzu-
cić żadnego. Jesteśmy zobligowani by 
pomóc w przygotowaniu oferty i ją 
sprawdzić. Jak wspomniałam decyzję 
w tej sprawie podejmuje minister go-
spodarki.  

Zalety specjalnej strefy?
- Atrakcyjny i uzbrojony teren 

stwarza możliwość przyciągania 
inwestorów. Ci przed inwestowa-
niem muszą zadeklarować realiza-
cję przedsięwzięcia, określić zatrud-
nienie i wypracowanie dochodu. Jeśli 

spełnią warunki to zwolnieni są z po-
datku dochodowego.

Kiedy zapadną decyzję w spra-
wie Nowogardu?

- Wniosek zostanie prawdopodob-
nie złożony w lipcu. Rada Ministrów 
na jego rozpatrzenie będzie miała 
pięć miesięcy. Wszystko zależy, więc 
od jej dobrej woli. Konkretne decyzje 
najpóźniej powinny zapaść pod ko-
niec obecnego roku. 

Jakie tereny będące w Kostrzyń-
sko - Słubickiej strefie rozwijają się 
najprężniej?

- To zależy, bo na jednych inwestu-
ją firmy wielkie, a na innych małe i 
średnie. Bardzo dobrym przykładem 
na inwestycje tych drugich jest bliski 
wam Goleniów. W Słubicach mamy 
np. dobry rozwój, jeśli chodzi o duże 
przedsiębiorstwa.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Czy w Nowogardzie powstanie więcej takich zakładów, jak Rieter?

Apel do Radnych
Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowne Panie Radne i Panowie Radni.

Składam wniosek o przekazanie diet radnych do końca kadencji na rzecz 
powodzian. Wielkie nieszczęście, które spotkało mieszkańców południowej 
części Polski nie może się obyć bez naszej pomocy. 

Z poważaniem  Radny Niezależny Krzysztof Kosiński

Żegnamy przyjaciela
W dniu dzisiejszym tj. 15.06.2010 (wtorek) odbędzie się pogrzeb znanego 
artysty malarza Jerzego Gumieli. Pogrzeb odbędzie się w Płotach. Wypro-
wadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej nastąpi o godz. 13.30. Msza św. od-
prawiona zostanie o godz. 14.00  w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego 
w Płotach. 
W piątkowym wydaniu „DN” zamieścimy wspomnienie z nowogardzkich 
wizyt Artysty . Pisze Marian A. Frydryk



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 44 (1880)

W tej klasie startował ksiądz  Ma-
rian Augustyn znany w Nowogar-
dzie były  wikary z parafii pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego.  Reprezen-
tował barwy  KM Chojna z nume-
rem 161 – zdobył zaledwie 1 punkt 
i miejsce 22 na 27 sklasyfikowanych  
zawodników.

Pełny sukces odnieśli nasi repre-
zentanci w brawurowej kategorii qu-
ady – wygrał Dariusz Pustelnik (nr 
425) przed Tomaszem Jamrożym 
(nr 11).

Wyniki - Młodzik :
1 – Oskar Gollob – niezrzeszony – 

pkt 50 (wygrał obydwa wyścigi),
2 – Krystian Lonka – A. Głogów – 

pkt 44 (dwa razy drugi),
3 – Paweł Klewicz – KM Cisy – pkt. 

40 (dwukrotnie 3 –ci)
4 – Żaneta Zacharewicz – KM Cisy – 

pkt 36 (dwa razy na czwartym miejscu).
 Junior:  I -  Rafał Miśtal nr 22  (KMK 

Dobromil), II – Wiktor Chudziński  nr 
338 (RC Leszno), III – Dawid Słaby nr 
767 (Zmotoryzowana Wschowa). 

Otwarta I:  I – Kilian Ramkm nr 
162 (niezrzeszony), II – Traczyński 
Krzysztof nr 16 (KM Szczecin), III – 
Arkadiusz Pietruńko nr 48 (WKM 
Wschowa).

Otwarta II:  I – Marek Begier nr 199 
(MKS Nekla), II – Tomasz Stelmasz-
czyk nr 344 (Zmotoryzowana Wscho-
wa), III – Grzegorz Jankowiak nr 46 
(Zmotoryzowana Wschowa).

Quady licencja C: I – Dariusz Pu-
stelnik KM Cisy – 50 pkt (wygrał oby-
dwa biegi), II – Tomasz Jamroży KM 

Cisy – 42 punkty (miejsca 3 i 2), III – 
Łukasz Lorenc nr 44  z Klubu A. Go-
rzów pkty 42 (2 i 3).

Kierownikiem zawodów był Wie-
sław Smietiuch, sędzią głównym An-
drzej Gaszewski,  a chronometraż ob-
sługiwał Rafał Kryska.  Konferansjerkę 
zawodów prowadził niestrudzony Ta-
deusz Łukaszewicz.

W tytule napisałem: Na „Smoczaku” 
tylko sportowo – dlaczego? Czytajcie 
Panstwo w piątkowym wydaniu „DN”.

Tekst Lesław M. Marek

W obiektywie  Jana korneluka   - Na „Smoczku” tylko sportowo

Z numerem 161 startował ks. Marian Augustyn
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Gminnym palcem 
po cudzym terenie

W ostatnich numerach „DN” poruszaliśmy sprawy kontrowersyjnego po-
mysłu przeprowadzenia drogi miejskiej przez tereny byłego POM. Aby przy-
bliżyć  istotę problemu zamieszczamy w dzisiejszym wydaniu oficjalną uwa-
gę zgłoszoną w trybie konsultacji społecznych przez właścicieli działek przez 
które miałaby przechodzić projektowana droga. Zamieszczamy także map-
kę, która pozwoli  naszym Czytelnikom ocenić na ile zmiana w poprzed-
nim projekcie musi budzić zastrzeżenia. Na załączonej mapie zaznaczyliśmy 
pierwotne plany drogi oznaczając  je A, B, C i D. Droga ta pozwalałaby sko-
munikować tereny przeznaczone pod zabudowę z układem komunikacyj-
nym miasta. Pomysł wydawał się być rozumny i został zatwierdzony wstęp-
nie przez Radę Miejską w 2004 roku. Z powodów dla nas niejasnych wyco-
fano się z tego projektu i realizuje koncepcję drogi oznaczonej jako A, B i E 
co nie tylko nie pozwala takiemu projektowi spełnić w pełni wymogów ko-
munikacyjnych całego obszaru ale utrudnia działalność zakładów i utrudnia 
przejazd przez teren POM.

Red.

A
C

D E

B

ul. Boh. Warszawy

wjazd do POM

ul. Poniatowskiego

                                                                                       Urząd Gminy i Miasta
      Plac Wolności 1
      72-200 Nowogard 
Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta doty-

czącego budowy południowej obwodnicy Nowogardu przez działki położo-
ne na posesji nr 71 przy ul. Boh. Warszawy.

Jesteśmy właścicielami działek nr 120/10 o pow. 0,4715 i 124/3 o pow. 
0,1737 w obrębie nr 6 miasta Nowogard. W dniu 31.05.2010 r. na prezen-
tacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta dowiedzie-
liśmy się,że na części naszej nieruchomości ma zostać wybudowana połu-
dniowa obwodnica miasta Nowogardu. Zdaniem naszym przygotowujący 
projekt planu nie wziął pod uwagę następujących okoliczności:

Działki stanowiące naszą własność znajdują się w kompleksie budyn-
ków przemysłowych w których w poprzednich latach prowadził działalność 
POM Nowogard. Teren jest powiązany wzajemnie mediami a przestrzenie 
pomiędzy innymi sąsiadującymi właścicielami działek,którzy również pro-
wadzą działalność gospodarczą nie są tak duże,że bez szkody dla prowadzo-
nej przez nas działalności gospodarczej była możliwość bezkolizyjnego wy-
gospodarowania gruntu na budowę nowej drogi.

W naszym zakładzie prowadzimy działalność w zakresie obróbki precy-
zyjnej metali. Jednak dostarczane do obróbki materiały są często znacznych 
rozmiarów i w przypadku gdy zostanie zbudowana droga to nie będzie moż-
liwości bezpiecznego ich magazynowania,rozładunku,co zakłóci procesy 
produkcyjne jak i zagrozi bezpieczeństwem ruchu na drodze.

Niewątpliwie ruch jaki ma odbywać się na wspomnianej drodze będzie 
ruchem ciężkich pojazdów co doprowadzi do naruszenia struktury budyn-
ków,które podczas budowy nie zostały wykonane w stanie umożliwiającym 
znaczny ruch ciężkich pojazdów w pobliżu budynków. Ani fundamenty ani 
ściany nie są w stanie wytrzymać drgań powstających podczas dużego ru-
chu pojazdów. W rezultacie może dojść do katastrofy budowlanej albo wcze-
śniejszej rozbiórki zakładu i budowy nowego. Gdyby doszło do takiej sytu-
acji to wszystkie koszty z tym związane poniesie Gmina Nowogard.

 Reasumując stwierdzamy,że pomysł przeprowadzenia drogi przez za-
mknięty teren,na którym prowadzi działalność 9 przedsiębiorców i jest to 
teren wybitnie przemysłowo-usługowy spowoduje,że istniejące propozycje 
lokalizowania na tym terenie nowych zakładów stanie się nieaktualne,bo 
przecież jeżeli zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego 
w proponowanej wersji to na terenach przewidzianych do przejęcia pod bu-
dowę drogi nie będzie można prowadzić żadnych inwestycji gdyż nie otrzy-
ma się pozwolenia na budowę. Trzeba w tym miejscu zadać pytanie czy rze-
czywiście Miasto stać na podejmowanie decyzji,która ogranicza działalność 
gospodarczą a taka sytuacja powstanie po ewentualnym uchwaleniu propo-
nowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stanisław i Janina Gadzalińscy 
Ul. Boh. Warszawy 71g   72-200 Nowogard

Nowogard 2010-06-07

Rozpoczęto budowę drogi
do zakładu utylizacji  
padliny w Glicku!

 Nie mieliśmy wątpliwości, że głów-
nym celem budowanej północnej 
obwodnicy Nowogardu jest wybu-
dowanie objazdu miasta dla setek 
tysięcy ton rocznie padliny, mączki 
mięsno-kostnej i innych materiałów 
niebezpiecznych z całej Unii Europej-
skiej przeznaczonych do utylizacji i 
spalenia w Glicku. Dowód tego mamy 
już na wzgórzu - po prawej stronie ja-
dąc od Osiedla Bema w stronę Miętna 
na wysokości kurników. Pas jezdni 
szeroki na ok. 10 wcina się po prawej 
stronie w pole Poldanoru i ostrym 
łukiem w lewo kieruje na północ, 
równolegle do osi drogi, wchodząc 
przed górką w pas jezdni w kierunku 
Miętna. Tego zjazdu nie ma nawet w 
planie przestrzennego zagospodaro-
wania, mimo to, pośpiesznie buduje 
się go, by później ktoś nie zabronił! 
Na konsultacji w 2007 r. w sali NDK 
projektanci zapewniali, że nie będzie 
tam żadnego zjazdu, zapewnienie to 
okazało się kłamstwem. Zjazd ten 
jest potwierdzeniem słów wice bur-
mistrza, jakie padły na konsultacjach 
społecznych w 2002 r. - żeby ominąć 
miasto z uciążliwą padliną, wybuduje 
się wariant obwodnicy północnej 
najbardziej oddalony od miasta ze 
zjazdem w kierunku Miętna. Potwier-
dzenie to, mamy widoczne na zdjęciu. 
Przeraża nas wizja obszaru gminy 
zaznaczona na mapie czarną plamą 
– (przemysł uciążliwy), gdzie mamy 
być sławni na całą Europę z tego, że 
utylizuje się największe ilości padliny 
i innych niebezpiecznych odpadów. 
Natomiast drogi dojazdowe do tej fa-
bryki buduje się na zasobach wody do 
picia, która w innych rejonach Polski 
ze względu na klęski powodziowe jest 
bezcennym skarbem. 

Czy Nowogard straci wodę?
Nie jest pytaniem czy stracimy te 

zasoby wody, gdy powstanie na jej 
zasobach, strefach ochronnych i w 
całej zlewni - obwodnica, której bu-
dowę już rozpoczęto, tylko - kiedy ją 
stracimy. Codziennie ma przejeżdżać 
ok. 15 tysięcy pojazdów, a po oby stro-
nach obwodnicy w pasie po 100 m, 
w wielu miejscach i strefach ochron-
nych ujęć wody mają być przekroczo-
ne dopuszczalne stężenia trującego 
tlenku i dwutlenku azotu ze spalin 
samochodów - (raport). Raport nie 
wyklucza nawet katastrofy drogowej, 
której skutki będą nieobliczalne a 
najgorsze są „ropopochodne”, które w 
glebie mogą zalegać setki lat. Wyłożo-
ny był miejscowy plan z naniesionym 
rozległym cmentarzem w okolicy 
„smoczka”, brakuje tylko umiejsco-
wienia w planie dużego hospicjum, bo 
z powodu funkcjonowania zakładu 
utylizacji w Glicku w myśl uchwały 
R.M. nr XLV/350/02 z 2002 r. od 
wydobywających się nieuchronnie 
dioksyn, bardzo wzrośnie zachoro-
walność na raka. (Proszę sprawdzić w 
internecie co to są dioksyny). Aktual-
ną władzę ten problem najwyraźniej 
nie obchodzi bo na te sprawy chowa 
głowę jak struś w piasek. A co na to 
mieszkańcy naszej gminy? 

  Z ostatniej chwili - obecnie Mi-
nister Infrastruktury rozpatruje nasz 
wniosek o unieważnienie decyzji Wo-
jewody dotyczącej budowy północ-
nej obwodnicy. Wykazaliśmy wiele 
nieprawidłowości w jej podjęciu. O 
wynikach poinformuję Szanownych 
czytelników na łamach D.N.

 Stowarzyszenie na Rzecz Ochro-
ny Środowiska -

  Eugeniusz Korneluk
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20 lecie działalności koła 
Związku Sybiraków

Z tej właśnie okazji  10 czerwca w Nowogardzkim Domu Kultury odby-
ło się spotkanie  Sybiraków . Gośćmi honorowymi byli burmistrz Kazimierz 
Ziemba, Michał Buniak Prezes Związku Sybiraków ze Szczecina oraz ks. To-
masz Tylutki z Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego . Spotkanie rozpoczę-
to od odegrania hymnu Sybiraków, a następnie ksiądz Tomasz poprowadził 
modlitwę za zmarłych . Po modlitwie pani Franciszka Kobylińska w kilku 
krótkich słowach wspomniała  Edwarda Duchnowskiego tragicznie zmarłe-
go w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem- Głównego Sekretarza Ge-
neralnego Związku Sybiraków, który leciał do Katynia uczcić 70 rocznicę 
śmierci swojego ojca oraz innych tragicznie poległych . Następnie pani Kry-
styna Zieleśkiewicz  przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła, przema-
wiał też Burmistrz i prezes Michał Buniak .  Odbyła się projekcja telewizyjna 
z VI Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków – Szymbark 2010 . Na zakończe-
nie spotkania wystąpił zespół Wesoła Ferajna,  po czym  zgromadzeni udali 
się na obiad do restauracji Kamena .

K . M . Kosakiewicz    

Burmistrz, ks. Tomasz Tylutki, Prezes Michał Buniak

 Franciszka Kobylińska

 Uczestnicy spotkania

Z bezdomnym psem 
do gminy 

Jak rozwiązać problem bezdom-
nych zwierząt w Nowogardzie? Po-
mysłu nie ma, a gminy nie rozwiązuje 
sprawy.

Przez lata bezdomne zwierzęta z 
gminy przyjmował do swojego schro-
niska w Sikorkach weterynarz Tadeusz 
Soroka. Zabierał on bezpańskie zwierze 
z miasta i przetrzymywał przez 19 dni 
obserwując jego zachowani i szukając 
właściciela lub chętnego do przygar-
nięcia. Jeśli taki się nie znalazł pies, 
lub kot trafiał do współfinansowanego 
przez gminę schroniska w Sosnowi-
cach. Jeżeli zabrakło tam miejsca, to 
zostawał w przytulisku nowogardzkie-
go lekarza weterynarii. Sytuacja uległa 
zmianie w obecnym roku. W kwietniu 
gmina ogłosiła przetarg na wyłapywa-
nie i przetrzymywanie bezdomnych 
zwierząt. Nie stanęła do jednak niego 
żadna firma.

- Po prostu warunki nie były korzyst-
ne. Umowa miała być podpisana tylko 
na rok czasu. Co jeśli w następnym roku 
gmina wybrałaby innego usługodawcę. 
Zostałbym ze zwierzętami, a utrzyma-
nie musiał finansować sam. Nie dziwię 
się, że nie było chętnych na takie rozwią-
zanie – twierdzi Tadeusz Soroka.

Co na to w Urzędzie?
- Dłuższej umowy nie mogliśmy prze-

cież podpisać, bo budżet uchwalany jest 
przecież na rok. Pan Soroka chciałby być 
monopolistą w tej dziedzinie. Za swoje 
usługi zaproponował nam ceny nie do 
przyjęcia – większe o około 40 proc. 
- mówi Tadeusz Fiejdasz, kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

Jednak mieszkańcy do dziś myślą, 
że to dobrze znany weterynarz jest 
współodpowiedzialny za problem 
bezdomnych zwierząt. Przynoszą do 
jego przytuliska znalezione i alarmują 
o wałęsających.

- Nie mogę ich przyjąć, bo nie mam, za 
co utrzymać. Nie mam umowy z gminą, 
a w przytulisku i tak trzymam około 

100 zwierząt. Proszę mnie zrozumieć – 
uważa Soroka. 

Kogo informować wałęsających się 
dużych psach?

- Proszę dzwonić do gminy. My 
przyjmujemy takie telefony i zajmujemy 
się bezdomnymi zwierzętami – mówi 
Fiejdasz.

Dziś gmina korzysta z usług polickiej 
firmy, która wyłapuje bezpańską zwie-
rzynę i przetrzymuje na obserwacji.

- Bardziej opłaca się korzystanie z jej 
usług. Jest tańsza od pana Soroki, mimo, 
iż jej pracownicy muszą dojechać z Polic 
– twierdzi miejski urzędnik.

Nowogard współfinansując schroni-
sko w Sosnowicy płaci rocznie 100 tys. 
zł. za 20 stanowisk dla zwierząt.. Kon-
cepcji na rozwiązanie problemu nie ma.

- Nie stać nas na zatrudnienie pra-
cownika, który zajmowałby się np. 
wyłapywaniem psów. Być może należy 
przeprowadzić kilka jednorazowych 
akcji – zastanawia się Fiejdasz.

man
Komentarz
Coraz więcej bezpańskich kundli 

wałęsa się po mieście. Dwadzieścia 
miejsc w schronisku, to jedynie kropla 
w morzu potrzeb. Porzuconych milu-
sińskich w samym Nowogardzie jest 
pewnie ze trzy razy więcej. Sytuacja ze 
zwierzętami obrazuje kolejny przykład 
braku porozumienia między gminą a 
miejscowym przedsiębiorcą, który aku-
rat w tym przypadku jest weterynarzem 
i właścicielem przytuliska w Sikorkach. 
Na linie konfliktu wchodzić nie chcemy, 
bo racja leży pewnie po środku. 

Co by jednak nie twierdzić proble-
mu bezdomnych burków rozwiązać 
nie potrafi. Najgorzej jak będzie już 
za późno i dojdzie do pogryzienia 
dziecka. Apelujemy do mieszkańców 
o informowanie gminy o bezdomnych 
kundlach. Może zarzuceni urzędnicy 
telefonami zdecydują się na wdrożenie 
lepszej koncepcji. 

Marcin Nieradka
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W dniu dzisiejszym tj. 15.06.2010 (wtorek) 
odbędzie się pogrzeb znanego 

artysty malarza 

śp. Jerzego Gumieli. 
Pogrzeb odbędzie się w Płotach. 

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej 
nastąpi o godz. 13.30. Msza św. odprawiona 

zostanie o godz. 14.00  w kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach. 

Dzieje szczecińskich rodzin
Kolejne wyróżnienie 
dla Franciszka Karolewskiego

Konkurs trwa nieprzerwanie od czterdziestu lat. Jego efektem jest ponad 
tysiąc prac opisujących życie na Pomorzu Zachodnim. W Zamku Ksią-
żąt Pomorskich uroczyście podsumowano jubileuszową edycję konkursu 
pamiętni karskiego „Dzieje szczecińskich rodzin”. Organizatorem wyda-
rzenia jest nie zmiennie Szczecińskie Towarzystwo Kul tury. Pierwszy kon-
kurs ogłoszono po raz pierwszy w maju 1969 roku. 

Wszystkie prace przekazywane są do Książnicy Pomorskiej. Chętnie się-
gają po nie badacze powojennych losów regionu i jego mieszkańców.

- Impreza taka jak ta powinna być wspierana i szeroko propa gowana - mó-
wił Witold Jabłoń ski, wicemarszałek województwa, otwierając wczorajszą 
uroczystość. Podczas spotkania rozdano sie demnaście nagród. I tak w dzia-
le pamiętnikarskim laury przypadły Wiktorowi Czappowi, Karolowi Mi-
siakowi i Leonardowi Spychalskiemu, w kategorii monografii  rodzinnych 
- Zdzisławowi Sadowskiemu, a w kategorii monografii miast - Romanowi 
Mazurkiewiczowi. Najlepszą kroniką została ta napi sana przez Bogusława 
Borysowicza, a kroniką rodzinną - dzieło Jana Czesława Kozakowskiego. 
Dwie nagrody specjalne odebrali Maria Czech-Sobczak i| Franciszek Ka-
rolewski. Członkowie STK przyznali także nagrodę jubileuszową prof. Ta-
deuszowi Białeckiemu za opubli kowany w zeszłym roku 500-stroni-cowy l 
tom jego pamiętnika.

Opr. LMM

koło PZW Tęczak dla dzieci 
Z okazji Dnia Dziecka Koło PZW Tęczak zorganizowało na jeziorze 

Nowogadzkim zawody dla dzieci do lat 16. 
Pogoda tego dnia sprzyjała startu-

jącym 31 uczestnikom niedzielnych 
zmagań, choć nie wszystkim tego 
dnia dopisało szczęście. Zaledwie 
5 zawodników zaliczyło kontakt z 
rybką. Nie zrażało to jednak startu-
jących bo, jak zapowiedzieli organi-
zatorzy, na koniec zawodów dla każ-
dego jakiś upominek się znajdzie. 

I - miejsce zajęła Olka Kaźmier-
czak – 660 pkt, 

II - Przemek Ostaszewski 600 pkt, 
III – Natan Jeremicz 460 pkt, IV – 
Maciej Księżuk – 400 pkt, V - Maciej 
Kowalczyk – 300 pkt. 

Cała piątka otrzymała ładne upo-
minki, oczywiście w postaci sprzętu 
wędkarskiego, oraz oryginalne dy-
plomy z logiem Koła Tęczak. 

Wszyscy uczestnicy zawodów, 
zgodnie z zapowiedzią, otrzymali na 
koniec upominki. Była też zwycza-

jowa kiełbaska, ciastko, lody i inne 
łakocie. 

Podziękowania dla sponsorów: 
Jolanty i Krzysztofa Łuczak – sklep 
spożywczy „Promyk”, Marzeny Ka-
zimierczak – sklep wędkarski „Tę-
czak”, Henryka Marca, Ryszarda Pa-
lety, Jana Lipskiego, Marii Malinow-
skiej, Tadeusza Stępnia i Zygmunta 
Heland. 

Zawody przygotowali i obsłuży-
li: Ryszard Patyk – wiceprezes Koła, 
Henryk Marzec, Jan Lipski, Ryszard 
Paleta, Kamil Paleta, Adam Włodek 
i Robert Masełko. 

Podziękowania dla wszystkich, 
którzy wnieśli wkład w to, aby w ten 
dzień dzieci spotkało tyle miłych 
niespodzianek i radości. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland, prezes 

„lila-róż” 
TO JUŻ ROCZEK DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi 
„Lila-Róż” obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności, 

która odbędzie się w Nowogardzie 
dnia 16.06.2010r.o godz. 19.00 w restauracji Caffe Piwnica

w programie:
- recital Beaty Krzyżanowskiej
- aukcja przedmiotów
- wiele innych atrakcji i niespodzianek
Zapraszam wszystkich mieszkańców Nowogardu do wzięcia udziału w 

uroczystości
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Jak wskazują badania problem zażywania narkotyków dotyczy w ostatnich latach nie tylko młodzieży. Kampania „Czas zmie-
nić przyzwyczajenia” skierowana jest do osób dorosłych. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem okazjonalnego, z pozoru nie-
winnego stykania się z narkotykami przez osoby o ustabilizowanej pozycji społecznej i zawodowej. 

Dorośli sięgają po narkotyki głównie w celu poszukiwania form przezwyciężania bezbarwności codziennego życia, walki z 
nudą, poczuciem bezsensu, brakiem zainteresowań. Obserwuje się też coraz szersze liberalne nastawienie do tzw. „miękkich” 
narkotyków. 

Dorośli uznając, że kontrolują swoje zażywanie rzadko zgłaszają się do specjalistów od uzależnień. Tymczasem zażywanie 
okazjonalne jest bardziej niebezpieczne od używania eksperymentalnego, w związku z powtarzalnością zachowań i sięganiem 
po różne substancje równocześnie. Prócz znanych szkód zdrowotnych okazjonalne zażywanie narkotyków prowadzić może 
do zerwania więzi rodzinnych, narastających problemów w pracy, uzależnienia, a w końcu osamotnienia i braku zrozumienia 
związanego z nałogiem. 

Kampania  ma odwieść dorosłych od złych nawyków, przyzwyczajeń, nałogów, nakłonić do poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań i sposobów na wypełnianie codzienności. 

Strona promująca kampanię: www.zmienprzyzwyczajenia.wzp.pl.

Spotkanie z okazji Dnia Matki w SOSW w Nowogardzie
   Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym na-

sze kochane mamy mają swoje święto. Wspólnie z naszymi 
wychowankami postanowiliśmy uczcić ten dzień w sposób 
bardzo uroczysty i wyjątkowy. 

  Dla mam, oprócz występu dzieci przygotowały piękne 
laurki i upominki oraz wykonały wystawę prac plastycz-
nych przedstawiającą portrety mam.

   Trud tygodniowych przygotowań nie poszedł na mar-
ne. Dzieci w ładnych strojach, odświętnie udekorowana 
świetlica i stoły, poczęstunek-ciasto własnego wypieku zro-
biły na mamach wrażenie. 

Wszystko udało się znakomicie. Wiele wzruszeń, łez i 
uśmiechów wzbudziły portrety mam.  Mamy z dumą, życz-
liwym uśmiechem, jak i z niedowierzaniem odnajdywały 
siebie wśród wielu zaprezentowanych prac.

Dla naszych dzieci impreza ta była znakomitą okazją, aby 
zaprezentować się ze swojemu jak najlepszej strony oraz 
pochwalić się swym talentem plastycznym , muzycznym, 
recytatorskim i tanecznym. Dla nich było to przeżycie dzię-
ki któremu poczuły się ważne, zdolne i mogły być z siebie 
dumne.
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I Nowogardzki Turniej Gier 
Zespołowych

                    
Pierwsza część projektu unijnego „Prymus – wysokie wyniki to lepsza 

przyszłość” realizowana przez Gminę Nowogard w Publicznym Gimna-
zjum nr 1 i nr 3 - zakończona.

Projekt „Prymus- wysokie wyniki to lepsza przyszłość” realizowany był w 
formie zajęć pozalekcyjnych, które trwały od października 2009 r. do czerw-
ca 2010 r. Uczestniczyli w nim uczniowie zdolni, czyli „prymusi” i ci, którzy 
potrzebowali pomocy w nauce.

Celem projektu jest wspieranie uczniów w nauce. Zajęcia były prowadzo-
ne z różnych przedmiotów: języka polskiego, ortografii, historii, języka an-
gielskiego, geografii, biologii, chemii i fizyki. Odbywały się również warszta-
ty terapeutyczne, np. dla uczniów nieśmiałych.

Lekcje przeprowadzane były w salach wyposażonych w środki dydaktycz-
ne zakupione w  ramach projektu. Młodzież miała możliwość korzystania 
ze sprzętów multimedialnych, nowoczesnych przyrządów fizycznych i che-
micznych i z wielu innych. Aktywność jaką podejmowali nasi uczniowie 
przyczyniła się do rozwoju ich zainteresowań, a także służyła wsparciu słab-
szych stron.

Zajęcia zakończyły się na początku czerwca. Nauczyciele omówili sukcesy 
uczniów i ich ogromną pracę włożoną w ćwiczenia pozalekcyjne. Pozostaje 
pogratulować prymusom wyników w nauce, a słabszym uczniom – wytrwa-
łości. Wszyscy mamy nadzieję, że następny rok szkolny z projektem „Pry-
mus – wysokie wyniki to lepsza przyszłość” będzie równie ciekawy i owocny 
w sukcesy.

       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego

    W dniu 11 czerwca 2010r. w Nowo-
gardzie odbył się I Nowogardzki Tur-
niej Gier Zespołowych dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. 

Turniej rozgrywany był na boiskach 
Kompleksu Boisk Sportowych – Orlik 
2012  i na kompleksie boisk wielofunk-
cyjnych przy ZSP Nowogard. 

Na turniej zaproszeni zostali: bur-
mistrz i wiceburmistrz miasta, przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego, dyrekto-
rzy szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, sponsorzy , rodzice , młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Turniej rozgrywany był w trzech 
dyscyplinach : piłka nożna, piłka siatko-
wa i piłka koszykowa w drużynach mę-
skich i żeńskich. 

Do walki turniejowej zgłosiły się po 
trzy drużyny w każdej dyscyplinie. Obo-
wiązkowy udział w rozgrywkach mia-
ły drużyny powstałe w ramach realizo-
wanego projektu PO KL pt. „Zespołowo 
zgrani- aktywnie zintegrowani”, drużyny 
te występowały w turnieju pod nazwą „ 
Aktywnie zgrani”. W drużynach tych zo-
stała zintegrowana młodzież w wieku od 
14 do 18 lat ucząca się w szkołach no-
wogardzkich, tj. ZSP, Gimnazjum nr1, 
Gimnazjum nr 2, LO nr 1, SOSW No-
wogard.

 Ponadto do turnieju przystąpiły dru-
żyny z  następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ,  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gim-
nazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimna-
zjum nr 1, UKS „Trójka”, Gimnazjum 
Dobra.

Piękna słoneczna pogoda sprzyja-
ła gorącej atmosferze rozgrywek , po-
ziom sportowej rywalizacji był bardzo 
wyrównany i  dostarczał kibicom wielu 
emocji. Podczas turnieju odbywała się 
integracyjna biesiada z poczęstunkiem 
dla uczestników i gości turnieju. Tur-
niej zakończył się „ burzliwie i  z  fajer-
werkami”, tzn. ostatnie mecze i zakoń-
czenie turnieju zostało przeniesione do 
ZSO na salę gimnastyczną ze względu na 
zmianę pogody na deszczowo- burzową. 
Wszystkie drużyny z rąk Wiceburmi-
strza Nowogardu pana Jerzego Kacz-
marskiego otrzymały  puchary i dyplo-
my  za zajęte miejsca wraz z gratulacja-
mi osiągniętych sukcesów sportowych  
a każdy uczestnik dostał indywidualną 
nagrodę.

Klasyfikacja turniejowa przedstawiała 
się następująco:

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
I m Aktywnie zgrani (trener- Z. Ce-

ranka)
II m Gimnazjum nr 1( trener- B. Zda-

nowicz)

III m ZSP Nowogard (trener- Z. Ce-
ranka)

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT
I m Gimnazjum nr 3 (trener- W. Bu-

czyński)
II m Aktywnie zgrani (trener- J.Jac-

kowski)
III m Gimnazjum nr 1(trener- B. Zda-

nowicz)
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW
I m  Aktywnie zgrani ( trener- J. An-

drysiak)
II m Gimnazjum Dobra (trener - T. 

Gajda)
III m  ZSO Gimnazjum nr 2 (trener- 

A. Gnych)
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
I m ZSP Nowogard (trener- M. Pie-

truszewska)
II m ZSO Gimnazjum nr 2 (trener- 

J.Dzikowska)
III m Aktywnie zgrani (trener- A. Ły-

siak)
PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOP-

CÓW
I m ZSP Nowogard (trener- Z. Ceran-

ka)
II m Gimnazjum nr 3(trener- B. So-

bolewski)
III m Aktywnie zgrani (trener- Ł. Po-

demski)
PIŁKA KOSZYKOWA DZIEW-

CZĄT
I m UKS „Trójka” (trener – R.Rożek)
II m Aktywnie zgrani (trener- R.Ro-

żek)
III m ZSP Nowogard (trener- K.Kli-

maszewska)

Podziękowania należą się wszystkim 
trenerom i opiekunom drużyn turnie-
jowych za wkład w przygotowanie spor-
towe młodzieży, za chęć uczestnictwa w 
turnieju, za integrowanie młodzieży po-
przez sport.

Podziękowania należą się również sę-
dziom: panu Tomaszowi Surmie ,  panu 
Tomaszowi Gajdzie i  panu Michałowi 
Mróz za sprawną i profesjonalną ocenę 
gier między zespołami.

Turniej zorganizowany został przez 
UKS „Trójka”  wraz  z  projektodawcą 
i pomysłodawcą  turnieju - firmą Jovela , 
a współfinansowany był ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.   Zapraszamy 
drużyny, kibiców i gości za rok na II No-
wogardzki Turniej Gier Zespołowych. 
Więcej zdjęć i wiadomości o turnieju na 
stronie internetowej www.jovela.eu.

 arTYkUŁY SPONSOrOWaNe
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Informujemy, że 

agencja Opłat 
eXPerT 

została 
przeniesiona 
z ul. 3 Maja 

na ul. 15 Lutego 
(Pasaż Handlowy MAX). 

Serdecznie zapraszamy 
od pon. do pt w godz. 10.00 – 

18.00, sob. 10.00 – 14.00.

Stacja Paliw 
KAGRA GROUP 

w Maszewie ul. Jedn. Narodowej 
23A (wyjazd na Goleniów) 

zatrudni pracownika. 
Informacja na miejscu 

lub 91 469 59 10.

Pawilon 
do wynajęcia, 

46 m kw. 
Tel. 886 46 54 85

Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Goleniowie filia w Nowogardzie 

ogłasza nabór uczniów
na rok szkolny 2010/2011 w następujących specjalnościach: 
fortepian, skrzypce, akordeon, klarnet, gitara. 
Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie podań w Go-
leniowie ul. Szkolna 23, tel. 91 418 26 25 oraz w Nowogardzie, 
Plac Wolności 9 (były Hotel „Cisy”) III p., tel. 664 809 155. 
Przesłuchania kandydatów rozpoczną się 18.06.2010 r. (pią-
tek) godz. 16.00 w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (III p.).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokal o powierzchni użytkowej 45,80 m2,, położony w Nowogardzie 

przy ul. Poniatowskiego 24; IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
korytarz.  

Cena wywoławcza:  91.325- zł   Wadium:  9.200,- zł
Składanie ofert do 24.06.2010 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert  

- 24.06.2010 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-

ści oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul.  Osiedlowa 6, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem „PRZETARG” wraz z  potwierdzoną kserokopią 
wpłaty wadium. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważ-
nienie przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowa-
nia przetarg ustny. Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio 
po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

FIRMA “PASJA”  
mgr Robert Sadkowski 

prowadzi zapisy na intensywny 
wakacyjny kurs j. angielskiego 

przygotowujący 
do certyfikatu TOEFL.  

Szczegóły pod nr: 691374005

USŁUGI BUDOWlaNe
Przyjmę zlecenie 

na budowę stanu surowego domu 
wraz z wykonaniem więźby 

i pokryciem dachu.

Tel. 505 065 733.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  docieplenie budynków wraz z pracami towarzyszącymi: wzmocnie-

nie płyt trójwarstwowych, remont balkonów, przebudowa wiatrołapów, 
wymiana parapetów w n/w budynkach:

Warszawska 13,     wadium - 7.000,- zł
Bohaterów Warszawy  106,   wadium - 5.000,- zł
Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2010 r. o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 

25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 

3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, 
adam kawczyński, Dawid Olejniczak, Paweł 
Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, 
Łukasz Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Dar dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 

Dziewiątego czerwca z inicjatywy Katarzyny Modrzejewskiej,  tegorocznej absolwentki Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie,  właściciel Zakładu Usług Stolarskich Pan Sebastian Kru-
piczowicz przekazał na rzecz współpracujących z naszą szkołą Warsztatów Terapii Zajęciowej materia-
ły dla pracowni stolarskiej. 

W imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz współpracujących z placówką uczniów 
naszej szkoły serdecznie dziękujemy za pomoc. Każdy z nas powinien przejawiać taką postawę spo-
łeczną. Pomoc osobom niepełnosprawnym nie wymaga dużego wysiłku, a daje im uśmiech, wspomaga 
rozwijanie ich umiejętności i zainteresowań, dając przy tym pomagającemu wiele satysfakcji i radości.

Lirycznie…
        XXX
Przyjaciel to ten
Kto przychodzi
Gdy cały świat odchodzi.

       XXX
W głowie szumi
W sercu grzeje
Nie wiadomo co się dzieje
Ale Ty już pewnie
Wiesz, że to moja
Miłość jest.

Śmiesznie…
Dlaczego blondynka je ziemię?
Bo grunt to zdrowie

- Mamo! Tata mnie zbił dwa razy!!!
- A dlaczego aż dwa?
- Bo raz, jak mu pokazałem świadectwo,
  a drugi raz, jak zobaczył, że to jego…

 Rozmawiają dwie blondynki. Jedna mówi:
 Słuchaj, jak właściwie się mówi:
 Iran czy Irak?

Słodko…

Czas na truskawki!
Pyszny deser truskawkowy
Składniki:
175 g ciasteczek maślanych
50 g miękkiego masła
2 tabliczki białej czekolady
300 g twarożku kremowego
200 g twarogu do serników
225 g truskawek 
Sposób przygotowania:
Ciasteczka mielemy w mikserze i ucieramy z 

masłem na jednolitą masę. Wylepiamy nią dno  i 
boki formy o średnicy dwudziestu centymetrów. 
Mieszamy oba sery. Czekoladę rozpuszczamy i 
ciepłą mieszamy z serami. Truskawki kroimy w 
kostkę i dodajemy do masy. Smarujemy masą cia-
sto i chowamy do lodówki na dwie godziny. 

SMACZNEGO!!!

Pan Sebastian Krupiczowicz w otoczeniu uczestników WTZ
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	  Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 
lat. Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony z 
garażem w Nowogardzie, cena do 
negocjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. 
Tel. 502 453 217.

•  Poszukuję mieszkanie do wynajęcia 
na wsi. 661 751 304.

•  Wynajmę lokal na działalność usłu-
gowo – handlową, Nowogard, ul. 
700 Lecia. Tel. 609 307 327.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 125 m kw w centrum 
Nowogardu. 667 994 240.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 
30, 36 arów okolice Nowogardu. 796 
82 09 71, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
ul. Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m kw, parter. 91 39 27 000.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność han-
dlową, biurową (góra, dół), ul. 5 Mar-
ca Nowogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. 
Tel. 509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w domu dwurodzinnym, bez-
czynszowe, 88 m kw, z garażem 
w Nowogardzie. Tel. 91 39 20  605, 
502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe. 603 55 55 32.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

•  Sprzedam działkę budowlaną 
w Redle, pow. 1800 m kw. Tel. 
603 353 789.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogar-

dzie, 27 m kw, I piętro, po remoncie 
w 2009 r. Tel. 661 510 846. 

•   Mieszkanie w centrum 38m (ogrze-
wanie piec),wynajmę od zaraz. 
Tel. 913925207 po 20-tej.

•  Odstąpię działkę z murowanym 
domkiem koło ZK Nowogard. 
782 813 335.

•  Tanio zakwateruję od 6 do 13 pra-
cowników. 508 309 980.

•  Sprzedam działkę nad jeziorem 
w Nowogardzie, cena 45 tys. Tel. 
608 622 920.

•  Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe, bezczynszowe w 
centrum miasta o pow. 64 m kw na 
mniejsze. Tel. 602 184 675.

•  Sprzedam lub zamienię na kawa-
lerkę z dopłatą 4 pokojowe własno-
ściowe, niski koszt utrzymania. Tel. 
502 560 931.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we z aneksem kuchennym, 60,2 
m kw, I piętro. Tel. 668 15 15 16, 
608 626 696. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane o 
pow. 2.557 i 2.145 m2. Ładna okoli-
ca i atrakcyjna cena. Tel. 601889596 
- po 15. 

•  Sprzedam kawalerkę pow. 36 m 
kw, IV piętro, cena 110 tys. zł. Tel. 
603 531 816.

•  Sprzedam stodołę w Karsku, muro-
waną – własność z księgą wieczystą 
– działka o pow. 0,0554 ha – budy-
nek o pow. 700 m kw, cena 130 tys. 
zł. Tel. 609 245 816.

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, centrum, ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

•  Sprzedam kawalerkę, 36 m kw, cena 
110  tys. 91 39 25 179.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
54,5 m kw, III p. Tel. 668 927 296.

•  Wydzierżawię lokal o powierzchni 
140 m kw pod działalność gospo-
darczą. Tel. 502 560 931.

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia od lipca, III piętro. Tel. 
512 878 729.

•  Sprzedam dwie działki budowla-
ne, 10 arów, 50 tys. każda, Kikorze. 
694 521 787.

•  Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
63 m kw, II piętro. 785 544 337.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, ul. Boh. Warszawy, czynsz 800 zł. 
662 596 690.

•  Sprzedam mieszkanie M-4, 3 

pokojowe, własnościowe. Tel. 
602 823 424.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, ul. 
15 Lutego, IV piętro, 3 pokoje, 150 
tys. 502 600 146.

•  Sprzedam mieszkanie 53 m kw, 2 
pokoje w bloku na piętrze, w Masz-
kowie, cena 85 tys. do uzgodnienia. 
Tel. 723 675 886 dzwonić po 16.00.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
Nowogard. Tel. 665 065 865.

•  Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3 pokoje, 66 m kw. 91 
39 26 998, 501 77 50 25.

•  Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 100 m kw, 2 garaże, 
stare budownictwo. 605 305 160.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., 
full opcja, stan bardzo dobry. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, auto-
mat, full opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zielony 
metalik, 5 drzwi, rok prod. 12/2001, 
przebieg 125 tys km, serwisowany 
do końca w ASO Nissan, klimatyza-
cja, inne, stan bdb, cena 21 500 zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., 
poj. 2,0, automatyczna skrzynia 
biegów, składak. Cena 1900 zł. Tel. 
722 030 862.

•  Sprzedam VW Transporter, 2,4 
diesel, 1994 r., 9 osobowy. Tel. 
889 430 871.

•  Sprzedam VW Transporter 2,5 TDI, 
2002 r., 9 osobowy. Tel. 889 430 871.

•  Sprzedam motor Romet – 125 cm3. 
605 882 110.

rOlNICTWO

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kost-
kach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam kombajn Bizon ZO-50, 
stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 696 889 346.

•  Sprzedam owies. 511 932 684.

•  Sprzedam lub pożyczę do żniw 
mieszankę zbożową (owies + jęcz-
mień + pszenica). 606 342 404.

• Sprzedam tuczniki. Tel. 500 75 25 73.

•  Oddam kozę w dobre ręce. Tel. 
726 946 010.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podło-

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

•  Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodowych. 
mycie okien w mieszkaniach pry-
watnych. Pranie dywanów  i wy-
kładzin atrakcyjne ceny. Faktury 
VaT. Tel. 508 309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic reje-
stracyjnych z wyświetlaczem LED, 
STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 700 
LECIA 15 (nad apteką Jantar). Tel. 
605 522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kost-
ki brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monito-
ring. Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 
604 96 31 20.
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

TOYOTA 
NOWOGARD 
MK.SP.Z O.O.              

zatrudni  
osobę 

na stanowisko 
kasjera

podania proszę kierować 
na adres mailowy

kadry@toyotanowogard.pl

NOWO OTWARTY
Sklep z odzieżą 
nową i używaną 

po bardzo atrakcyjnych cenach 
ZAPRASZA!

ul. Blacharska 1A 
w godz od 9.00 do 18.00

Informujemy, że 

17 czerwca 2010 r.
czwartek w godz. 14.30 - 15.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków Koła, 

że dnia 20 czerwca 2010 r. 
organizuje zawody spławikowe 

na jeziorze w Nowogardzie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim "Tęczak" 
ul. Waryńskiego do dnia 18 czerwca 2010 r. 

Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka 
przy Restauracji Neptun o godz. 6.00. 

                                                     Zapraszamy 

•  Powierzchnia reklamowa do wyna-
jęcia 2*15m kwadratowych w cen-
trum Nowogardu, tel. 605 522 340.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  UNIQA – ubezpieczenia komuni-
kacyjne, majątkowe, na życie. Lilla 
Kaźmierowska, ul. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108, 91 350 30 55.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

•	  Usługi – docieplanie budynków, 
malowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy, podłogi. 0600 
626 268.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i grani-
towej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi transportowe Citroen Jum-
per Max + hak, możliwość wystawie-
nia faktury. 607 408 489.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budynków, 
budowa domów, kostka brukowa, 
itp. 692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały przenie-
sione na ul. Wojska Polskiego 3 (bu-
dynek RCP-u). Tel. 669 053 722.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz, 
szybko, tanio i solidnie. 784 188 147.

•	  Szycie zasłon pod wymiar. Wzory: 
www.nasza-klasa.pl – Iwona Dęb-
ska Nowogard. Tel. 692 911 906 - 
10.00 – 18.00.

•  Remonty i wykończenia miesz-
kań wykonam. 91 39  501 03, 
608 364 330.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•  Zakład Krawiecki „CARO” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

•  Regeneracja nagrobków – lastriko, 
granit, unoszenie, poziomowanie 
oraz remonty mieszkań od „a’ do „z”. 
Tel. 500 54 50 21 lub 91 350 31 51.

•  Bezpłatne kasowanie pojazdów 
mechanicznych. 798 130 303.

•  Usługi hydrauliczne co, woda. Tel. 
695 563 187. 

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	  kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI, 
STaTYSTYkI I ekONOmeTrII Dla 
lICealISTÓW I STUDeNTÓW. 
PrZYGOTOWaNIe DO eGZamI-
NÓW BIeŻĄCYCH I POPraWkO-
WYCH, tel. 600 924128 lub iwo-
nand@wp.pl

•  Transport Sprinter + przyczepola-
weta. Tel. 514 740 538.

•  Transport wywrotka 2,5 t (piasek, 
żwir, czarnoziem). Tel. 514 740 538.

 PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•	  kurs masażu klasycznego i ae-
robiku. Bezrobotni gratis. 510 
280 605. możliwość pracy.

•  Multi Polska Sp. z o.o. jedna z naj-
większych sieci z branży RTV AGD w 
zachodniej Polsce poszukuje kandy-
data na stanowisko: doradca klienta, 
którego zadaniem jest aktywna ob-
sługa klienta detalicznego zgodnie 
z obowiązującymi w Firmie standar-
dami, obsługa systemów ratalnych 
i kasy fiskalnej. Kontakt: multi11@
multi.pl, bądź osobiście Multi, ul. 
Kościelna 1.

•	  Poszukujemy lektorów języka 
angielskiego i niemieckiego do 
pracy w szkole językowej. Wyma-
gane wykształcenie wyższe (min. 
licencjat). korzystne warunki. Tel. 
609 313 000.

•  Pedagog, doświadczenie – zaopie-
kuję się dzieckiem lub osobą starszą 
wymagającą opieki w czasie waka-
cji. 602 126 695.

•  Zaopiekuję się dzieckiem. 
662 685 077.

•	  Ślusarza – spawacza dobrego za-
trudnię. 512 509 179.

INNe

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za posprzą-
tanie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Zamienię samochód Volkswagen 
Golf I w dobrym stanie, sprawny 
technicznie na laptopa. 513 569 055.

•  Sprzedam wózek (3 w 1) – gondola, 
spacerówka, nosidło, ceglasto-szary. 
Tel. 668 15 15 16.

•	  Zdrowie. Sprzedam w idealnym 
stanie wózek inwalidzki elektrycz-
ny z pilotem. 91  350 30 53, 0516 
838 105.

•  Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

•  Tanio amerykańskie suknie ślubne 
wypożyczę. 66 55 03 129.
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rozkŁad jazdy bu sów

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty
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Pomorzanin  
wygrywa w Trzygłowie

W sobotnie popołudnie piłkarze 
Pomorzanina Nowogard, na boisku 
w Trzygłowie, pokonali gryficką 
Spartę 1:2. Mecz był ciekawy, obfitu-
jący w wiele ciekawych a także kon-
trowersyjnych sytuacji. Bramki dla 
naszego zespołu zdobyli Krystian 
Miklas oraz Marcin Skórniewski.

Już na początku meczu oba zespo-
ły stworzyły sobie po jednej sytuacji 
- najpierw jeden z piłkarzy Sparty 
przestrzelił w dobrej okazji z 12 me-
trów, w odpowiedzi niecelnie ude-
rzał Krystian Miklas. W 5 minucie 
okazja dla gości - po centrze w pole 
karne na drugim słupku znalazł się, 
najlepszy w tym meczu piłkarz spo-
śród będących na boisku, Krystian 
Miklas i uderzył piłkę głową, którą 
instynktownie poza pole gry sparo-
wał Krystian Burczy. Po kilkunastu 
minutach i długim zagraniu w oko-
lice pola karnego gryficzan fatalny 
błąd popełnili obrońcy „gospoda-
rzy” próbujący utrudnić Miklasowi 
dojście do piłki, ten jednak z dzie-
cinną łatwością minął dwóch obroń-
ców i wbił piłkę do bramki na 0:1. 
(...)

W 42 minucie w jednej ze swoich 
interwencji po ataku Krystiana Mi-
klasa zderzył się goalkeeper Sparty. 
Bramkarz gospodarzy nabawił się 
urazy kolana długo nie podnosząc 

się z boiska, po przyjeździe karetki 
pogotowia został odwieziony na ba-
dania do gryfickiego szpitala. Arbi-
ter za zgodą kapitanów obu drużyn 
zrządził przerwę. Po niej oba zespo-
ły, zgodnie z regulaminem dograły 
brakujące 3 minuty i dopiero zmie-
niły się stronami. Zanim to jednak 
nastąpiło, grając w czasie jeszcze 
pierwszej połowy, gryficzanie wy-
równali.

Po zmianie stron, w 67 minucie 
z bramki wyszedł bramkarz Spar-
ty i wybił wślizgiem futbolówkę 
do której zmierzał Miklas. Napast-
nik nowogardzian wykorzystał to i 
wpadł na wyciągniętą nogę goalke-
epera gryficzan. Sędzia podyktował 
rzut karny dla Pomorzanina. Pew-
nym egzekutorem okazał się Marcin 
Skórniewski. Do końca meczu mo-
gliśmy obserwować wiele sytuacji 
to z jednej, to z drugiej strony, lecz 
kończyły się one najczęściej przed 
polem karnym nie zagrażając bram-
karzom obydwu drużyn.

Pomorzanin kontynuuje bardzo 
dobrą serię zwycięstw. W 7 poprzed-
nich spotkaniach zdobył 18 punk-
tów, a 5 lokata na koniec sezonu jest 
wciąż bardzo możliwa i co raz bliż-
sza dla naszych zawodników.

Na podstawie 
info/pomorzanin.nd.pl KK

SP 2

europejski Tydzień 
Sportu

Nasza szkoła wzięła udział w "Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszyst-
kich". 

Masowe uprawianie sportu i zabaw ruchowych stanowi w życiu człowieka 
jedną z najbardziej atrakcyjnych form ruchu. Podnosząc nie tylko poziom 
sprawności fizycznej i wydolność organizmu, lecz również mają wpływ na 
kształtowanie cech charakteru, zwłaszcza umiejętności współdziałania w gru-
pie i integracji. Zabawom i grom ruchowym zawsze towarzyszy dobry nastrój, 
psychiczne odprężenie - a więc są doskonałą formą czynnego wypoczynku. 
W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele wych. fiz. J. jesionka, G. Gór-
czewski oraz E. Żylak i M. Wiśniewska przygotowali cykl imprez sportowo 
- rekreacyjnych takich jak: turniej w piłkę nożną, siatkową, koszykową - dla 
kl. IV-VI oraz grę w "Dwa ognie" i zawody sportowe dla kl.I-III. Społecz-
ność uczniowska całej szkoły brała udział w zorganizowanych imprezach 
sportowych, a odbywały się w trakcie dwóch dni - 28.05 i 1.06.10r. Zajęcia 
rekreacyjno-sportowe były prowadzone na sali gimnastycznej oraz boisku 
szkolnym. Uczniowie mieli możliwość wykazać się sprawnością fizyczną w 
różnych dziedzinach sportowych i rywalizować między sobą na płaszczyźnie 
koleżeńskiej i oczywiście fair play.

Pogotowie Teatralne 
w Trzechlu

Minionej niedzie-
li w Trzechlu miało 
miejsce niezwykłe wy-
darzenie. Nasze dzie-
ci z okazji ich święta 
odwiedzili aktorzy ze 
szczecińskiej Funda-
cji Pogotowie Teatral-
ne . Choć dzień był 
pochmurny i zanosiło 
się na deszcz to panie 
Benia Komiago, Ewe-
lina Fidosz oraz To-
masz Jankiewicz, Wiesław Łągiewka i Zura Pirveli rozjaśniali go radością 
i śmiechem, który do nas przywieźli. Właśnie leczenie śmiechem, terapia 
poprzez sztukę oraz edukacja przez zabawę to główne cele najweselszego w 
Polsce Pogotowia Teatralnego . Trzechelskie pociechy z otwartymi buzia-
mi słuchały jak przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, 
uczyły się telefonicznych numerów alarmowych, podziwiały czarodziejskie 
sztuczki, wraz z aktorami śpiewały piosenki, tańczyły i w ogóle bawiły się 
znakomicie . Były konkursy i mnóstwo nagród, a dzięki uprzejmości nowo-
gardzkiej Policji dzieci miały wielką frajdę z przejażdżki prawdziwym poli-
cyjnym  radiowozem. Chcieliśmy aby nasze dzieci, których w Trzechlu jest 
spora gromadka, miały raz w roku swój wyjątkowy dzień, który długo będą 
wspominać i sądząc po ich radosnych minach chyba nam się udało . Wszyst-
kim, którzy się do tego przyczynili serdecznie dziękujemy : Fundacji Pogo-
towie Teatralne, Policji Nowogardzkiej oraz tym mieszkańcom wsi, którzy 
pomagali w organizacji imprezy . Przedsięwzięcie to nie udałoby się gdyby 
nie środki z Funduszu Sołeckiego, za który włodarzom naszej gminy rów-
nież dziękujemy .

Inf.własna       
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Plaża gotowa do sezonu
Od przyszłego poniedziałku rusza w naszym mieście sezon na plażowanie.

Gmina, której własnością jest nowo-
gardzka plaża podpisała trzy umowy 
przygotowujące ją do nadchodzącego 
sezonu letniego. Pierwszą zawarto ze 
Zbigniewem Gumiennym. Dzierżawca 
położonego przy promenadzie ośrodka 
wczasowego będzie w nadchodzącym 
sezonie zarządzał plażą i odpowiadał 
za jej bieżące utrzymanie.

- Nie podpisaliśmy umowy o na dzier-
żawę plaży. Chodzi jedynie o jej dozór 
i odpowiedzialność za to, co się na niej 
dzieje. Przypominam, że pan Gumienny 
dzierżawi od gminy jedynie przylegające 
do plaży domki - mówi Tadeusz Fiej-
dasz, kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska.

Do otwarcia plaży w sezonie po-

trzebny był także certyfikat wystawiany 
przez Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Nowogardzkiemu obiek-
towi wypoczynkowemu wystawiło 
ono pozytywną opinię. W sezonie 
kąpiących się pilnować będzie sześciu 
wykwalifikowanych ratowników. Swoją 
pracę rozpoczną od najbliższego po-
niedziałku.

Przypomnijmy, że gmina dwa lata 
temu rozwiązała umowę o dzierżawę 
plaży z Romualdem Kowalskim i 
przejęła obiekt. Od tego czasu jego 
utrzymanie znacznie wzrosło. W po-
przednim roku na plaże przeznaczono 
ponad 100 tys. zł. W obecnym będzie 
to kwota od 70 do 85 tys. zł.

man
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Wybieram sumieniem
Idę i głosuję!
Ja zwykły obywatel skorzystam ze swojego prawa (podkreślam PRAWA, a 

nie obowiązku) i  w dniu 20 czerwca oddam swój głos w wyborach prezy-
denckich. Oddam swój głos zgodnie ze swoimi przekonaniami:

-  oddam głos na kandydata, który najbardziej mi odpowiada. 
- nie wierzę mediom, komentatorom i sondażom – przez wszystkich prze-

mawia jakiś interes, w tych wyborach nie ma straconych głosów.  Nie wierz-
cie w takie opinie!

- idę, bo chcę dać świadectwo prawdzie! Nikt nie będzie za mnie decydo-
wał!

Gdyby wszyscy kierowali się swoimi przekonaniami i nie słuchali pod-
szeptów wybory byłyby wyborami, a nie plebiscytem – wygrałby (lub prze-
szedłby do drugiej tury) kandydat z  autentycznym poparciem obywateli, a 
nie kandydat wylansowany przez media i sondaże. 

Korzyść byłaby podwójna – sprawiedliwy, bez manipulacji  wybór prezy-
denta i bezcenna wskazówka dla rządzących i szefów partii – prawdziwy ob-
raz przekonań i zachowań społeczeństwa.

To, że większość społeczeństwa daje się manipulować i nabierać na obie-
canki  bardzo łatwo udowodnić – wystarczy odpowiedzieć sobie na proste 
pytanie – skoro  90 procent społeczeństwa deklaruje swoją katolickość, co 
niedzielę zapełnia  świątynie i  słucha nauk Kościoła – to dlaczego kandydat 
kierujący się w swoim życiu prywatnym, rodzinnym  i działalności politycz-
nej poszanowaniem zasad wiary i wartości chrześcijańskich oscyluje w son-
dażach na poziomie 1% poparcia!

LMM

Pomocna dłoń
Z Nowogardu do Tucholi

Przystankowa ława 
mędrców ?

- Siedzą na przystanku, głównie 
po to by siedzieć, nie da się spokoj-
nie czekać na autobus – alarmuje je-
den z naszych czytelników. – Nie-
ważne czy to dzień czy wieczór, zaj-
mują ławkę i często na głodzie alko-
holowym lub już nietrzeźwi stoją.  
Miejsce na ławce w przystanku na ul 
700 Lecia jest tego dobrym przykła-
dem. Zbierają się tu niemalże  każ-
dego dnia mężczyźni od wczesnych 
godzin rannych, by zaciągnąć ”war-
tę”. To dystansuje pasażerów, którzy 
chcieli by w spokoju  zaczekać na 
nadjeżdżający autobus miejski np. 
siedząc na ławeczce.

Wspomniany przystanek auto-
busowy linii miejskiej od dłuższe-
go czasu jest miejscem, które zajmu-
ją mężczyźni  swoim wyglądem  nie 
przypominający pasażerów.  Pro-
blem jest coraz bardziej uciążliwy 
dla pasażerów. Widok mężczyzn i 
ich  zaniedbany  wygląd estetycz-
ny mówią, ze lepiej nie korzystać z 
wnętrza przystanku, gdy odbywa-

ją się „obrady mędrców”. Kolejnym 
argumentem jest fakt, ze oczekują-
ce tam matki z dzieckiem zwyczajne 
się obawiają o bezpieczeństwo swoje 
i swoich dzieci  dla których taki wi-
dok to ewidentnie- zły widok!. Zda-
rza się, że siedzący mężczyźni zacze-
piają pasażerów prosząc o pieniądze, 
a bywa, że się pieniędzy wprost do-
magają!. 

 Przystanek autobusowy jest miej-
scem  publicznym, które powinno 
mieć  swoje zastosowanie do prze-
znaczonego celu. Każdy inny jest 
niesłuszny i szkodzący wizerunkowi 
otoczenia, miasta . Rozwiązaniem 
może byłoby, częste legitymowanie 
przez policje?

Otwartym pozostaje problem 
działalności komisji, która ma ade-
kwatną nazwę: Gminna  Komisja  
Rozwiązywania  Problemów Alko-
holowych. Dlaczego u nas nie wzno-
si się toastów za władzę w nogach?

Jarosław Bzowy 

Nie od rzeczy co się potem okaże 
będzie przywołanie na wstępie pewne-
go znanego dowcipu z cyklu ukazują-
cego narodowego charaktery. Dowcip 
obrazuje reakcje  Amerykanina i Po-
laka na powodzenie sąsiada. Amery-
kanin gdy sąsiad wzbogacił się o nowe 
dorodne sztuki bydła klęka i modli się 
do Dobrego Boga aby i jemu błogosła-
wił i dał jeszcze dorodniejsze egzem-
plarze . Polak w takiej samej sytuacji 
modli się nie o swoje powodzenie ale, 
aby sąsiadowi nowy nabytek zdechł.  
Pomijając inne względy na które nie 
mamy dowodów to tylko chyba taki-
mi socjologicznymi skrzywieniami da 
się wytłumaczyć sposób w jaki trak-
tuje się w Nowogardzie niektórych  
miejscowych przedsiębiorców  ubiega-
jących się o gminne zlecenia. Zamiast 
wspomagać miejscową aktywność go-
spodarczą odnosimy wrażenie, że cho-
dzi nie o to aby się powodziło, ale o to 
aby zdechło . W ostatnich miesiącach 
opisywaliśmy przynajmniej dwa takie 
przykłady - dzisiaj kolejny kwiatek z 
tej serii. Trzej miejscowi przedsiębior-
cy złożyli oferty dotyczące wykonania 
folderu dla gminy. Zaproponowane 
przez nich ceny przy poziomie około 
4000 zł za całość, różniły się niewiele 
(w granicach 150 zł.). Oferty składane 
były internetowo i ze względu na nie-
wielką wartość zamówienia nie były 

utajnione do czasu rozstrzygnięcia 
– było to zwykłe zapytanie ofertowe. 
Ostatecznie okazało się ,że została zło-
żona również oferta z Tucholi niższa 
o 30 zł (co za precyzja?) od najniższej 
nowogardzkiej i to ta oferta została 
przyjęta. Niby wszystko zgodnie z lite-
rą prawa – tylko gdzie logika i zdrowy 
rozsądek. Już tylko z podatku od wy-
nagrodzeń w którym gmina partycy-
puje jest strata w tym zleceniu  w gra-
nicach 200 zł . Nie będę tu wyliczał in-
nych strat podatkowych , w tym w po-
datku dochodowym , VAT ponieważ w 
innym tekście wykazałem już niedaw-
no ,że w przypadku zleceń gminy ,ze-
wnętrzna oferta aby była konkurencyj-
na finansowo powinna być (ze wzglę-
du na brak wpływów podatkowych), 
ponad 30% niższa   Pozostają jeszcze 
kwestie niewymierne wprost finanso-
wo.   Oczywiście urzędnicy gminny za-
raz krzykną o ustawie o zamówieniach 
publicznych.  Ustawa ta mimo wszyst-
ko naszym zdaniem nie blokuje do 
końca gospodarskiego myślenia, ale 
trzeba się chcieć kierować zdrowym 
rozsądkiem, a nie tylko własną wygo-
dą czy asekuranctwem ponad miarę. 
Nie przypuszczam nawet ,że ktoś mógł 
„nadać” właściwą cenę oferentowi z 
Tucholi -przecież to tak daleko. 

 MS
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MOCHINO KIDS
ul. 15 Lutego 9c (Pasaż MAX)

Wyprzedaż kolekcji 
WIOSNA / LATO 20 – 30%

Na „Smoczaku”  
tylko na sportowo...

Relacjonując przebieg zawodów motocrossowych o Mistrzostwo Strefy 
Zachodniej  na naszym torze obiecałem wyjaśnić  tytułowe „tylko”.

Otóż moim zdaniem była to spor-
towo bardzo udana impreza. Szere-
gowi działacze klubu motorowego 
„CISY” wykonali gigantyczną ro-
botę – przygotowali tor, przeszkoli-
li wolontariuszy do zabezpieczenia 
toru, wzorowo pracowała Komisja 
Sędziowska z elektronicznym chro-
nometrażem (prawie automatycznie 
można było czytać sytuacje na torze 
i różnice czasowe), zabezpieczenie 
medyczne , straż i policja. Przyjęcie i 
sprawne rozmieszczenie przyjeżdża-
jących zawodników. Wreszcie pozy-
skanie sponsorów . Jak relacjonowa-
łem zawitali do nas przedstawiciele 
14 klubów z 12 miast. 112 zawodni-
ków plus osoby towarzyszące to po-
nad 500 gości! Jakaż okazja do pro-
mocji miasta! 

Niestety oni nie przyjechali do 
bliżej nieznanego Nowogardu. Oni 
przyjechali na błonia w pobliżu toru 
i stamtąd odjechali! Byłem zawsty-
dzony do tego stopnia, że nie pod-
szedłem do żadnego szefa klubu, do 
żadnego zawodnika…  Gośćmi nie 
zainteresował się żaden miejscowy 
VIP. Sytuację ratował awaryjnie To-
masz Kulinicz.

Takich okazji nie można marno-
wać. Trzeba przemyśleć organizację 

imprezy. Działacze niech robią swo-
je, a o promocję i atrakcje dla wi-
dzów (czyli nas mieszkańców) po-
winien zadbać odpowiedni Wydział 
UM. Gdy przyjeżdża tylu zawodni-
ków i osób towarzyszących, a  tak 
licznej widowni nie ma żadna inna 
impreza w mieście to należy to wy-
korzystać – może zorganizować ja-
kąś miejscową imprezę rozrywko-
wą i podłączyć pod coroczny Moto-
cross?

LMM 
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Rozmowa z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Markiem Krzywa-
nią

Marcin Nieradka: Dlaczego zde-
cydował się pan na kandydowanie?

Marek Krzywania: Myślę, że mam 
wizję rozwoju tego miasta i gminy. 
Bardzo chciałbym ją wspólnie z ludź-
mi zrealizować. Uważam, że czas by 
władzę w naszym mieście sprawował 
wreszcie kandydat bezpartyjny, który 
nie jest uwikłany w polityczne układy 
i gry, potrafi rozmawiać i szukać po-
rozumienia z każdym środowiskiem. 
Sprawowanie władzy polega przecież 
na szukaniu porozumienia. 

Już dwa razy nie udało się panu 
zostać burmistrzem. Co się takie-
go w panu zmieniło, że nie brakuje 
wiary w powodzenie?

- W poprzednich kadencjach by-
łem w opozycji. W tej wziąłem część 
odpowiedzialności za sprawowanie 
władzy. Wydaje mi się, iż pokazali-
śmy, że gminą można zarządzać ina-
czej. Widać to choćby po środkach na 
inwestycje, które przeznaczała obec-
na koalicja. Poprzednie przeznacza-
ły na inwestycje około dwa, trzy mi-
liony. Nasza przez ostatnie dwa lata 
przeznaczyła kilkadziesiąt milionów. 
Mówią, że do trzech razy sztuka.

Niektórzy uważają, że nie powi-
nien pan szukać porozumienia z 
burmistrzem Kazimierzem Ziem-
bą i czynią z tego najważniejszy za-
rzut.

- Rolą opozycji jest wytykanie sła-
bych punktów władzy. Ja spełniałem 
ją aż przez dwie kadencje. Dosze-
dłem jednak do wniosku, że zamiast 
tylko krytykować można poszukać 
porozumienia. Należy jedynie usta-
lić priorytety i je realizować. Myślę, 

że dużo się udało. Zarzuty o tym, że 
potrafię współrządzić z osobą, w sto-
sunku, do której byłem kiedyś w opo-
zycji to jedynie mój atut. Wielu na-
szym politykom brakuje umiejętno-
ści koncyliacyjnych. Myślę, że najbar-
dziej krytykują mnie ci, którzy sami 
przez dwa lata byli w koalicji.     

Mówił pan o wizji. Jaka ona jest?
- Nowogard nie powinien się ogra-

niczać, a rozwijać w wielu kierun-
kach. Władza w planowaniu naj-
pierw powinna brać pod uwagę to, co 
rozwija się w sposób naturalny. Np. w 
sporcie zaczyna tworzyć się środowi-
sko zainteresowane odbudową piłki 
ręcznej. Uważam, że jeśli nie zabrak-
nie im chęci, to należy dać szanse na 
rozwój. Jeśli chodzi o gospodarkę, to 
w Nowogardzie przez ostatnie lata 
są to przede wszystkim usługi. No-
wogard powinien, więc być przede 
wszystkim przyjazny przedsiębior-
com. Po pierwsze lokalnym, bo z nich 
ma największe korzyści  m.in. w po-
staci wpływów podatkowych. Należy 
stwarzać coraz lepsze warunki rodzi-
mym firmom. Udało się zacząć reali-
zować to założenie już w obecnej Ra-
dzie Miejskiej. Proszę zauważyć, że 
od dłuższego czasu nie podnieśliśmy 
im podatków. Za swój osobisty suk-
ces uważam to, iż w minionym roku 
udało nam się sprzedać komunalne 
mieszkania lokatorom za 1 proc ich 
wartości, natomiast lokale użytkowe 
ich najemcom za 100 proc. wartości 
rynkowej. Mogą oni kupować je od 1 
stycznia do końca roku.    

Chce pan zamknąć miasto dla 
zewnętrznych firm?

- Nie. Należy bardziej przyglądać 
się takim firmą zanim u nas zainwe-
stują. Jednak przez ostatnie lata przy-
chodzą do nas takie, które chcą jedy-
nie zarobić, miasto nie ma z nich żad-
nych korzyści, a jedynie same proble-
my. Takim przykładem jest np. firma 
REM, która zasmradza Nowogard, 
podobnie jest z Poldanorem. Dużą 
firmą jest także Rieter, która na wy-
sypisko w Słajsinie zawiozła mnó-
stwo odpadów, trudnych do zutylizo-
wania. Miasto nie może sobie na to 
pozwolić.

Mówi pan o pomocy naszym fir-
mom, tymczasem obecna władza 
sprowokowała z nimi kilka ostrych 
konfliktów, np. „afera alkoholo-
wych koncesji”.

- Uważam, że całe zamieszanie 

było niepotrzebne. Jako burmistrz w 
tym przypadku podjąłbym ryzyko i 
sprawę wziął na siebie. Firmy, które 
według gminy spóźniły się z opłatą o 
jeden dzień nie poniosłyby negatyw-
nych konsekwencji. Być może jakiś 
organ kontrolny, by mnie z tego roz-
liczył, ale sprawując władzę trzeba 
przecież ponosić ryzyko. Dodatkowo 
przed podjęciem tak trudniej decy-
zji należałoby zasięgnąć opinii kilku 
prawniczych ekspertów. Tego w No-
wogardzie zabrakło.

Inne porażki, to nie otrzymanie 
dotacji na rewitalizację terenów 
nad jeziorem i mała ilość pozyska-
nych funduszy zewnętrznych.

- Ta pierwsza boli szczególnie, bo 
jezioro to nasza perełka, na którą na-
leży stawiać. Mamy jednak przygoto-
wany projekt, w który dużo zainwe-
stowaliśmy i jestem przekonany, że 
uzyska on dotację przy kolejnych na-
borach.  Na wydział odpowiedzialny 
za pozyskiwanie środków postawili-
śmy za koalicji z Platformą. Zainwe-
stowaliśmy w ludzi tam pracujących, 
którzy pokończyli szkolenia, dosta-
li sprzęt. Po rozpadzie koalicji plat-
forma zabrała tych ludzi choćby do 
Szczecina. Wydział należało budo-
wać od początku. Dziś widać pierw-
sze efekty jego pracy. Udaje się pozy-
skiwać coraz więcej środków.    

Miasto planuje budowę „miej-
skiej obwodnicy południowej”. Ma 
ona przebiegać przez POM. Uważa 
pan, że powinna? 

- Samo rozwiązanie jest dobre. 
Większość głosów, z którymi się spo-
tykam jest za. Przy przebiegu przez 
POM nie ma się jednak, co upierać. 
Należy pozmawiać z właścicielami i 
szukać konsensusu.

Będąc burmistrzem będzie pan 
popierał budowę kolejnych super-
marketów?

- Ludzie niby na supermarkety na-
rzekają. Jednak bardzo dużo robi w 
nich zakupy. Najlepiej głosują noga-
mi i jak popatrzymy ile samochodów 
stoi przed supermarketami, to stwier-
dzimy, że ma się to nijak do narze-
kania. Tracą na tym przede wszyst-
kim małe, lokalne sklepy, szczegól-
nie wiejskie. Zarabia miasto, bo lu-
dzie przyjeżdżając do supermarketu 
odwiedzają jeszcze sklepy z innych 
branży. Radykalnym przeciwnikiem 
supermarketów nie jestem.

Niektórzy po cichu twierdzą, że 

gmina zbyt dużo wydaje na oświa-
tę, a środki są rozproszone.  Może 
powinno zamknąć się wiejskie 
szkoły, w których uczy się mało 
dzieci, a utrzymanie placówek po-
chłania sporo pieniędzy?

- Jestem absolutnie przeciwny za-
mykaniu takich szkół. Można jednak 
pozwolić je prowadzić stowarzysze-
niom. Takie rozwiązanie zastosowa-
no we wszystkich podstawówkach i 
gimnazjach gminy Września. Kosz-
ty utrzymania spadły radykalnie, 
poprawiła się, jakość kształcenia, o 
czym świadczą wyniki. Myślę, że jest 
to znakomite rozwiązanie, które na-
leży zastosować w naszej gminie.

Kto będzie największym pań-
skim rywalem?

- Niewątpliwie Kazimierz Ziemba. 
Jest on tu mocno zakorzeniony, a lu-
dzie kilkakrotnie pokazali, iż chcą by 
sprawował władzę. Jeśli już, to w dru-
giej turze wolałbym się spotkać z Ro-
bertem Czaplą. Łatwiej byłoby mi go 
pokonać. W ostatnich latach, pracu-
jąc w Szczecinie ograniczył kontakt z 
Nowogardem i mieszkańcami. 

Ostatnio powstało stowarzysze-
nie „Wspólny Nowogard”, które 
pewnie stanie się komitetem wy-
borczym. To oddolna inicjatywa 
trochę podobna do Nowogardz-
kiego Forum Samorządowego. Jak 
ocenia pan szanse jego ludzi na po-
wodzenie?       

- Przed poprzednimi wyborami po-
wstały już tego typu komitety, któ-
re nie wprowadzały do Rady nikogo. 
Uważam, że ludzie dokonując wy-
boru powinni wziąć pod uwagę czas 
działania w samorządzie, jak i osią-
gnięcia. 

Listy w Forum już zamknięte?
- Mamy je skompletowane w więk-

szości, ale zamykać nie chcemy, bo 
być może uda się namówić jeszcze 
kilka cennych osób. Wystawiamy je-
dynie kandydatów do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Będziemy też popie-
rać naszych ludzi kandydujących do 
Rady Powiatu z innych ugrupowań. 
Ważne jest to, że kampanie finansu-
jemy z własnych środków. Cenimy 
niezależność i nie chcemy u nikogo 
zaciągać niepotrzebnych zobowią-
zań. 

Rozmawiał 
Marcin Nieradka   

Krzywani do trzech razy sztuka?
Do listopada coraz krócej. Wybory samorządowe zbliżają się więc coraz większymi krokami. Do niedawna chęć walki o stanowiska burmi-
strza Nowogardu ogłosili Kazimierz Ziemba i Robert Czapla. Pierwszego czerwca do grona kandydatów dołączył także Marek Krzywania. 
Obecnego przewodniczącego Rady Miejskiej pytamy o motywy startu, szanse i wizję burmistrzowania. 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XII Niedziela Zwykła (Łk 9,18-24)

A ty za kogo mnie uważasz?
Ewangelia stawia nam dziś pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Za 

kogo Go uważam w moim codziennym życiu? Jakie jest Jego miejsce w mo-
jej codzienności? Dopóki nie odpowiem sobie uczciwie na te pytania, dopó-
ki nie określę się jednoznacznie wobec Jezusa Chrystusa, chrześcijaństwo 
moje będzie tylko pustym dźwiękiem, tradycją, zwyczajem. Ale także życie 
moje nie będzie miało sensu i znaczenia, nie będę człowiekiem dopóki nie 
określę mojego stosunku do Niego. Jak ktoś pięknie powiedział : „Człowiek 
jest dopiero pełnym człowiekiem, dzieckiem Bożym, a jego życie nabie-
ra sensu i znaczenia, tylko wtedy kiedy tenże człowiek określi swój sto-
sunek do Chrystusa”. Papież zaś od początku swego pontyfikatu nawołuje: 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi ! Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Od od-
powiedzi na to pytanie zależy i to - kim jestem ja sam? 

I jeszcze te dwa niepokojące zdania na zakończenie dzisiejszej Ewangelii 
... „ ... jeśli kto chce iść za Mną ... niech co dnia bierze krzyż” bardzo nie-
pokojące zdanie i bardzo niepopularna propozycja szczególnie w naszych 
czasach. A jakby tego było mało to i groźba: „kto chce zachować swoje ży-
cie straci je ...” a przecież dzisiaj robi się wszystko, aby życie za wszelką cenę 
zachować, przynajmniej tym wybranym. A Chrystus mówi: „kto straci swe 
życie z mego powodu, ten je zachowa.  Jakież to niepopularne dzisiaj? Czy 
On jest sensem i radością mojego życia?                                                                                                                                          

Ks. Tomasz Tylutki

Młodzież z Nowogardu na Lednicy…
Dnia 5 czerwca 2010 r. grupa młodzieży z Parafii pw. Św. Rafała Kalinow-

skiego i Wniebowzięcia NMP z Nowogardu oraz młodzież z Barlinka pod 
opieką księży i siostry zakonnej  wybrali się na XV Ogólnopolskie Spotkanie 
Młodzieży na polach lednickich. Hasłem przewodnim tego roku była: „Ko-
bieta – jako dar i tajemnica”. W programie było wiele atrakcji: wykłady, spo-
tkania z młodzieżą, pokazy lotnicze „Airshow”, tańce lednickie, piękna Msza 
św., modlitwa oraz niesamowita spowiedź, którą było widać po długich ko-
lejkach do spowiedników. Młodzi z całej Polski, a było ich ok. 80 tys., po-
znawali pojęcie „kobiety” od zupełnie innej strony jak serwuje nam to świat. 
Każdy z uczestników w tym roku otrzymał książkę pani dr Wandy Półtaw-
skiej o miłości, medalik, a każdy chłopak dodatkowo słoiczek miodu, aby 
„poznać prawdziwy smak kobiety”. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni  i opa-
leni i z niecierpliwością czekamy na następny rok.

Karolina Szczypień

Wakacje dla młodzieży 
– propozycje!

Powoli zbliża się czas upragnionych wakacji dla młodzieży – czas odpoczynku, 
rekreacji, ale także aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury czy po-
znawania ciekawych miejsc. Jak co roku zastanawiamy się gdzie pojechać, co zoba-
czyć. Chciałbym zaproponować kilka ciekawych inicjatyw pod patronatem Kościo-
ła, z których młodzież w poprzednich latach była bardzo zadowolona. Są to przede 
wszystkim tanie wyjazdy w stosunku do tych, które proponują nam  różne biura oraz 
bardzo integrujące i wychowawcze. Oto kilka propozycji na te wakacje:

1.Wyjazd młodzieży na Spotkanie Młodych „GÓRA TABOR” do Władysławo-
wa w dniach 1-4 lipca 2010 r. Koszt 50 zł + przejazd (w cenie wyżywienie, nocleg na 
polu namiotowym, atrakcje). Zabieramy ze sobą namioty. Info na stronie www.gora-
tabor.pl. Informacje i zapisy u ks. Tomasza Tylutkiego (GG:240 40 46)

2.Wakacje z Jezusem organizowane przez księży Sercanów. 
- Rekolekcje w Chorwacji: I Turnus – wyspa Murter k. Splitu  2-12 VII 2010 r.;  II 

Turnus - Medjugorie – wybrzeże Adriatyku 20-30 VII 2010 r. Koszt: 1000 zł (prze-
jazd, nocleg, wyżywienie i inne atrakcje)

- Rekolekcje pod żaglami: III Turnus - Swoboda k. Augustowa nad Jeziorem Stu-
dzienicznym 1-11 VIII 2010 r.; IV Turnus - Swoboda k. Augustowa nad Jeziorem 
Studzienicznym oraz 11-21 VIII 2010 r. Koszt: 400 zł + przejazd.

- Rekolekcje na kajakach: V Turnus Spływ Czarną Hańczą 1-11 VIII 2010 r. Koszt: 
400 zł + przejazd. 

- Rekolekcje wędrowne: VI Turnus Gliczarów Górny k. Bukowiny Tatrzańskiej 
1-11 VIII 2010 r. Koszt: 500 zł + przejazd.

Wszelkie informacje i zapisy na stronie: www.rekolekcje.scj.pl lub u Ks. Tomasza 
Tylutkiego (GG:240 40 46)

3. Zapraszamy do podniesienia swoich umiejętności językowych na wakacyjnych 
koloniach i obozach języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Zapraszamy do 
uczestnictwa w koloniach i obozach, podczas których nie tylko zdobędziesz wiedzę, 
ale również mile spędzisz czas zwiedzając piękne zakątki naszej Ojczyzny. Oferu-
jemy obozy językowe, językowo-konne, językowo-taneczne, językowo-turystyczne, 
językowo-kajakarskie + SAVOIR VIVRE, językowo-sportowe + SAVOIR VIVRE.  
Szczegóły i informacje na stronie: www.emka.ksm.org.pl 

4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na - Ogólnopolskie Warsztaty 
Dziennikarskie:¨ 19 - 23.07 2010. Koszt: uczestnik płaci 170,00 zł. Rekolekcje For-
macji Apostolskiej:  19 - 25.07 2010. Koszt: uczestnik płaci 220,00 zł. Szkolenie za-
rządzanie i PR: ¨ 12 -16.08 2010. Koszt: uczestnik płaci 170,00 zł.

5. Rekolekcje letnie w Tatrach dla młodzieży organizowane przez Ruch Rodzin-
Nazaretańskich w dniach 3-11 lipca 2010. Miejsce: Bukowina Tatrzańska, Jurgów. 
Zapisy i informacje: www.rrn.info.pl ; Tel: 692 615 085

Koszt pobytu: 360 zł – dorośli; 0 zł - dzieci do lat 3 - bez wyżywienia + wspólne 
łóżko z rodzicem; 110 zł - dzieci do lat 3 - połowa wyżywienia + wspólne łóżko z ro-
dzicem; 220 zł - dzieci 4-10 lat - połowa wyżywienia + oddzielne łóżko; 310 zł - dzie-
ci 11-13 lat - pełne wyżywienie + oddzielne łóżko. Opłata za dzieci w rodzinie (do 
gimnazjum i liceum włącznie): - za pierwsze dziecko - najstarsze - wg stawki, - za 
drugie dziecko i za każde następne - po 50 zł dofinansowania do stawki.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, z której Państwo na pewno będzie-
cie zadowoleni. 

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

         W niedzielę zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 
18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. 
W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

 W miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny poświęcony jest 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, odprawiamy codziennie Nabożeństwa 
Czerwcowe po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę o g. 17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd dla młodzieży na „Górę Tabor” do Władysławo-
wa w dniach 1-4 lipca 2010. Koszt 50 zł + przejazd. Zapisy u ks. Tomasza 
(GG:240 40 46)

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o 

g.10.00, w Lestkowie o g.11.00.
x.TT
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojej 

ukochanej Mamusi 

śp.  Urszuli Pietrzak 
serdeczne podziękowania 

składa 
córka Monika z rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla całego 

 mojego personelu 
15 Południka 

za wsparcie i pomoc w tak trudnych 
dla mnie chwilach po śmierci mojej 

ukochanej Mamy 

śp. Urszuli 
Pietrzak. 

Jestem z Was naprawdę dumna. 
    Monika Pietrzak

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
dla delegacji z Nowogardu, która uczestniczyła w pogrzebie słynnego, 

wybitnego artysty, malarza sztuk pięknych światowej sławy 

Jerzego Gumieli. 
Podziękowania dla wspaniałych ludzi, którzy zaszczycili ten wybitny pogrzeb, a byli to m.in.:

- Burmistrz Nowogardu – Kazimierz Ziemba
- Dyrektor Szpitala – Kazimierz Lembas
- Dyrektor NDK – Mirosława Przybyłek
- Główna Księgowa NDK – Ewa Żytko
- Kamila Ratajczak

Składamy także serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze tego wybitnego artysty śp. Jerzego Gumieli. 

Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

Rodzina Gumielów z Nowego Jorku 
oraz cioteczna siostra z rodziną Krystyna Witkowska z Nowogardu

- Zofia Frydryk
- Jerzy Jabłoński
- Antoni Bielida
- Danuta Dawidowska
- Malarka – Halina Pokorska

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie
bo mimo wszystko -pozostaje się      
w czyjejś pamięci i w czyimś czekaniu”

kom. Leszkowi Nowakowi 
Wyrazy głębokiego współczucia 

po stracie mamy 

składa 
Załoga Komisariatu Policji w Nowogardzie 
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Ulice Nowogardu 

Poznajmy nasze miasto
cz. III

W dzisiejszej części cyklu dotyczącego  naszego miasta prezentujemy na-
szym Czytelnikom ulicę Macieja Rataja . Jest  najbardziej wysuniętą w kie-
runku zachodnim ulicą na osiedlu Wiejska . Rozpoczyna się od ul. Kościusz-
ki i ciągnie się przez całe osiedle aż do ulicy Gen. Grota- Roweckiego . Po-
przecznymi ul. Bartosza Głowackiego i ul. Racławicką połączona jest z ul. 
Kosynierów . Powstała stosunkowo niedawno i cały czas jest w rozbudowie . 
Brakuje na niej nie tylko chodników ale również dobrej nawierzchni dojaz-
dowej do posesji mieszkających tam ludzi. Systematycznie doprowadzane są  
składniki  infrastruktury . A kim był Maciej Rataj i jak żył będą mogli prze-
czytać Państwo poniżej .

Historia się powtarza?
Maciej Rataj wpisuje się w tragiczne losy prezy-

dentów Państwa Polskiego – zginął prezydent Ga-
briel Narutowicz, zginął prezydent Lech Kaczyń-
ski i taki sam los spotkał dwukrotnego prezyden-
ta Macieja Rataja. Po nagłej śmierci Narutowicza 
obowiązki prezydenta RP przejął marszałek Sej-
mu Maciej Rataj - tak jak obecnie Bronisław Ko-
morowski. Funkcję głowy państwa pełnił kilka dni, 
bo już na 20 grudnia 1922 roku wyznaczył datę 
nowych wyborów prezydenckich. Zdążył przyjąć 
dymisję rządu Juliana Nowaka i desygnować na 
premiera Władysława Sikorskiego. Podczas prze-
wrotu majowego w 1926 roku jeszcze raz przyszło mu pełnić obowiązki prezy-
denta RP. Wtedy przyjął dymisję gabinetu Wincentego Witosa i powierzył mi-
sję tworzenia rządu Kazimierzowi Bartlowi. (W nocy z 14 na 15 maja 1926 r. 
otrzymał pismo dymisyjne prezydenta Wojciechowskiego, był zdany na siebie, 
bo Piłsudski właśnie udał się na spoczynek. Tej nocy Rataj rozmawiał z za-
przyjaźnionym profesorem Politechniki Lwowskiej Kazimierzem Bartlem, któ-
remu szczegółowo wyjaśnił, dlaczego nie powierzy mu misji tworzenia rządu. 
Rano, gdy Piłsudski się obudził, zakomunikował Ratajowi, że na czele rządu 
stanie Bartel. To była pierwsza lekcja demokracji w nowym wydaniu.)

Po wybuchu wojny zdał tragiczny egzamin z patriotyzmu. Nie opuścił War-
szawy i działał w konspiracji. Już w listopadzie 1939 roku aresztowało go ge-
stapo. Wyszedł na wolność, ale w 1940 roku został ponownie zatrzymany za 
podziemną robotę i 21 czerwca rozstrzelany w Palmirach.

Opr. Katarzyna M-Kosakiewicz
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„Aktywna Ostrzyca- 
Wieś w decoupag’u”

 W sobotę (22 maja 2010) Ostrzy-
ca zamieniła się w zachwycają-
cą krainę rękodzieła artystyczne-
go . Uczestniczki projektu „ Aktyw-
na Ostrzyca” przygotowały wystawę 
swoich prac pod tajemniczym tytu-
łem „ Wieś w decupag’u” . Można 
było zobaczyć bajecznie kolorowe 
puzderka, talerze, świece, lampio-
ny, złote ikony, pisanki oraz filcowa-
ne korale, broszki, apaszki i branso-
lety . U wielu Pań szczególne poru-
szenie wywołały filcowane kwiatowe 
apaszki i niepowtarzalne, barwne 
torebki, a niewątpliwie u wszystkich 
Gości domowe wypieki beneficjen-
tek projektu . W Ostrzycy od mar-
ca br . w co drugi weekend dwana-
ście Pań poznawało tajniki techniki 
rękodzielniczych- decoupagu i filco-
wania, odkrywało swoje umiejętno-
ści , talenty i predyspozycje oraz pla-
nowało przyszłość zawodową . Było 
to możliwe dzięki projektowi współ-
finansowanemu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego- Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt 
VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich . Projekt „ Aktywna 
Ostrzyca” został przygotowany i zło-
żony na konkurs do Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Szczecinie przez 
instytucję szkolno – doradczą e- pro 
edukacja ze Szczecina ( ale również 
z Nowogardu ) we współpracy z Ko-
łem Gospodyń Wiejskich w Ostrzy-
cy . Beneficjentki  Projektu uczest-
niczyły w Warsztatach Aktywizacji 
Społeczno- Zawodowej, indywidu-
alnych spotkaniach doradczych oraz 
szkoleniu Rękodzieło artystyczne :  
decoupage i filcowanie . Był to nasz 
pierwszy, wspólny krok do realizacji 
coraz ciekawszych działań na rzecz 
mieszkańców sołectwa Ostrzyca . 

Bardzo dziękujemy wszystkim go-
ściom, którzy poświęcili swój czas i 
odwiedzili naszą wystawę .

Uczestniczki projektu i organizator
Aleksandra Borkowska

e-pro edukacji 
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SP 1
Warto było zobaczyć!

Klasa IIc i IIIa z SP 1 na Zielonej 
Szkole w Międzyzdrojach

Koniec roku szkolnego, to czas wy-
cieczek. Celem każdej z nich jest nie 
tylko poznanie piękna polskiego kra-
jobrazu, ale przede wszystkim integra-
cja zespołu klasowego, a także uczenie 
dzieci samodzielności. Ona właśnie jest 
szczególnie ważna dla młodszych dzie-
ci, które niejednokrotnie po raz pierw-
szy wyjeżdżają bez swoich rodziców. 
Jest to także świetna okazja na pozna-
nie osobowości uczniów, ich umiejęt-
ności współpracy w zespole klasowym, 
oraz życiowej zaradności.

Nasz wyjazd odbył się w ramach tzw.” 
Zielonej Szkoły” do Międzyzdrojów i 
trwał trzy dni. W harmonogramie mie-
liśmy poznanie wszystkich miejsc war-
tych zobaczenia w tym nadmorskim 
kurorcie- Muzeum Figur Woskowych, 
Promenadę Gwiazd, Rezerwat Żu-
brów w Wolińskim Parku Narodowym, 
Molo, Oceanarium, Muzeum Przyrod-
nicze w Wolińskim Parku Narodowym.

Mimo, iż pogoda spłatała nam nie-
wątpliwego psikusa -deszcz, silny wiatr, 
temperatura raczej jesienna, nie dali-
śmy się i wyposażeni w odpowiednie na 
te warunki stroje, cały czas wędrowali-
śmy i zwiedzaliśmy. Widok sztormowe-
go, wzburzonego morza jest obrazem, 

którego piękno na długo zostanie w na-
szej pamięci. 

W ramach zajęć „Zielonej Szko-
ły” utrwaliliśmy wiedzę dotyczącą ro-
ślin i zwierząt morskich, posługiwania 
się mapą, rozpoznawania nazw miast 
Wybrzeża Szczecińskiego. Dzieci mia-
ły okazje do posłuchania legend zwią-
zanych z morzem, oraz przepięknych 
morskich piosenek tzw. muzyki „szan-
towej”. 

W wolnych, aczkolwiek nielicznych 
chwilach, integrowaliśmy się w zaba-
wach i grach ruchowo- umysłowych. 
Nie mogło tez zabraknąć czasu na za-
kup pamiątek i prezentów dla najbliż-
szych, co jak zwykle jest dla dzieci bar-
dzo ważne. Hitem była masa przypomi-
nająca galaretkę, która zwie się glutem. 
Dziwne maja czasami nasze dzieci gu-
sty! Na szczęście paru naszych uczniów 
postarało się o zakup bardziej ciekaw-
szych pamiątek, które są symbolem 
morza i tych rejonów.

Wyjeżdżając z Międzyzdrojów za-
świeciło słońce i żal, iż my go nie do-
świadczyliśmy, ale wyjazd według opi-
nii dzieci był udany i chętnie by jesz-
cze zostali dłużej, mimo, iż wieczorne 
tęsknoty za najbliższymi były chyba dla 
nich najtrudniejsze

Zadowoleni uczestnicy.

Wycieczka  
do parlamentu

W dniach 14-15 czerwca 2010 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie 
zorganizowała wycieczkę do Warszawy w ramach Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Parlamentaryzmie, w której wzięli udział również nasi 
uczniowie z SP1 Nowogard. Finałowa piątka mogła wybrać się na wspa-
niałą wycieczkę do naszej pięknej stolicy. 

Patronat honorowy nad konkur-
sem zapewniły znamienite posta-
cie w osobach Senator RP p. Anny 
Sztark oraz Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty p. Artura Ga-
łęskiego. 

Perspektywa blisko ośmiogodzin-
nej podróży nie zniechęcała nas 
gdyż program wycieczki była bardzo 
interesujący. Pierwszym i najważ-
niejszym elementem naszej podró-
ży była wizyta w Sejmie i Senacie RP. 
Przed wejściem przywitała nas Se-
nator p. Anna Sztark, która w dalszej 
części towarzyszyła nam w zwie-
dzaniu. Na  początku chwilą zadu-
my złożyliśmy hołd osobom, którzy 
zginęli w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. Następnie po  szcze-
gółowej kontroli przez  bramkę pi-
rotechniczną i  ochronę weszliśmy 
do pomieszczenia znanego nam do-
brze z  relacji telewizyjnych – Sej-
mowej Sali Posiedzeń. W  towarzy-
stwie pani Senator przechodzili-
śmy do kolejnych sal, gdzie ujawniła 
nam niektóre tajniki pracy w Sejmie 
i Senacie. Tam również po  udzie-
leniu odpowiedzi na  nasze pytania 
oddała naszą nowogardzką grupę 
pod  opiekę przedstawicielce Biura 
Korespondencji, który pełniła rolę 
naszego przewodnika. Przedstawił 
nam historię samego budynku Sej-
mu, po  czym przeszliśmy do  słyn-
nego korytarza, na  którym odbywa 
się większość wywiadów oglądanych 
przez nas w telewizji. Wyczerpani po 

długiej podróży udaliśmy się do Re-
stauracji Sejmowej gdzie mogliśmy 
pożywić się smacznym obiadkiem. 
Na  pamiątkę otrzymaliśmy drobne 
upominki i opuściliśmy gmach Sej-
mu. To była dla nas niezwykła, żywa 
lekcja historii. 

Dalszy plan wycieczki przewidy-
wał wizytę w Pałacu Kultury i Nauki 
gdzie mogliśmy zakupić pamiątki z 
Warszawy.  Kolacja nie mogła od-
być się gdzie indziej jak na Marszał-
kowskiej w Mc Dolandzie, z które-
go okien mogliśmy podziwiać cen-
trum Warszawy. Pełni wrażeń udali-
śmy się do Hostelu Camera, miejscu 
naszego zakwaterowania nad naszy-
mi snami czuwali znani reżyserzy 
filmowi, pokoje bowiem urządzono 
tematycznie odpowiadając poszcze-
gólnym gatunkom filmowym: baj-
ka, stare kino amerykańskie a nawet 
horror room.  

Dnia następnego udaliśmy się w 
podróż powrotną w czasie której za-
trzymaliśmy się w Solcu Kujawskim 
gdzie przywitano nas piękną pogo-
dą w Parku Jurajskim. I choć krótka, 
była to bardzo wartościowa wyciecz-
ka, co jednogłośnie uznali ucznio-
wie, którzy następnego dnia dzielnie 
stawili się w szkole o 8 rano. Dyrek-
cja, Grono Pedagogiczne i ucznio-
wie SP1 w Nowogardzie składają 
serdeczne podziękowanie organiza-
torom oraz patronom honorowym 
za cudowne dwa dni pobytu w naj-
piękniejszej stolicy nad Wisłą.   



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1118-21.06.2010 r. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie w 2010r. w okresie: od 
dnia 01.04.2010r. do 31.12.2010r. re-
alizuje projekt systemowy współ-
finansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, w ra-
mach Priorytetu VII: Promocja in-
tegracji społecznej,  Działanie 7.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Podziałania 7.1.2 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez powiatowe centra po-
mocy rodzinie pod tytułem „Z BEZ-
RADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.

Głównym celem projektu jest po-
prawa dostępu do zatrudnienia osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawo-
dowo w tym niepełnosprawnych, 
usamodzielnianych wychowanków 
rodzin zastępczych lub placówek 
opiekuńczo – wychowawczych oraz 
ograniczenie liczby dzieci kierowa-
nych do pieczy zastępczej w powie-
cie goleniowskim. Projekt jest reali-
zowany w partnerstwie z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
wszystkimi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej z terenu naszego powia-
tu (Goleniów, Osina, Stepnica, Ma-
szewo, Przybiernów).

Celem szczegółowym jest nabycie 
umiejętności komunikacji społecz-
nej, asertywności, radzenia sobie ze 
stresem, wykształcenia postawy pro 
aktywnej poprzez nabycie umiejęt-
ności aktywnego poszukiwania pra-
cy, przygotowania własnego CV, li-
stu motywacyjnego, nabycie umie-
jętności autoprezentacji i stymu-
lowania rozmowy kwalifikacyjnej, 
nabycie dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych poprzez udział w kur-
sach zawodowych oraz przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu ro-
dzin z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi oraz nieradzącymi 
sobie w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, zagrożonych odebra-
niem dzieci do pieczy zastępczej po-
przez skierowanie do pracy z rodzi-
nami asystentów rodziny.

Projekt kierowany jest do osób ko-
rzystających z pomocy społecznej, 
bezrobotnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej oraz osób 
niezaradnych w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych. Do projektu 
komisja zakwalifikowała 13 osób i 
6 rodzin. Największym jednak wy-
zwaniem dla pracowników odpo-
wiedzialnych za realizację projek-
tu są rodziny, które po raz pierwszy 
biorą udział w takim przedsięwzię-
ciu.  Każda rodzina znajdująca się       
w projekcie współpracuje z Asysten-
tem rodziny. 

Beneficjenci ostateczni projek-
tu zostali objęci indywidualnym 
wsparciem przez pracownika so-
cjalnego oraz wsparciem grupowym 
poprzez psychologa, doradcę zawo-
dowego oraz uczestnictwo w warsz-
tatach i szkoleniach. 

W ramach realizacji projek-
tu zgodnie z harmonogramem od 
kwietnia br. odbyły się zajęcia indy-
widualne i grupowe z psychologiem, 
zajęcia grupowe z doradcą zawo-
dowym, radcą prawnym w ramach 
zajęć beneficjenci ostateczni zapo-
znali się z przepisami dotyczącymi 
podstaw prawa pracy, obowiązkami 
pracownika i pracodawcy, odbył się 
dwa wyjścia do kina z uczestnikami 
projektu, wyjazd wszystkich uczest-
ników projektu wraz z rodzinami 
do Bajkolandii Centrum Zabaw dla 
Dzieci i Dorosłych pod Koszalinem 
z okazji Dnia Dziecka. W spotka-
niu wyjazdowym wzięło udział 75 
osób. W miesiącu maju br. w Nowo-
gardzie dla rodzin biorących udział 
w projekcie odbył się warsztat opie-
kuńczo-wychowawczy pt. „Agre-
sja wśród dzieci i młodzieży” a dla 
uczestników projektu odbył się wy-
jazdowy trening godzenia życia za-
wodowego i rodzinnego (ja jako ro-
dzic/ moja rodzina; ja jako pracow-
nik/ moja praca). Wszyscy uczestni-
cy projektu biorący udział w warsz-
tatach i treningach otrzymali cer-
tyfikat o ukończeniu szkolenia. Po-
nadto osoby biorące udział w pro-
jekcie otrzymują wsparcie w postaci 

 

zasiłku celowego mającego charak-
ter aktywizacyjny z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów związanych z 
udziałem w projekcie.

Uczestniczki projektu nabywa-
ją nowych umiejętności w zakresie 
radzenia sobie ze stresem, motywa-
cji w sytuacji poszukiwania pracy, 
autoprezentacji przed pracodawcą, 

komunikacji w kontaktach z ludź-
mi, mediacji, negocjacji i rozwią-
zywania konfliktów a ich wrażenia 
z warsztatów, szkoleń i spotkań ze 
specjalistami są bardzo pozytywne.

Zapraszamy do obejrzenia gale-
rii: www.ops.nowogard.pl

Opr. Kierownik Projektu POKL 
Iga Błażewicz

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez po-

wiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.
Trzecia edycja projektu „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

Festyn w przedszkolu nr 1

    W dniu 10 czerwca br. w Przed-
szkolu nr 1 w Nowogardzie odbył się 
festyn dla wszystkich, którzy chcą 
wspomóc finansowo placówkę. Już od 
kilku lat organizujemy go na początku 
czerwca, jest na stałe wpisany w tra-
dycji Naszej Placówki. Celem impre-
zy jest nie tylko zbieranie pieniędzy na 
przedszkole, ale również zachęcanie 
rodziców i ich dzieci oraz mieszkań-
ców Nowogardu do wspólnej zabawy.

   Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla 
dzieci: zamek dmuchany, zjeżdżalnie, 
gdzie  dzieci mogły wyhasać do woli 
. Jak co roku zorganizowaliśmy lote-
rię fantową,  w której każdy los wygry-
wał i ukrywał  niespodziankę sprawia-
jącą dzieciom wiele radości. Wielkim 
powodzeniem cieszyła się przejażdż-
ka konna. Koń napracował się wiele 
do przedszkola, ponieważ ustawiła się 
do niego długo kolejka. Każdy chciał 
przez chwile przejechać się na grzbie-
cie tego wspaniałego zwierzęcia. 

Wspólnie mogliśmy spędzić miłe 
chwile przy kawie, zajadając wyśmie-
nite ciasto domowego wypieku. Dla 
zgłodniałych uczestników zapropono-
waliśmy bigos młodej kapusty , kieł-
baskę z grilla, pajdę chleba ze smal-

cem wraz z ogórkiem małosolnym   
Po wszystkich atrakcjach można 

było zmierzyć sobie ciśnienie pod fa-
chowym okiem pielęgniarki Pani A. 
Tamborskiej

Impreza przebiegała w miłej, ser-
decznej i rodzinnej atmosferze przy 
oprawie muzycznej. Dochód z festynu 
będzie przeznaczony na zakup sprzętu 
do ogrodu przedszkolnego. 

Serdecznie pragnę podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się w 
organizację festynu:

Pracownikom i Rodzicom z Przed-
szkola nr 1,

Panu Markowi Kowalczykowi – Za-
kład Wyrobów Wędliniarskich z Krze-
miennej,

Pani Krystynie Sachryń – Firma 
Handlowo – Usługowa Lodos,

Pani Małgorzacie Kinasz – PPHU 
Nowogard,

Państwu Wiesławie i Jerzemu Fur-
mańczyk – Agroturystyna „U Furma-
na pod Lasem”,

Państwu Annie i Sebastianowi Fur-
mańczyk.

Pani  Aneta Tamborska 
Jolanta Jackowiak

Dyrektor Przedszkola nr 1 
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Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
W siedzibie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, którą otworzyła prezes Zarzą-

du Stanisława Jakubczak.
Na konferencję przybyli wiceprezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP w Szczecinie Teresa Chełchowska, burmistrzowie Nowogardu Kazimierz 

Ziemba i Jerzy Kaczmarski, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nowogard Marek Krzywania wiceprzewodniczący Rady Robert Czapla.

Delegaci i zaproszeni goście wy-
słuchali sprawozdanie z działalności 
Zarządu Oddziału ZNP w Nowogar-
dzie, które przedstawiła Stanisława 
Jakubczak i powiedziała m. in.

Najważniejszą rolą związków za-
wodowych jest ochrona zawodo-
wych i socjalnych interesów swoich 
członków. Niemniej ważnym zada-
niem jest stanie na straży przestrze-
gania prawa, szczególnie oświatowe-
go.

Kończąca się kadencja 2006- 2010 
obfitowała w znaczące wydarzenia w 
kraju i Oddziale ZNP. Rok 2009 był 
rokiem obchodów 70- lecia Tajnej 
Organizacji Nauczycieli. Z tej oka-
zji nasz Oddział przygotował jubi-
leuszowe uroczystości, na których 
zaprezentowano społeczeństwu 
obiektywne spojrzenie na pracę na-
uczycieli podczas okupacji prezen-
tując sylwetki nauczycieli TON, któ-
re udało nam się pozyskać ze źródeł 
archiwalnych oraz wiedzy Francisz-
ka Tarczykowskiego - przedstawio-
no je na wystawie w Bibliotece Miej-
skiej w Nowogardzie.

Miniona kadencja działalności 
związkowej przebiegała w trudnej i 
skomplikowanej sytuacji, jakie spo-
wodowały negatywne zjawiska w 
oświacie, do których m. in. zaliczyć 

należy:
- odebranie przywilejów nauczy-

cielom do wcześniejszej emerytury;
- chęć komercjalizacji i prywaty-

zacji oświaty;
- zmniejszające się nakłady na 

oświatę, 
- negatywne zmiany w prawie pra-

cy i prawie oświatowym;
- brak jednoznacznych przepisów 

regulujących organizację procesu 
dydaktycznego i wychowawczego w 
szkołach i placówkach.

Oddział ZNP tworzy 16 Ognisk 
Związkowych w placówkach oświa-
towych, których organem prowa-
dzącym jest Gmina i Starostwo. Po-
nadto przy Oddziale działa 40- oso-
bowa Sekcja Emerytów i Rencistów.

Realizując założenia związkowe 
nasz Oddział wniósł do Sądu Pra-
cy 2 pozwy, w tym jeden o zapłatę 
za pracę w nadgodzinach (pełno-
mocnictwo ustanowiono dla preze-
sa Oddziału Stanisławy Jakubczak). 
Podejmowano także kilkakrotnie 
interwencję w sprawach pracowni-
czych, które dotyczyły m. in. dys-
kryminowania pracowników przez 
dyrektorów oraz niewłaściwego in-
terpretowania przez nich przepisów, 
a także łamanie przepisów polegają-
cych na braku respektowania orze-

czeń lekarskich, włącz-
nie z narażeniem pra-
cowników na choroby 
zawodowe.

Należy tutaj podkre-
ślić, że dzięki nieoce-
nionej pomocy ze stro-
ny kol. Leszka Łuki i kol. 
Lucyny Kowalczyk oraz 
własnym pozyskano dla 
Oddziału dodatkowe 
środki na blisko 9 tys. 
zł. Ponadto pozyska-
liśmy na rzecz Związ-
ku komputer, który zo-
stał usprawniony oraz 
doposażony bezpłatnie 
przez Leszka Łukę, rów-
nież bezpłatnie przeję-
liśmy od Telekomunikacji łącza te-
lefoniczne, co pozwoliło nam na 
usprawnienie pracy drogą interne-
tową.

Na koniec prezes Jakubczak po-
dziękowała za dotychczasową 
współpracę Zarządowi Oddziału, 
prezesowi Okręgu ZNP Adamowi 
Zygmuntowi, wiceprezes Okręgu 
Teresie Chełchowskiej, staroście To-
maszowi Kuliniczowi, burmistrzom 
Kazimierzowi Ziembie i Jerzemu 
Kaczmarskiemu, dyrektorowi Bi-
blioteki Publicznej w Nowogardzie 

Zofii Pilarz, prezesom Ognisk oraz 
wszystkim członkom związku, któ-
rzy pomimo własnych zadań znaleź-
li czas na służenie naszej organiza-
cji a w szczególności prowadzącym 
dzisiejszą konferencję Mirosławie 
Szymaniak i Bogdanowi Sobolew-
skiemu

Podziękowania na piśmie otrzy-
mali: burmistrzowie Kazimierz 
Ziemba i Jerzy Kaczmarski; wicepre-
zes Teresa Chełchowska, wicestaro-
sta Tomasz Kulinicz, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marek Krzywania, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Czapla, a także Ewa Antczak, 
Beata Siedlecka, Lucyna Borowska, 
Lucyna Kowalczyk, Barbara Mu-
cha, Barbara Pawlak, Danuta Siem-
bida, Włodzimierz Wowk, Teresa 
Łuka, Iwona Wiśniewska, Marzanna 
Kijowska, Jolanta Gibka, Marzenna 
Piotrowicz, Beata Biniecka, Kata-
rzyna Obrębska, Ewa Żylak, Anita 
Rybus, Andrzej Pluta, Iwona Lipiń-
ska, Ewa Kulczyk, Ewa Mańkowska, 
Mirosława Szymaniak, Leszek Łuka, 
Elżbieta Popińska, Renata Stasiak, 
Alina Klimaszewska, Andrzej Szuć-
kom, Ewa Kuczyńska- Tomkowska,

W trakcie wyborów,  na kolejną 
4-letnią kadencję wybrano jedno-
głośnie Stanisławę Jakubczak, która 
funkcję tą sprawuje nieprzerwanie 
od 16 lat.

Prezes Jakubczak życzymy samych 
sukcesów w pracy na rzecz ZNP.

tekst: Ireneusz Karczyński
foto Franciszek Karolewski  
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Jerzy Gumiela (1951 – 2010)
Z wielkim żalem, z wielkim smut-

kiem, ale też z niedowierzaniem przy-
jąłem wiadomość o śmierci Jerzego 
Gumieli, malarza światowego formatu 
oryginalnego artystę stąd, sól tej ziemi. 
Poznaliśmy się w 2000 r. na IV Festi-
walu Filmu – Muzyki- Malarstwa, or-
ganizowanym corocznie w lipcu przez 
NDK. Przyjechał, a właściwie przyle-
ciał wprost z Nowego Jorku na zapro-
szenie Haliny Pokorskiej, Komisarza 
Międzynarodowego Pleneru Malar-
skiego. Udzielił mi wtedy obszerne-
go wywiadu, który opublikowałem w 
nieistniejących już „Wiadomościach” 
pod banalnym tytułem „Z Nowogar-
du do Nowego Jorku” bo jak mi po-
wiedział: „ja naprawdę urodziłem się w 
Nowogardzie, tyle że na drugi dzień ro-
dzice mnie stąd zabrali do Płotów”. Ja-
rek od zawsze był związany z naszym 
miastem uczuciowo i towarzysko, co 
sam potwierdza: „ mam szalony sen-
tyment i do Płotów i do Nowogardu, 
gdzie spotkałem dużo fajnych ludzi. 
W tej chwili wydaje mi się, że trafili-
śmy na bardzo życzliwych przedstawi-
cieli władz, którzy są sympatycznymi 
i mądrymi ludźmi”. Przez kolejne lata 
byliśmy takimi przyjaciółmi, co się lu-
bią. Do pięknie wydanego dwujęzycz-
nego katalogu swoich prac (ang.-pol.), 
do którego opracował efektowną sza-
tę graficzną, wpisał mi dedykację na 
pierwszej stronie: „Dla wspaniałego 
Przyjaciela z szacunkiem i poważa-
niem Jurek Gumiela. 17 listopad 2005”. 

Był dowcipnym, uśmiechnię-
tym, emanującym pozytywną ener-
gią „wiecznym młodzieńcem” ozdo-
bą i zarazem motorem nakręcającym 
każde towarzystwo. Przyjemnie było z 
nim być, bo tak kochał życie… I takie-
go wesołego, pogodnego zapamiętali 
go mieszkańcy Nowogardu i znajomi. 
Ci, dla których był nie tylko Wielkim 
Artystą, ale też sympatycznym, cie-
płym człowiekiem. Jestem w szoku nie 
dla tego, że znałem go jako wybitnego 
malarza, ale też go znałem jako zwy-
czajnego człowieka. Nie przypuszcza-

łem nawet, że los może być dla niego 
tak okrutny. W ubiegłym roku doznał 
wylewu; żelazne organizmy również 
korodują, wszystko zależy od siły ude-
rzenia, a nie wieku: Jarek miał 58 lat. 
Z krytycznego stanu wydostał go Ka-
zimierz Lembas, dyr. naszego szpita-
la, dzięki rozległym koneksjom w me-
dycznym świecie. Jurek powoli odzy-
skiwał nadwyrężone zdrowie. Jednak 
w tym roku nastąpił drugi atak i ten 
był ostatni - dowód na to, że człowiek 
jest bardziej kruchy od szklanki. 

Per aspera od astra- przez ciernie 
do gwiazd

Jerzy Gumiela skończył studia w 
poznańskiej PWSSP, w pracowni Sta-
nisława Tesseyrela. Był rok 1980. Z 
dyplomem magistra sztuki wkraczał w 
dojrzałe życie z dewizą: „ Malarstwo, 
które było i jest istotą mojego życia, 
wymalowało się. W muzeum mojej 
wyobraźni są setki obrazów, które na-
malowałem, i tysiące obrazów wiel-
kich mistrzów i nieudaczników”.

A kim ja jestem ?
Gumiela szuka Boga. Gdy się do 

Niego zbliża, pyta: Co mi zrobiłeś ?
A gdy się oddala: czy Ty w ogóle je-

steś ?
Twórczość jego kształtują wątpli-

wości i pasja. Taki pozostał do końca 
swoich dni. 

W drodze na szczyty
Przez całą dekadę lat 80 jedną trze-

cią roku spędzał poza Polską - obra-
zy swoje wystawiał w Holandii, Danii, 
Norwegii, Szwecji, Niemczech. Zdo-
bywał nagrody - otrzymuje roczne 
stypendium Ministra Kultury i Sztu-
ki. W tym też czasie zakłada grupę 
„Od wtorku”, której credo artystycz-
ne to:  „Być dobrym artystą i wstydzić 
się przed samym sobą”. Po pierwszej 
wystawie grupy „Od wtorku” w skład 
której wchodzą też Wojciech Zieliński 
i Ryszard Szymański, Gumiela otrzy-
muje stypendium rządu duńskiego. 
Wyjeżdża do Kopenhagi, gdzie podej-
muje dodatkowe studia w Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Nawiązu-
je kontakty i przyjaźnie, które oka-
żą się bardzo ważne. Jest  17 kwietnia 
1987 rok Teresa Modelska ze szczeciń-
skiej telewizji zaczyna realizować film 
pt. „Jerzy Gumiela”, który rok później 
ukazuje się na ekranie TVP. Jesienią 
1987 r. Gumiela organizuje wystawę 
pt. „Wizyta”. Na niej 13 szczecińskich 
artystów uzewnętrznia swe refleksje 
na temat Jana Pawła II i wiary. W na-
stępnym roku zostaje otwarta wysta-
wa Polskiego Malarstwa Współcze-
snego w Narodowej Galerii Charlot-
tenburg  w Kopenhadze pod kuratelą 
rządu duńskiego i polskiego Minister-

stwa Kultury i Sztuki. Artysta wysta-
wia też swoje prace w Norwegii. Wizy-
ta na Dalekiej Północy odniosła suk-
ces. Jego obrazy rozeszły się na wer-
nisażu w trakcie występu chóru kie-
rowanego przez przyjaciela wikinga.  
Gumiela żyje coraz intensywniej. Szu-
ka inspiracji i podejmuje każde ryzy-
ko, by niczego nie przeoczyć. Tworzy 
w zasadzie od momentu przebudzenia 
do zaśnięcia. Aranżuje też akcję „Czte-
rech malarzy przy wspólnej robocie”, 
w której  on,  Franciszek Starowiejski, 
Krzysztof Skarbek i Zenon Nitko ma-
lują wspólny obraz o wymiarach 195-
275 cm. Obraz ten otrzymuje nagro-
dę na Ogólnopolskim Festiwalu Ma-
larstwa Współczesnego w Szczecinie.  
Gumiela odniósł sukces. Wszędzie go 
było pełno - w telewizji, radiu, dzie-
siątki recenzji w prasie. Nagrody, za-
kupy  obrazów przez muzea ( 8 dzieł w 
polskich muzeach, ponad 300 w kolek-
cjach poza granicami Polski). 

„Jeżeli zdasz sobie sprawę, że osią-
gnąłeś sukces, poczujesz się dobrze. 
Ale wnet dopadnie cię strach o utra-
tę tego tak rzadkiego uczucia. I możesz 
swój talent zamienić na walkę o czas 
przeszły, który już nie istnieje- który 
umarł”.              

  Po upadku komuny w Polsce – w 
roku 1990 Jerzy Gumiela otrzymuje 
nagrodę wojewody szczecińskiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie ma-
larstwa. Na zaproszenie Julii Cecy-
lii Pulitzer       ( tej od słynnej nagro-
dy), wyjeżdża do Stanów Zjednoczo-
nych. Tam doświadcza praktycznie, 
jak funkcjonują fundamentalne mity 
„ kolebki wolności”- american dream 
(amerykański sen) i seif- made men 
(człowiek, który sam siebie stwarza, 
kreuje). Pracuje dużo i intensywnie 
dla wielu światowych firm, doskonali i 
swój warsztat - rodzi się nowy malarz, 
artysta światowej formy. Nowy Jork 
wciąga go, jak narkotyk.

Ból istnienia. 
Z nowojorskiej gorączki wyrywa 

go rodzina tragedia. Najpierw umie-
ra matka, kilkanaście miesięcy póź-
niej świat znowu się wali - odchodzi 
również ojciec. Trudne chwile jednak 
nie mijają. Po roku za rodzicami po-
dąża brat Jurka - starszy o rok Leszek 
– żeglarz, mistrz Polski w swojej kla-
sie. Obaj byli do siebie podobn ; Le-
szek marzył o samotnym rejsie dooko-
ła świata. Teraz znów są razem w nie-
kończącym się rejsie dookoła wszech-
świata. Jerzemu Gumieli pozostała 
reszta rodzeństwa- dwaj bracia, dwie 
siostry, wszyscy mieszkają poza kra-
jem. Przeżycia, rozpacz, osamotnienie 
sprawiają, że Gumiela maksymalnie 
koncentruje się na malarstwie. Próbu-
je wyrzucić w nim wszystko, co czuje. 
Jego sztuka nie popada w kompleksy, 
bo jest prawdziwa. Olśniewa i ośmiela 
dlatego, że jest autentyczna. Życie jest 
piękne, a jeżeli tego nie widzisz znaj-
dziesz w sztuce Gumieli, malarza za-
troskanego, malarza rozterek. Gdy to 
jednak dojrzysz - piękno życia odnaj-
dziesz też w sobie. 

Żyć – jakie to wyróżnienie…! 
Od kiedy poznałem Jurka, zawsze 

żył na pełnych obrotach, w górnych 
rejestrach sztuki. Jeszcze kilka lat temu 
wyglądał znakomicie. Tryskał humo-
rem i życzliwością. I nagle go zabrakło. 
Jego uśmiechu, ciepła i pogody ducha. 
Żegnaj kochany Jurku. Wierzę że jesz-
cze się spotkamy. Chciałbym, aby na 
zawsze pozostał w naszych sercach. 

Epilog
Jerzy Gumiela pozostawił po sobie 

trwały ślad w Nowogardzie - odlew 
stopy w brązie przed Domem Kultu-
ry i kilku znakomitych płócien. Może 
to niewiele, a jednak dał świadectwo, 
że sztuka jest jaśniejszą  stroną nasze-
go życia, że warto dla niej żyć, że jest 
wieczną wiosną, ciepłym wiatrem, od 
którego śniegi topnieją  - jak celnej 
metafory użył tu poeta. 

Jerzy Gumiela  został pochowany na 
cmentarzu komunalnym w Płotach, 
dnia 15 czerwca. Na pogrzeb przybyli 
wszyscy, którzy go kochali. Nie zabra-
kło delegacji  z Nowogardu, pracow-
ników NDK i kilku znajomych. Kazi-
mierz Ziemba,  burmistrz Nowogardu 
wzruszająco pożegnał naszego przy-
jaciela, ukradkiem wycierano łzy. Na 
koniec chciałbym rzucić jakieś wiel-
kie słowo, ale nic nie przychodzi mi 
do głowy. Zatem tradycyjnie – niech 
Ci ziemia lekką będzie kochany Jurku!    

Marian A. Frydryk     

Odszedł wybitny artysta, przyjaciel 
Nowogardu i przyjaciel wielu z nas
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Przeszkolone komisje Wyborcze gotowe do pracy w niedzielę

W obiektywie  Jana korneluka   

Dla najkochańszej 
i najwspanialszej córki 

Aleksandry 
Wierzchoń 

w dniu 
18-tych urodzin 
spełnienia marzeń 

życzą rodzice: 
Kasia i Aleks 

z bratem Bartkiem

ŻYCZeNIa

„BOSmaN  CUP”
Po raz kolejny klub sportowy „BOSMAN” Nowogard organizuje Między-

narodowe Mistrzostwa Polski TAXI.
W czwartek 24 czerwca odbędą się Mistrzostwa w bilard, w piątek 25 

czerwca w Darta w Pubie „PASADENA” w Nowogardzie.
Natomiast piłka nożna rozpoczyna się w piątek 25 czerwca o godz:9:00 

na stadionie w Golczewie, w 3 kategoriach wiekowych: w Seniorach, Old-
bojach i Weteranach.

Udział potwierdziły 22 drużyny z 
Polski i z zagranicy. Krakowa, War-
szawy (5 drużyn), Chodzieży, Olsz-
tyna, Szczecina, Koszalina, Myszko-
wa, Stargardu, Golczewa, Nowogar-
du oraz z Rosji i Białorusi. Z Rosji 
przyjeżdża drużyna z miasta Woło-
dia. ( Jest to miasto wielkości Szcze-
cina , leży za Sant Petersburgiem i 
do Nowogardu ma ponad 2000 ki-
lometrów).

Druga drużyna Rosyjska przyjeż-
dża z Obwodu Kaliningradzkiego 

na czele z Merem miasta ,a drużyna 
białoruska przyjeżdża z Brześcia.

Nowogard reprezentują 4 drużyn: 3 
wystawia klub „BOSMAN” Nowogard 
w Seniorach, Oldbojach i Weteranach 
oraz PUWIS drużynę Seniorów.

O godz:11:00 w piątek odbędzie 
się uroczyste otwarcie Mistrzostw 
po rozegraniu pierwszych spotkań. 
Eliminacje w piątek będą trwały do 
godziny 20:00. Od godziny 22:00 
do 24:00 odbędzie się recital Edyty 
Geppert. 

W sobotę 26 czerwca od 9:00 dal-
szy ciąg turnieju na stadionie w Gol-
czewie.

O godz. 14:00- „Mecz  Gwiazd”, 
w którym wystąpią:  Burmistrzowie, 
Prezydenci, Posłowie, Organizato-
rzy itd.

O 16:00 - planowane zakończenie 
Mistrzostw i wręczanie pucharów,  
medali i nagród.  Przygrywać będzie 
Orkiestra Zbigniewa Górnego.

Po zakończeniu do późnej nocy 
trwać będzie program rozrywkowy.

Występ siłacza czeskiego „Żele-
zny  Zakon”, Orkiestra Górnego z 
gwiazdami seriali, zespół cygański 
„ROMA”, pokaz sztucznych ogni i 
zabawa taneczna.

Zapraszamy mieszkańców Nowo-
gardu do przyjazdu do Golczewa 
dopingowanie naszych oraz uczest-
niczeniem w ciekawej  imprezie.

Andrzej Szafran

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

Tel.  913 922 165
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Burmistrz Nowogardu
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI
Sołtys I Rada Sołecka Żabowa

Serdecznie zapraszają
26 czerwca 2010

na festyn wiejski w Żabowie
“Integracja na ludowo” 

Rozpoczęcie festynu godzina 15.00 – Nabożeństwo w Kościele w Żabowie
Dalsza część festynu odbędzie się na boisku sportowym w Żabowie
Imprezie towarzyszyć będą :

· stoiska rękodzielnicze (hafty, robótki ręczne, obrazy, kowalstwo, rzeźba)
· degustacja potraw regionalnych 
· wystawa starych przedmiotów życia codziennego 
· wystawa dziecięcej twórczości
· rozstrzygnięte zostaną konkursy na plakat promujący Żabowo, konkurs 

na statuetkę „żabki” , konkurs na najlepsze ciasto(zgłoszenia do konkur-
sów przyjmowane są do 24.06.2010)

· gry i zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych
· loteria z fantami 
· możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa 
Diabetyków Koło Nowogard

· występy artystyczne różnych grup społeczności żabowskiej (dzieci, mło-
dzież, dorośli, seniorzy), zespołu ludowego Wesoła Ferajna z NDK, pokaz 
tańców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej zespołu Flesz 

· zabawa taneczna – przygrywać będzie Kapela Rycha i zespół muzyczny 
SAMPLAY 

U W a G a  !

Ze względu na przerwę urlopową 
w miesiącu lipcu i sierpniu br. 
posiedzenia komisji mieszkaniowej 

rady miejskiej w Nowogardzie 
nie odbędą się.

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej
Rady Miejskiej w Nowogardzie

      Anna Szkołuda

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
referent w wydziale Finansowo-Budżetowym w Biurze Podatków  

i Opłat w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

 Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
2. Dwa lata stażu pracy
3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, 

ustawy o samorządzie gminnym
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego
5. Obywatelstwo polskie
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podat-

kowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
2. Znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
3. Umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowanie w 

praktyce
4. Umiejętność pracy w zespole
5. Umiejętność redagowania pism urzędniczych
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłat lokalnych (wie-

czyste użytkowanie gruntów, dzierżawa, opłata adiacencka, opłata od 
posiadania psów, zajęcie pasa drogowego)

2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów 
3. Prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie zaległości z tytułu 

opłat
4. Współpraca z działami egzekucyjnymi urzędów skarbowych
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy 

lub zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na wskazanym stanowisku        
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych"

9. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na sta-
nowisko referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Biurze Podatków i 
Opłat”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 No-
wogard lub złożyć osobiście w  pokoju Nr 10 w terminie do dnia 28 czerwca 
2010 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą 
elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik gminy Pan 
Marcin Marchewka, nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.200 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zapro-

szeni na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów 
do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybra-
nego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Żyj radośnie i bądź zdrowa
Jako Żona, Mama, Babcia i Teściowa!

Kochanej 
Elżbiecie Marek 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe 
składa 

mąż Leszek, córka Katarzyna 
z mężem i wnukami. 
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
ZAPRASZAMY

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne
KONTAKT: „ A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 

TEL. 697 30 69 69
e-mail: aga4b@yahoo.com

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków Koła, 

że dnia 20 czerwca 2010 r. 
organizuje zawody spławikowe 

na jeziorze w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim "Tęczak" 

ul. Waryńskiego do dnia 18 czerwca 2010 r. 
Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka 

przy Restauracji Neptun o godz. 6.00. 
                                                     Zapraszamy 

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, 

że w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz 
budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. 
Dworcowej 1 na tablicy ogłoszeń została podana informacja 
o przeznaczeniu, do oddania w najem wolnych lokali użytko-
wych nr 413 o pow. 11,85 m² oraz nr 418 o pow. 17,46 m², 
położonych na IV piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w 
Nowogardzie z przeznaczeniem na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej na czas nieoznaczony, w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje doty-
czące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub tel. 
(0-91) 418-05-12 wew. 238

Zaginął pies, 
czarny z białym krawatem w 

charakterystycznych 
czerwono–białych szelkach, 

w okolicach 
ul. Poniatowskiego. 
Bardzo lubi dzieci, 
boi się dorosłych. 

Uczciwego znalazcę 
proszę o kontakt 
697 380 446.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokal o powierzchni użytkowej 45,80 m2,, położony w Nowogardzie 

przy ul. Poniatowskiego 24; IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
korytarz.  

Cena wywoławcza:  91.325- zł   Wadium:  9.200,- zł
Składanie ofert do 24.06.2010 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert  

- 24.06.2010 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-

ści oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul.  Osiedlowa 6, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem „PRZETARG” wraz z  potwierdzoną kserokopią 
wpłaty wadium. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważ-
nienie przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowa-
nia przetarg ustny. Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio 
po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  docieplenie budynków wraz z pracami towarzyszącymi: wzmocnie-

nie płyt trójwarstwowych, remont balkonów, przebudowa wiatrołapów, 
wymiana parapetów w n/w budynkach:

Warszawska 13,     wadium - 7.000,- zł
Bohaterów Warszawy  106,   wadium - 5.000,- zł
Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2010 r. o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 

25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 

3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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NOWO OTWARTY
Sklep z odzieżą 
nową i używaną 

po bardzo atrakcyjnych cenach 
ZAPRASZA!

ul. Blacharska 1A 
w godz od 9.00 do 18.00

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

Informujemy, że 

agencja Opłat 
eXPerT 

została 
przeniesiona 
z ul. 3 Maja 

na ul. 15 Lutego 
(Pasaż Handlowy MAX). 

Serdecznie zapraszamy 
od pon. do pt w godz. 10.00 – 

18.00, sob. 10.00 – 14.00.

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!
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•	  Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., No-
wogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony z 
garażem w Nowogardzie, cena do 
negocjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

•  Poszukuję mieszkanie do wynajęcia na 
wsi. 661 751 304.

•	  Do wynajęcia lokal handlowo – usłu-
gowy 125 m kw w centrum Nowogar-
du. 667 994 240.

•  Sprzedam działki pod zabudowę 30, 36 
arów okolice Nowogardu. 796 82 09 71, 
790 508 388.

•  Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe ul. 
Leśna. 796 820 971, 790 508 388.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność handlo-
wą, biurową (góra, dół), ul. 5 Marca No-
wogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. Tel. 
509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw, z garażem w Nowogardzie. 
Tel. 91 39 20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
27 m kw, I piętro, po remoncie w 2009 r. 
Tel. 661 510 846. 

•  Odstąpię działkę z murowanym dom-
kiem koło ZK Nowogard. 782 813 335.

•  Tanio zakwateruję od 6 do 13 pracow-
ników. 508 309 980.

•  Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe, bezczynszowe w cen-
trum miasta o pow. 64 m kw na mniej-
sze. Tel. 602 184 675.

•  Sprzedam lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą 4 pokojowe własnościowe, ni-
ski koszt utrzymania. Tel. 502 560 931.

•  Sprzedam 2 działki budowlane o pow. 
2.557 i 2.145 m2. Ładna okolica i atrak-
cyjna cena. Tel. 601889596 - po 15. 

•  Sprzedam stodołę w Karsku, muro-

waną – własność z księgą wieczystą 
– działka o pow. 0,0554 ha – budynek 
o pow. 700 m kw, cena 130 tys. zł. Tel. 
609 245 816.

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 725  590  955 
po 20.00.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, centrum, ul. T. Kościusz-
ki. 695 426 092.

•  Sprzedam kawalerkę, 36 m kw, cena 
110  tys. 91 39 25 179.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
54,5 m kw, III p. Tel. 668 927 296.

•  Wydzierżawię lokal o powierzchni 140 
m kw pod działalność gospodarczą. Tel. 
502 560 931.

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia 
od lipca, III piętro. Tel. 512 878 729.

•  Sprzedam dwie działki budowla-
ne, 10 arów, 50 tys. każda, Kikorze. 
694 521 787.

•  Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 63 
m kw, II piętro. 785 544 337.

•  Sprzedam mieszkanie M-4, 3 pokojo-
we, własnościowe. Tel. 602 823 424.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, ul. 15 
Lutego, IV piętro, 3 pokoje, 150 tys. 
502 600 146.

•  Sprzedam mieszkanie 53 m kw, 2 po-
koje w bloku na piętrze, w Maszko-
wie, cena 85 tys. do uzgodnienia. Tel. 
723 675 886 dzwonić po 16.00.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, No-
wogard. Tel. 665 065 865.

•  Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3 pokoje, 66 m kw. 91 39 
26 998, 501 77 50 25.

•  Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu, 100 m kw, 2 garaże, stare bu-
downictwo. 605 305 160.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 94 tys. Kontakt: 
883636 023.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, 
I p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 6 
tel. 506 642 565, 76 835 23 71.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
od lipca, umeblowane. Tel. 783 921 448.

•  Do wynajęcia mieszkanie ul. Ks. Raci-
bora. Więcej informacji 609 594 038.

•  Sprzedam ładne 3 pokojowe mieszka-
nie własnościowe z balkonem, I piętro, 
66 m kw. 603 55 55 32.

•  Do wynajęcia mieszkanie, nowe, 2 po-
koje, I piętro, własne CO, umeblowane. 
601 54 11 64.

•  Sprzedam gospodarstwo w Strzelewie 
na kolonii (przy lesie), pow. 14,6 ha, bu-
dynek mieszkalny + gospodarczy. Tel. 
609 928 126.

•  Wynajmę mieszkanie, Warnkowo. Tel. 
607 289 286.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, ul. 
Bankowa, podwyższony standard, cena 
do uzgodnienia. 607 890 510.

•  Zamienię 2 pokojowe, 47 m kw, wła-
snościowe, 100% bezczynszowe (koszt 
utrzymania tyle co z liczników) w spo-
kojnej kamienicy na Poniatowskiego 
na większe z dopłatą. 662 608 833.

•  Sprzedam lub zamienię mieszkanie 60 
m kw. 66 55 62 511.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w bloku, 57 m kw + 28 m kw poddasze 
użytkowe, ul. Wiejska, niski czynsz. Tel. 
66 99 107 36.

•  Sapolnica k/Nowogardu działka 2500 
m kw, pod budowę lub działalność przy 
drodze, 41 tys. Tel. 725 899 426.

•  Samodzielna połowa domu k/ No-
wogardu z dużą działką, 59 tys. Tel. 
889 133 882.

•  Jenikowo – segment domu 100 m kw 
do remontu, 28 tys. Tel. 783 534 677.

•  Golczewo – na wsi mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe plus pokój na 
poddaszu, 78 tys. Tel. 501 307 666.

•  Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 502 103 432.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o pow. 
ponad 200 m kw na działce 19 arów, 2 
bud. gospodarcze. Tel. 509 702 817.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam BMW 5, 520i, 1999 r., 
full opcja, stan bardzo dobry. Tel. 
609 307 327.

•  Sprzedam Mercedes C240, automat, 
full opcja. Tel. 609 307 327.

•  Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 
zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera, zielony me-
talik, 5 drzwi, rok prod. 12/2001, prze-
bieg 125 tys km, serwisowany do końca 
w ASO Nissan, klimatyzacja, inne, stan 
bdb, cena 21 500 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., poj. 2,0, 
automatyczna skrzynia biegów, skła-
dak. Cena 1900 zł. Tel. 722 030 862.

•  Sprzedam VW Transporter, 2,4 diesel, 
1994 r., 9 osobowy. Tel. 889 430 871.

•  Sprzedam VW Transporter 2,5 TDI, 
2002 r., 9 osobowy. Tel. 889 430 871.

•  Sprzedam motor Romet – 125 cm3. 
605 882 110.

•  Sprzedam skuter ZIPP Quantum, 
model WY50QT, 2007 r., biało-czer-
wony, cena 2500 – do negocjacji. Tel. 
606 551 113.

•  Sprzedam Ford Fiesta, 1,4 TDCI, 2006 
r., cena do uzgodnienia, do opłat. Tel. 
669 747 117.

•  Motocykl MZ – 150 w dobrym stanie, 
zarejestrowany – sprzedam. Korytowo 
38.

rOlNICTWO

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kost-
kach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam kombajn Bizon ZO-50, stan 
bardzo dobry, cena do uzgodnienia. 
Tel. 696 889 346.

•  Sprzedam owies. 511 932 684.

•  Konie sportowe sprzedam. 793 90 80 
98.

•  Sprzedam kaczki. 91 39 17 334.

•  Sprzedam mieszankę jęczmień – psze-
nica – owies. Transport powyżej 100 kg. 
Tel. 605 516 508 po 20.00.

•  Sprzedam 2 tuczniki, śrutownik na ka-
mienie oraz wał i silnik do heblarki. 91 
39 22 990.

•  Sprzedam kopaczkę elewatorową, 
dwurzędową, stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 91 39 14 885.

•  Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

•  Sprzedam ciągnik C-355. Tel. 
885 510 101.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

•  Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrak-
cyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 
(nad apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
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TOYOTA 
NOWOGARD 
MK.SP.Z O.O.              

zatrudni  
osobę 

na stanowisko 
kasjera

podania proszę kierować 
na adres mailowy

kadry@toyotanowogard.pl

Poszukuję 
pracownika 
do obsługi klienta 

w branży samochodowej
tel. 605 276 271

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY - NOWY DOm W NOWOGarDZIe

  pow.124 m2, działka 1530 m2 
  cena: 485 000 zł

ZaBUDOWY kUCHeNNe - ATRAKCYJNE CENY! 
Gotowe zestawy kuchenne można zobaczyć w siedzibie naszej firmy. ZAPRASZAMY!!!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

607 083 893, www. bruk-linnowogard.
com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum No-
wogardu, tel. 605 522 340.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  UNIQA – ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie. Lilla Kaź-
mierowska, ul. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108, 91 350 30 55.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi transportowe Citroen Jumper 
Max + hak, możliwość wystawienia fak-
tury. 607 408 489.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały przeniesione 
na ul. Wojska Polskiego 3 (budynek RCP-
-u). Tel. 669 053 722.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz, 
szybko, tanio i solidnie. 784 188 147.

•	  Szycie zasłon pod wymiar. Wzory: 
www.nasza-klasa.pl – Iwona Dębska 
Nowogard. Tel. 692 911 906 - 10.00 – 
18.00.

•  Remonty i wykończenia mieszkań wy-
konam. 91 39 501 03, 608 364 330.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•  Zakład Krawiecki „CARO” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

•  Regeneracja nagrobków – lastriko, 
granit, unoszenie, poziomowanie oraz 
remonty mieszkań od „a’ do „z”. Tel. 500 
54 50 21 lub 91 350 31 51.

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	  kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI, STa-
TYSTYkI I ekONOmeTrII Dla lICe-
alISTÓW I STUDeNTÓW. PrZYGOTO-
WaNIe DO eGZamINÓW BIeŻĄCYCH 
I POPraWkOWYCH, tel. 600 924128 
lub iwonand@wp.pl

•  Transport Sprinter + przyczepolaweta. 
Tel. 514 740 538.

•  Transport wywrotka 2,5 t (piasek, żwir, 
czarnoziem). Tel. 514 740 538.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

•	  Transport, przeprowadzki – szybko, 
tanio. 696 138 406.

•  Kasacja pojazdów mechanicznych. 
798 130 303.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz. 
Szybko, tanio, solidnie. 79 057 18 17.

 PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•	  kurs masażu klasycznego i aerobi-
ku. Bezrobotni gratis. 510 280  605. 
możliwość pracy.

•	  Poszukujemy lektorów języka an-
gielskiego i niemieckiego do pracy 
w szkole językowej. Wymagane wy-
kształcenie wyższe (min. licencjat). 
korzystne warunki. Tel. 609 313 000.

•  Pedagog, doświadczenie – zaopie-
kuję się dzieckiem lub osobą starszą 
wymagającą opieki w czasie wakacji. 
602 126 695.

•	  Ślusarza – spawacza dobrego zatrud-
nię. 512 509 179.

•  Zlecę położenie kostki brukowej, po-
nad 1000 m kw. Tel. 72 75 11 537.

•  Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

•  Zatrudnię do układania glazury lub te-
rakoty. 601 714 838.

•  Kierowca A,B,C, uprawnienia na 
przewóz rzeczy podejmie pracę. 
669 935 247.

•  Budowlaniec podejmie pracę w kraju 
lub za granicą. 798 130 303.

INNe

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za posprząta-
nie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Zamienię samochód Volkswagen Golf I 
w dobrym stanie, sprawny technicznie 
na laptopa. 513 569 055.

•	  Zdrowie. Sprzedam w idealnym stanie 
wózek inwalidzki elektryczny z pilotem. 
91 350 30 53, 0516 838 105.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

•  Tanio amerykańskie suknie ślubne wy-
pożyczę. 66 55 03 129.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

27,65 zł

2,80 zł

8,75 zł

17,50 zł

1,95 zł

6,90 zł

bILObIL Forte

               MAGNEFAr b6

                         PANAdOL

     Ulgix

42,25 zł
24,50 zł

Uliczkę znam w... Nowogardzie
Właściwie to nie jest uliczka tylko zwykły przejazd na zaplecze budyn-

ków przy ul. 700-lecia 15 i 17 B.  I do niedawna taką rolę pełniła. Gdy jed-
nak miastu zaczyna dokuczać brak miejsc parkingowych przejazd zamienił 
się w ruchliwą drogę na parking – za budynkami jest dużo wolnego (póki 
co) miejsca. Stosunkowo duża ilość pojazdów niszczy niezbyt utwardzoną 
nawierzchnię i  zaczynają się kłopoty, bo wyboje są coraz głębsze. Właści-
ciele budynków robią co mogą zasypując dziury, ale to nie wystarcza. Może 
miasto w trosce o „odkryte” miejsce parkingowe utwardzi te nędzne 25 mb 
drogi? LMM

Silni, głupi...
bezkarni!

„Powiem Panu, że aż się boję wychodzić na spacer po dniach wolnych” 
– powiedział pewien Czytelnik przynosząc do redakcji publikowane 
zdjęcia.  „To przechodzi ludzkie pojęcie!” , a po chwili dodał:  „Jaką my 
mamy młodzież?”

 Cóż miałem powiedzieć zatroskanemu i jednocześnie wzburzonemu 
Panu?  Przeczytałem mu akurat otrzymany telefonicznie sygnał od innego 
Czytelnika:  „Jako mieszkaniec miasta jestem oburzony zachowaniem mło-
dzieńców. Widocznie nie mają gdzie wyładować swojej energii więc nisz-
czą wszystko na oślep – ławki, kosze na śmieci, łamią drzewka, przewraca-
ją znaki drogowe. Widzę to osobiście i na waszych redakcyjnych zdjęciach. 
Jako stały Czytelnik przeglądam w każdy wtorek kronikę policyjną i … ze 
zdziwieniem stwierdzam, że jeszcze nigdy policja nie pochwaliła się zatrzy-
maniem bezmyślnego wandala! Nieudolna policja czy może wandale z do-
brych domów?”

Notował LMM

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 18.06

PTaSI mYŚlICIel
Indyk myślał i myślał z miną
Bardzo ważną,
No i wniosku nie wysnuł,
Że go rankiem zarżną.

WYBOrY
Igrzyska już się rozpoczęły,
Widzimy ciągle zdarte twarze,
Zamiast programów puste słowa,
Głoszą ci nasi kabareciarze.
Rusza wyborcza znów kampania,
Pełna banałów, haseł krzywych,
Brak treści w tych opowiadaniach,
Ich styl jest zawsze bełkotliwy:
„Z ubóstwa naród uwolnimy!
Jak kraj uzdrowić znamy sposób!”
Zaś, kiedy przyjdzie czas na czyny,
Zostawią nas kolejom losu…
Czytelniku, nie wątpię ja wcale,
Że „wybrańców” należycie ocenisz głupotę,
Lecz czyż, jak dawniej i dziś jota w jotę 
Elita nie tak samo zuchwale 
Gani wolę Opatrzności?
A pogrążona w bezmyślną ślepotę 
Czyż widzi, jaki cel jej i drogi przyszłości?
Na nic, według mnie, talenty,
Z których dla Polski korzyść nie urasta,
Choćby naród dla nich był podziwem zdjęty.
Mnóstwo takich ludzi wszędzie,
Co poza sobą nic nie widzą dalej,
Którzy myślą: Niech tylko mnie wygodnie będzie
A tam wszystko niech się spali.
W każdym człowieku jakiś talent bywa.
Lecz często mirażem władzy ktoś znęcony 
Na rzecz taką się porywa,
Której nie tknie z żadnej strony.
Moja zaś rada prawdziwa:
Chwyć się tego, do czegoś zrodzony, mój bracie,
Jeśli chcesz, aby koniec był pomyślny dla cię.

ekOlOGIa
Popatrzcie, drogie dzieci:
Wprost się nie mieści w głowie,
Jak wielką górę śmieci
Wyprodukował człowiek. 

Rozwiązania krzyżówki 11.06 – ZAGRALI 
NA SZÓSTKĘ – nadesłali:

 Eliza Zawadzka z Orzechowa, Edmund Sku-
biszewski z Wierzbięcina, Teresa Czarnecka z 
Wierzbięcina, Andrzej Czarnowski z Osowa, Jó-
zef Dobrowolski z Dąbrowy, Michał Furmańczyk 
ze Strzelewa, Justyna Matusiak z Kościuszek oraz 
z Nowogardu: Halina Stefanska, Sabina Frącko-
wiak, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak, Zyg-
munt Mierkiewicz, Danuta Górzyńska. 

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Józef Dobrowolski z Dąbrowy, 
- Halina stefanska z Nowogardu, 
- Zygmunt Mierkiewicz z Nowogardu

(„Rozrywka” nagradza lepiej – Gratuluję!)
Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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michał kozera  
w Człuchowie

13-06-2010 równolegle do za-
wodów rozgrywanych na Smocza-
ku odbyła się III runda Mistrzostw 
Polski klasy MX2 Junior i IV runda 
Mistrzostw Europy klasy Open. Pol-
ski zawodnik Jacek Lotka w obydwu 
biegach zajął bardzo dobre 3 miej-
sce. Pozostałych czterech Polaków 
niestety bez większych sukcesów. W 
klasie MX Junior nasz klub repre-
zentował Michał Kozera. (Szkoda że 
nie mógł pojechać na swoim torze, 
lecz Mistrzostwa Polski mają wyższą 
rangę od strefy). Człuchowski tor 
jest już Michałowi dobrze znany, bo 
ścigał się na nim w klasie 80cm3. Po 

dobrze przejechanym treningu cza-
sowym, jako 14 wyjechał na maszy-
nę startową do 1 biegu. Dobra jazda 
Michała spowodowała, że linię mety 
przekroczył jako 15. Drugi bieg ro-
zegrano w nieco trudniejszych wa-
runkach, bo zawodnicy ME trochę 
rozbili tor, lecz Juniorzy nie mieli 
większych problemów z przejecha-
niem. Bieg wygrał ubiegłoroczny 
Wicemistrz Polski Oskar Barański. 
Michał minął linię mety jako 15. W 
klasyfikacji generalnej MP po 3 eli-
minacjach Michał zajmuje wysoką 
13 pozycję z dorobkiem 41 punktów.

Inf. E. Kozera

„You’ll never walk alone  
– Nigdy nie będziesz szedł sam”

Turniej Łukasza marszałka
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na turniej piłki nożnej.
Uwaga! Ze względu na zaproszone zespoły termin uległ zmianie. Impre-

za odbędzie się na stadionie miejskim w Nowogardzie dnia  26.06.2010 r. 
(sobota). Rozpoczęcie turnieju g.13.00. 

W turnieju wezmą udział zaproszone przez organizatorów zespoły ligowe, 
m. in. Sparta Gryfice, Sarmata Dobra Nowogardzka, Polonia Płoty, Masovia 
Maszewo oraz ekipy, które zgłoszą się do dnia 18.06. (piątek). Wpisowe od 
każdego zespołu wynosi – 200.00 zł.  Liczba miejsc ograniczona.

Zebrane pieniądze w całości przekazane zostaną rodzinie Łukasz.
Kontakt: Tel. 664 037 266   

Organizatorzy: Tomasz Szafran, Marcin Skórniewski

Ze Stalą lipiany  
o 5-te miejsce!

W najbliższy weekend 19.06.2010 r. Pomorzanin Nowogard rozegra swój 
ostatni pojedynek przed własną publicznością ze Stalą Lipiany.Spotka-
nie rozegrane będzie o godzinie 17.00 na stadionie przy Wojska Polskiego 
.Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Karolina Kubicka

Spartakiada w karsku
Po bardzo udanej imprezie z okazji Dnia Dziecka zapytaliśmy retorycz-

nie – Sołtysie kiedy następny raz? Okazało się, że bardzo szybko, bo już w 
niedzielę 13 czerwca w Karsku zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny. 
Dorośli sportowcy rozegrali tradycyjne turnieje piłki nożnej i siatkowej w 
ramach spartakiad organizowanych przez LZS, a Sołtys i Rada Sołecka za-
dbała o najmłodszych proponując gry i zabawy. 

Turniej Piłki Nożnej 
O puchar walczyły następujące zespoły LZS: Słajsino, Sikorki, Łosośnica, 

Świętoszewo, Świerczewo, Dąbrowa, Karsk . Zwyciężyli piłkarze Świętosze-
wa przed Sikorkami i Dąbrową.

Turniej Piłki Siatkowej.
 Startowały następujące drużyny LZS: Słajsino, Świerczewo, Sikorki, Dą-

browa, Łosośnica, Świętoszewo i Karsk. Wyniki końcowe:  I-Sikorki,  II-Ło-
sośnica, III-Karsk.

Rywalizację  dzieci w różnych ka-
tegoriach wiekowych prowadziły 
Panie:  D. Kubicka, I Możdżyńska, 
oraz  P. Malinowska.

Rzut do koła: 1. Marcin Ora-
czyński, 1. Szymon Weis, 2. Nikola 
Ostrowska, 3. Anna Jędrzejewska

Slalom: 1. Natalia Margas, 2. Anna 
Jędrzejewska, 3. Monika Wawrzy-
niak, 3. Magda Kwiatkowska

Bieg w workach duże dzieci: 
1. Magda Kwiatkowska, 2. Natalia 
Margos, 3. Anna Jędrzejewska

Bieg w workach małe dzieci:  1. 
Iwona Oraczyńska, 2. Bartek Mar-
gas, 3. Iwona Wawrzyniak

Biegi małe dzieci: 1. Bartek Mar-
gos, 2. Iwona Oraczyńska, 3. Ola 
Margas

Biegi dzieci duże: 1. Natalia Mar-
gas, 2. Magda Kwiatkowska, 3. Anna 
Jędrzejewska

Wszystkim, którzy pomagali w 
przygotowaniu boiska i całej impre-
zy podziękowania składa 
Sołtys  Jerzy Kubicki i Rada Sołecka
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTAreklama

Czytaj s. 2

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wszystkim, którzy oddali swój głos 
na naszego kandydata 

w wyborach prezydenckich 

Bronisława Komorowskiego 
serdecznie dziękujemy i prosimy o poparcie w II turze. 

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej 
Artur Gałęski

Trzy osoby zginęły w wypadku 
W okolicach Świerczewa  w nie-

dzielę ok. 5 rano doszło do wypad-
ku, w którym zginęło trzech mło-
dych ludzi. Fiat Tipo, którym wra-
cali z dyskoteki na łuku drogi z nie-
ustalonych dotąd przyczyn uderzył 
w drzewo. Pojazdem podróżowało 5 
mężczyzn w wieku 19 do 25 lat.

Trzy osoby zginęły na miejscu, 
dwie inne trafiły do szpitali w No-
wogardzie i Gryficach.

Po takim wypadku przychodzą 
smutne niestety refleksje – czy nie 
można takich wypadków uniknąć? 
Jak donoszą media wypadki takie 
to codzienność – dyskoteka, zaba-
wa, alkohol, młodzieńcza brawu-

ra, przepełniony pojazd, nadmier-
na prędkość i zawsze liczne ofiary. Z 
reguły tak wyglądają powroty z dys-
kotek. Czy nie można tego przewi-
dzieć? Gdy jest dyskoteka ciesząca 
się powodzeniem to i zapewne będą 
jazdy na dwóch gazach. Policja po-
winna być uczulona i przewidująca. 
Czy tak jest u nas?  LMM

Wybory  
w Nowogardzie
Komorowski 
przed  
Napieralskim

masakra  
pod Świerczewem
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Kronika policyjna Wybory  
w Nowogardzie

Wybory w gminie Nowogard przebiegały wyjątkowo spokojnie. Do 
głosowania uprawnionych było 20  234 osoby. Do urn głosy wrzuciło 
9 878 obywateli, co stanowi 49.07%.

Poszczególni kandydaci na prezydenta RP otrzymali następujące ilości 
głosów:

- Bronisław Komorowski – 4 421 (45,24%),
- Grzegorz Napieralski – 2 263 (23,16%),
- Jarosław Kaczyński – 2 188 (22,39%).
- Janusz Korwin-Mikke – 232,
- Waldemar Pawlak – 207,
- Andrzej Lepper – 201,
- Andrzej Olechowski – 121,
- Marek Jurek – 102, 
- Bogusław Ziętek – 20,
- Kornel Morawiecki – 18.
W obwodach miejskich frekwencja przekraczała 50%, natomiast w obwo-

dach wiejskich nie osiągnęła 40 %. Najniższa była w obwodzie 13 (Błotno) 
– 33,63 %, najwyższa w obwodzie 12 (Strzelewo) 39,93%. Niepokojący sy-
gnał otrzymaliśmy z Jarchlina – według naszego informatora sołtys wywiesił 
ogłoszenie w którym poinformował, że UM nie uwzględnił jego prośby i nie 
przydzielił dla wioski żadnego pojazdu – wielu wyborców nie udało się więc 
na wybory do Żabowa i postanowili zbojkotować także II turę wyborów. Czy 
naprawdę kurs busa jest aż tak kosztowny?

Co jest zaskakujące? Zapewne bardzo słaby wynik prezesa PSL Waldema-
ra Pawlaka – tylko 207 głosów to już sygnał alarmowy dla miejscowych dzia-
łaczy tej partii – dlaczego wieś nie wierzy ludowcom tylko szuka wsparcia u 
innych?  Odpowiedź musi być znaleziona przed wyborami samorządowymi!

Wyniki z Goleniowa:  Komorowski – 52.07 %, Kaczyński – 22.10 %, Na-
pieralski – 18.33 %.

W chwili oddawania naszej gazety do druku nie znamy jeszcze oficjal-
nych, ostatecznych wyników w kraju. Wyniki z 94 % obwodowych komisji 
wyborczych wyraźnie wskazują, że w dniu 4 lipca ponownie pójdziemy do 
urn wyborczych – w drugiej turze wyborów zmierzą się Bronisław Komo-
rowski i Jarosław Kaczyński. Przed nimi trudny czas kampanii, przed nami 
dwa tygodnie do zastanowienia się komu zaufać.

LMM

14 czerwiec – poniedziałek
Godz. 15: 30 – Ochrona sklepu Bie-

dronka powiadomiła policję o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Jan P. Odebrano mu towar w po-
staci alkoholu.

20: 10 – Kradzież z  mieszkania torebki 
damskiej wraz z zawartością
 Policja radzi jak zabezpieczyć mieszkanie:

1) Najpewniejszym miejscem dla prze-
chowywania pieniędzy, dewiz, cenniejszej 
biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Ama-
torzy cudzego mienia stosunkowo szybko 
znajdują ukryte precjoza i pieniądze w róż-
nego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po 
cukrze, czy też za obrazami. 

2) Nie zostawiaj kluczy pod wycieracz-
ką, nie wieszaj ich także na szyi swej po-
ciechy. Zabezpiecz należycie drzwi i okna 
swojego mieszkania, załóż dobre zamki. 
Wskazanym jest zamontowanie domofo-
nu albo też instalacji świetlnej lub elek-
tronicznej podłączonej do sąsiadów (z 
wzajemnością). Jeśli jesteś właścicielem 
domku jednorodzinnego, wykonaj solidne 
(lecz przejrzyste) ogrodzenie, kup psa, za-
łóż oświetlenie na podwórku. 

3) Zanotuj na kartce lub w podręcz-
nym kalendarzyku marki i typy posiada-
nych urządzeń, ich cechy charakterystycz-
ne oraz numery fabryczne (radio, telewi-
zor, magnetowid, aparat fotograficzny, ro-
wer, itp.) Te, które nie posiadają numerów, 
oznacz swymi inicjałami lub np. numerem 
telefonu albo datą urodzenia (w przypad-
ku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie 
można je rozpoznać i udowodnić, że są na-
szą własnością). 

4) Nie afiszuj się swym bogactwem. 
Unikaj przygodnych znajomości, zwłasz-
cza zawieranych przy kieliszku, nigdy zaś 
w ten sposób poznanych ludzi nie zapra-
szaj do swego mieszkania, zwłaszcza jeśli 
mieszkasz samotnie. 

5) Uważaj na kręcących się po klatkach 
schodowych i w pobliżu domu ludzi. Za-
interesuj się nimi, zapytaj kogo szukają, 
przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd. 
Przezorność może uchronić przed kra-
dzieżą mienie twoje lub sąsiadów, zaś spo-
strzeżenia mogą być przydatne policji, 
gdyby do włamania doszło. 

6) Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność 
obcych osób, przychodzących do twojego 
mieszkania np. sprawie odkupienia sta-
rych zegarów lub książek, RTV. Nie wpusz-
czaj bez uzasadnionych powodów niezna-
nych ci osób. Z policyjnych doświadczeń 
wynika, że prawie połowa kradzieży miała 
swój początek i źródło w nawiązywanych 
wcześniej tego typu kontaktach. Tacy ni-
by-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują 
kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. zło-
dziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z 
grupą, która dokonuje włamań. 

7) Nie toleruj w swym bloku mieszkal-
nym (na klatce schodowej, w piwnicy lub 
na strychu) istnienia melin pijackich.

8) Współdziałaj zawsze z sąsiadami. 
Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie. 
Podczas ich nieobecności interesuj się 
ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, zwra-
caj uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy 
dochodzące z klatki schodowej, wynosze-
nie mebli lub sprzętów domowych przez 
osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze 
znanych sąsiadów. 

9) Opuszczając na dłużej mieszka-
nie (wczasy, odwiedziny znajomych, po-

byt w szpitalu) nie zostawiaj widocznych 
oznak swej nieobecności. Poproś sąsiadkę, 
by podlewała kwiaty, otwierała na krótko 
okna, opróżniała skrzynkę z koresponden-
cji, wieczorem włączała na jakiś czas świa-
tło w kuchni lub w którymś pokoi. 

10) Ubezpiecz swe mieszkanie, by w ra-
zie nieszczęścia chociaż częściowo mieć 
zrekompensowane straty. 

15 czerwiec – wtorek 
Godz. 09: 40 – Policjanci OPI w trak-

cie kontroli drogowej na ul. Młynarskiej 
zatrzymali samochód m-ki Nissan Patrol, 
którego kierujący posiadał aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.

19: 30 – Zatrzymanie na ul. 3 – Maja sa-
mochodu VW-Golf, którego kierujący nie 
posiadał uprawień do kierowania i popeł-
nił szereg innych wykroczeń

16 – czerwiec – środa 
16: 15 – powiadomienie o palącym 

się samochodzie m-ki Ford Focus na ul. 
Dworcowej, gdzie doszło do zwarcia insta-
lacji elektrycznej

Ten sam czas zdarzenia – Zatrzymanie 
Grzegorza G. poszukiwanego na podsta-
wie nakazu doprowadzenia do Zakładu 
Karnego w Nowogardzie

10: 50 – Zatrzymanie podczas kontroli 
drogowej w miejscowości Osiana nietrzeź-
wego kierującego samochodem m-ki Seat 
Ibiza, którym okazał się Hilary O. z wyni-
kiem 1, 24 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.  

21: 40 – Kradzież paliwa na stacji OR-
LEN w Nowogardzie przez kierującego sa-
mochodem m-ki Skoda Felicja 

18 – czerwca – piątek 
Godz. 04: 50 – Wybicie szyby w samo-

chodzie Ford Mondeo na ul. Żeromskiego 
14: 40 – Ochrona sklepu „LIDL” powiado-

miła policje o zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał Stanisław D. 

15: 55 – Kolizja drogowa na parkingu 
osiedlowym przy ul. Armii Krajowej, gdzie 
nieznany sprawca uszkadzając samochód 
m-ki BMW odjechał z miejsca zdarzenia. 

20: 30 – Kradzież mieszkaniowa przy ul. 
Żeromskiego pieniędzy przez dwie niezna-
ne kobiety.

19 – czerwca – sobota 
Godz.07: 10 – Kolizja drogowa na tra-

sie Nowogard – Olchowo, gdzie kierujący 
pojazdem m-ki VOLVO S 80 zderzył się z 
zwierzyną leśną.

16: 00 – Ochrona sklepu Biedronka za-
trzymała i przekazała policji sprawcę kra-
dzieży sklepowej, którym okazał się Zdzi-
sław K. Skradziony towar spożył na miejscu. 

18: 00 – Zatrzymanie na u. Piłsudzkie-
go nietrzeźwego rowerzysty Edwarda S., 
który miał w wydychanym powietrzu 2, 20 
promila alkoholu. 

20 czerwca – niedziela 
Godz. 12: 00 – Zgłoszenie na ul. Waryń-

skiego o chodzących po domach osobach 
narodowości romskiej, którzy próbowali 
sprzedawać rzeczy

14: 00 – Kolizja drogowa – na drodze 
Olchowo-Kikorze, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy Mercedes- LDV 

14: 30 – Powiadomienie o kradzieży w 
miejscowości Osina przewodów elektrycz-
nych na szkodę PKP 

04: 40 – Zgłoszenie o ujawnionym sa-
mochodzie m-ki Nissan Primera znajdują-
cym się w przydrożnym rowie na drodze 
Nowogard- Wierzbięcin 

Opr. Jarosław Bzowy
Drzewo w rejonie Świerczewa, w które uderzył samochód prawą stroną powo-
dując tragiczny wypadek opisany na stronie 1

miejsce wypadku
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MOCHINO KIDS
ul. 15 Lutego 9c (Pasaż MAX)

Wyprzedaż kolekcji 
WIOSNA / LATO 20 – 30%

GOSPODARSTWO 
KLUSZCZYŃSCY

ZBIÓR 
TRUSKAWEK

Tel. 91 39 25 203reklama

reklama

Decyzje burmistrza
Tradycyjnie podczas Sesji Rady 

Miejskiej burmistrz informuje rad-
nych o decyzjach jakie podejmo-
wał w okresie miedzy sesjami. Poni-
żej przedstawiamy niektóre decyzje 
w dziedzinie  spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska:

- Przydzielono lokal socjalny jed-
nopokojowy przy ul. Leśnej 2/1 o 
powierzchni 18,2 mk.

- Podpisano umowę ze Zbignie-
wem Gumiennym Ośrodek Rekre-
acji i Wypoczynku „Przy Promena-
dzie” na przygotowanie, eksploata-
cję, bieżące utrzymanie i pielęgna-
cję plaży miejskiej w Nowogardzie 
w sezonie 2010 roku na kwotę 33. 
000,00 zł brutto. 

- Podpisano umowę z WOPR 
Szczecin na przygotowanie i za-

bezpieczenie kąpieliska miejskie-
go w okresie od dnia 21 czerwca 
do 31 sierpnia 2010 roku na kwotę 
40.982,00 zł brutto. 

- Podpisano umowę z WOPR 
Szczecin na wykonanie audytu oce-
niającego poziom bezpieczeństwa i 
sondażu dna kąpieliska miejskiego 
na kwotę 2.100,00 zł brutto. 

- Podpisano umowę z Zakładem 
Ogólnobudowlanym „Roman Pa-
bisiak” z Nowogardu na niwelację 
przeznaczonego na plac rekreacyj-
ny terenu w tym rozbiórkę pozo-
stałości po fundamencie budynku 
wraz z wywiezieniem gruzu i odpa-
dów zgromadzonych na działce nr. 
43 obręb Boguszyce na kwotę 8.540, 
00 zł brutto. Prace zostały wykonane 
w miesiącu maju br. 

- Podpisano umowę z firmą Do-

mel z Nowogardu na dwukrotne wy-
konanie prac pielęgnacyjno-porząd-
kowych na cmentarzach komunal-
nych położonych na terenie gmin 
Nowogard na kwotę 19.795.00 zł 
brutto. 

- W trybie przetargu nieograni-
czonego wyłoniono wykonawcę - 
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwesty-
cyjnej Sp. z. o. o. z Bydgoszczy na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej, 
umożliwiającej rozdział sieci ogólno 
spławowej na sieć kanalizacji sani-
tarnej i sieć kanalizacji deszczowej w 
m. Nowogard. Wykonawca wyłonio-
ny w trybie w/w postępowania za-
oferował kwotę 95.526.00 zł brutto. 

- W trybie przetargu nieogra-
niczonego wyłoniono wykonaw-
cę- Zakład Budownictwa Ogólnego 
i Utrzymania Dróg „Azbud” Zdzi-
sław Ajs z Nowogardu na przebu-
dowę drogi powiatowej ulicy Dą-
browszczaków w m. Nowogard od-
cinek A- B- C etap I. Koszt przebu-
dowy to 599.667,26 zł brutto. 

-  W trybie przetargu nieograni-
czonego wyłoniono wykonawcę –
Zakład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg „Azbud” Zdzi-
sław Ajs z Nowogardu – na przebu-
dowę drogi gminnej ulicy Światowi-
da w m. Nowogard. Koszt budowy 
138,846.27 zł brutto. 

- Podpisano umowę z Przedsię-
biorstwem Robót Instalacyjno- 
Montażowych ze Szczecina  wyło-
nionym w przetargu nieograniczo-
nym na budowę sieci wodociągo-
wej przesyłowej Błotno- Łęgno wraz 
z siecią rozdzielczą w miejscowości 
Łęgno. Koszt budowy 334.280,00 zł 
brutto.    

- Podpisano umowę z firmą BIN 
Sp. z. o.o. z Aleksandrowa Kujaw-
skiego na zakup czterech wiat przy-
stankowych za kwotę 12,260.00 zł 
brutto. Wiaty będą ustawione w 
miejscowościach Maszkowo-2, Wy-
szomierz i Świerczewo. 

-  Podpisano umowę z Zakładem 
Budownictwa Ogólnego i Utrzy-
mania Dróg „Azbud” Zdzisław Ajs 
z Nowogardu na sprzątanie 56 wiat 
przystankowych na terenie gmi-
ny Nowogard za kwotę 27,960.00 zł 
brutto. 

-  Podpisano umowę z firmą Arka 
z Nowogardu na remont oświetlenia 
ulicznego na skrzyżowaniu ulic Zie-
lonej i  3 - Maja w Nowogardzie: de-
montaż starego, uszkodzonego słu-
pa oświetleniowego w ul. Zielonej; 
zlikwidowanie kolizji linii oświe-
tlenia ulicznego – ul. 15-go Lute-
go w Nowogardzie; wymianie słu-
pa oświetlenia ulicznego w Błotnie 
(kradzież). Koszt prac to 9,209,72 zł 
brutto. 

- W dniach 24-28 maja 2010 roku 
na terenie gminy zorganizowano 
bezpłatną zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych. W przetargu wzięły 
udział dwie firmy - ZUK Sp. o. o. o.  z 
siedzibą w Nowogardzie oraz „ Jan-
tar” ze Szczecina. ZUK za jedną tonę 
odpadów zaoferował 210.89 zł  nato-
miast „ Jantar” 310.00 zł. Przetarg na 
obsługę zbiórki wygrała firma ZUK, 
zgodnie z podpisaną umową  zbiór-
ka odbyła się w miesiącu maj oraz 
będzie przeprowadzana w miesiącu 
wrześniu.

- Wyłoniono wykonawcę na opra-
cowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na „Remont murów 
obronnych w Nowogardzie” zgod-
ny z zaleceniami konserwatora za-
bytków. Ofertę złożyła firma Gotyk 
ze Szczecina  - 30.500 zł oraz mgr 
inż. Zbigniew Przybysz ze Szcze-
cina -26.000 zł. Wybrano ofertę p. 
Przybysza, dokumentacja zawierać 
będzie: inwentaryzację budowlaną, 
ekspertyzę techniczną, projekt bu-
dowlany wielobranżowy, pozwo-
lenie na budowę, przedmiar robót 
oraz kosztorys inwestorski. Kom-
pletna dokumentacja wraz z uzyska-
niem decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę ma być przekazana do końca 
listopada 2010 r. W ramach zawar-
tej umowy wykonawca będzie spra-
wował nadzór autorski do momentu 
zakończenia robót remontowo- bu-
dowlanych.

Opr. Katarzyna M - Kosakiewicz 

macedonia

Veles miastem  
partnerskim Nowogardu

3 czerwca br., w miejscowości 
Veles (Macedonia) na zaproszenie 
burmistrza miasta Gorana Petrova 
przebywała delegacja władz samo-
rządowych z Nowogardu w składzie 
Kazimierz Ziemba – burmistrz No-
wogardu, Stefan Sitkowski – dyrek-
tor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nowogardzie, Piotr Łąpieś 
– zastępca dyrektora ZSP w Nowo-
gardzie i Zoran Balov. Celem wizyty 
było podpisanie Umowy o Partner-
skiej Współpracy Nowogardu i Ve-
les, która ma pomóc nawiązać i roz-

winąć współpracę między samorzą-
dami lokalnymi, szkołami, społecz-
nościami, organizacjami społeczny-
mi, przedsiębiorstwami obu naszych 
gmin poprzez poznanie tradycji na-
rodowych, wymianę wystaw arty-
stycznych, wymianę młodzieży i ze-
społów oraz wspólne organizowanie 
imprez kulturalnych i muzycznych.

portal UM Nowogard
opr. LMM
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Z okazji imienin 

Janinie 
Bartkowiak 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, 

szczęścia oraz uśmiechu 
na co dzień 

składają 
Ela z Mirkiem

ŻYCZeNIa

Sesja Rady Miejskiej - 
pytania bez odpowiedzi

Szpital ma plany i pieniądze na sprzęt
Dobiega końca przygotowywanie koncepcji dokończenia budowy nowej części nowogardzkiego szpitala.

Wszystko wskazuje na to, że uda 
się ją rozpocząć już w tym roku. 30 
kwietnia zakończyło się przygoto-
wanie koncepcji budowy. Na parte-
rze nowego budynku ma się znaj-
dować izba przyjęć, oddziały: in-
tensywnej terapii, chirurgiczny, in-
ternistyczny. Na pierwszym piętrze 
mieścić się będą blok operacyjny i 
oddział chirurgiczny. Natomiast na 
drugim odziały: porodowy, gineko-
logiczny, położniczy, noworodko-
wy. W piwnicach budynku znajdo-
wać się będą szatnie oraz miejsca do 
sterylizacji.  Przygotowana jest rów-

nież konkretna dokumentacja archi-
tektoniczna, dla nowej części. Speł-
nia ona najnowsze standardy euro-
pejskie. Nowa część nowogardzkie-
go szpitala na dokończenie czeka od 
1998 r.

Obecnie powstaje kosztorys 
przedsięwzięcia. Powinien on zostać 
sfinalizowany i przedstawiony wła-
dzom miasta oraz szpitala już w na-
stępnym tygodniu.  

- Do rozpoczęcia budowy na pew-
no nic się już nie zmieni. Koncepcja 
i plany zmienione być już nie mogą. 
Nie wiem na ile będzie opiewał kosz-

torys realizacji budowy. Mam jednak 
nadzieję, że sama inwestycja nie bę-
dzie kosztować więcej niż 12 mln zł. 
– mówi Kazimierz Lembas, dyrektor 
szpitala w Nowogardzie.

Dalszy scenariusz potrzebny do 
rozpoczęcia budowy? Burmistrz Ka-
zimierz Ziemba zwała posiedzenie 
Rady Miasta, która powinna zade-
cydować o sposobie jej finansowa-
nia oraz środkach przeznaczonych 
na ten cel. 

- Chciałbym, aby przetarg na inwe-
stycję został ogłoszony w sierpniu. Je-
śli nie stanie się nic niespodziewane-

go, to budowa powinna rozpocząć się 
w czwartym kwartale obecnego roku 
– prognozuje Lembas.         

Tymczasem aktualnym sukce-
sem naszego szpitala jest pozyska-
nie nowego sprzętu medyczny war-
tości dokładnie 524 930,49. Pienią-
dze na ten cel pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego.

Dotacja przeznaczona będzie na 
zakup specjalistycznego sprzętu ta-
kiego jak aparaty rentgenowskie czy 
respirator.

Marcin Nieradka

Brak miejsc pracy to największy 
problem naszej gminy, tak wynika z 
rozmów prowadzonych na co dzień 
z mieszkańcami Nowogardu i okolic.

Żeby powstawały nowe miej-
sca pracy, gmina powinna stworzyć 
przedsiębiorcom odpowiednie wa-
runki, przygotować miejsca pod in-
westycje. Najważniejsze jest jednak 
dbanie o interesy zakładów, któ-
re już funkcjonują, zatrudniają lu-
dzi i płacą podatki. Na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej zadałem burmistrzo-
wi Ziembie kilka pytań w kontekście 
przygotowywanego przez gminę pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu nr 6, który zakłada bu-
dowę drogi przez zakłady przemy-
słowo-usługowe w byłym POM-ie. 
Sprawa dotyczy 9 przedsiębiorców, 
którzy zatrudniają ok. 100 osób.

Na sesji nie uzyskałem odpowie-
dzi na moje pytania. Obawiam się, 
że jeszcze długo jej nie uzyskam. W 
związku z tym pytam burmistrza 
Ziembę publicznie:

1. Dlaczego projekt planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go jest niezgodny ze studium uwa-
runkowań, które zostało opraco-
wane w 2002 roku? Według studium 
z 2002 roku planowana droga prze-
biega zupełnie inaczej.

2. Czy to prawda, że pracow-
nik Urzędu Miejskiego odpowie-
dzialny za opracowanie planów za-
gospodarowania przestrzennego 
kupił działkę budowlaną na tere-
nie, gdzie pierwotnie miała prze-
biegać droga wynikająca ze stu-
dium uwarunkowań? Stałoby się ja-
sne, dlaczego zmieniony został prze-
bieg drogi, który może doprowadzić 
do zamknięcia kilku zakładów pracy.

3. Czy przedsiębiorcy zostali 
poinformowani o planach budowy 
drogi przebiegającej przez ich po-
sesje? Jeśli tak, to w jakiej formie? 
Jako właściciele gruntów są oni stro-
ną w postępowaniu i powinni zostać 
poinformowania w innym trybie niż 
pozostali mieszkańcy.

Plan zagospodarowania prze-
strzennego, który został przygoto-
wany dla tego terenu, kolejny raz po-
kazuje politykę gospodarczą gminy. 
Działania urzędników, zamiast po-
magać lokalnym przedsiębiorcom, 
doprowadzą do: 

- likwidacji miejsc pracy i tym sa-
mym zwiększenia bezrobocia,

- narażenia gminy na odszkodo-
wania z tytułu wywłaszczenia,

- zmniejszenia wpływów do bu-
dżetu z tytułu podatków,

- zablokowania rozwoju strefy 
przemysłu usługowego w byłym PO-
M-ie.

Od lat słyszymy, jak to burmistrz 
intensywnie pracuje nad stworze-
niem w Nowogardzie parku przemy-
słowego. Dziwnym zbiegiem oko-
liczność zaczyna o tym mówić tuż 
przed zbliżającymi się wyborami sa-
morządowymi. Każdy zorientowany 
mniej lub więcej wie, że aby stwo-
rzyć park przemysłowy gmina musi 
posiadać własne tereny pod inwesty-
cje skupione w jednym miejscu. Ile 
własnych terenów pod inwestycje 
(w hektarach) posiada gmina No-
wogard?

Zamiast planować rzeczy mało re-
alne, powinniśmy skupić się na tym, 

co już posiadamy i próbować to roz-
wijać. Plan zagospodarowania obrę-
bu nr 6, w którym znajdują się zakła-
dy skupione na terenie POM, powi-
nien zakładać jak najwięcej udogod-
nień, które umożliwią dalszy rozwój 
znajdujących się tam zakładów, a 
także powstawanie nowych. Zamiast 
tego planuje się budowę drogi, któ-
ra utrudni ich funkcjonowanie, co w 
konsekwencji może doprowadzić do 
ich likwidacji.

Powinno się rozbudować teren 
przemysłowo-usługowy, który już 
mamy, adaptować niezagospoda-
rowane ziemie za POM-em, prze-
znaczyć je pod kolejne inwestycje. 
Rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw to lekarstwo, którego Nowo-
gard najbardziej dziś potrzebuje.

Radny Tomasz Szafran

50 tysięcy złotych przeznaczy-
my na pomoc rodzinom, które 
dotknęła tegoroczna powódź.

Taką decyzję podjęli radni pod-
czas ostatniej, środowej sesji no-
wogardzkiej Rady Miejskiej. Pie-
niądze na pomoc powodzianom 
przeznaczone będą z gminnej 
kasy. Wcześniej radny Krzysztof 
Kosiński zaapelował, by wszyscy 
radni zrzekli się diet do końca 
bieżącej kadencji i przeznaczyli 
je osobą poszkodowanym w ży-
wiole. Pozostali radni nie zaak-
ceptowali tego pomysłu.

man

Pomożemy my, nie radni
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Przykładowa prośba internetowa 
ucznia o zwolnienie z WF

„WITAM Czy jest możliwość do-
stania od pana Dr zwolnienia z w-fu 
całorocznego .Potrzebuje go bardzo, 
gdyż nie chodziłem na w-f i mogę być 
niesklasyfikowany. Bardzo proszę o 
pomoc. Naprawdę bardzo mi na tym 
zależy .Da się to załatwić bez wizyty 
gdyż mieszkam w…… .A nie wiem u 
jakiego Dr mogę dostać takie zwolnie-
nie. bardzo proszę o pomoc. Z powa-
żaniem MARIUSZ”

 Jarosław Bzowy    Zwolnienia le-
karskie z lekcji WF to problem, któ-
ry   dotyczy uczniów. Proszę powie-
dzieć czy lekarz wystawiając zwol-
nienie  zawsze jest przekonany o jego 
zasadności?.

   Lekarz Medycyny-Pediatra Ur-
szula Czura -   Lekarze pediatrzy 
sprawujący podstawową opiekę zdro-
wotną nad dziećmi i młodzieżą mają 
możliwość oddziaływania na pacjen-
tów i ich rodziców oraz zachęcania 
do zwiększania aktywności fizycz-
nej. Jest to właściwie jedno z ważniej-
szych zadań, związanych z profilak-
tyką i promocją zdrowia. Szczególną 
okazją są profilaktyczne badania le-
karskie, zwane bilansami zdrowia. U 
dzieci i młodzieży w wieku 6, 10, 13, 
16 i 18 lat, w ramach takiego bilan-
su, lekarz uwzględnia poziom aktyw-
ności i sprawności fizycznej . Istotnym 
elementem tego badania jest kwalifi-
kacja do zajęć wychowania fizyczne-
go w szkole oraz udziału w zawodach 
szkolnych. Pacjenci są kwalifikowani 
do jednej z grup:

   A -  zdolni do zajęć wf bez ogra-
niczeń,  

   As - uprawiający sport w szkole 
lub poza szkołą,

  B -  zdolni do zajęć wf z ogranicze-
niami i (lub) wymagający specjalnej 
uwagi nauczyciela wf,  

   Bk - zdolni do zajęć wf z ograni-
czeniem, wymagającym dodatko-
wych zajęć ruchowych i korekcyjnych,

  C1 -  niezdolni do zajęć wf,
  Cl  - niezdolni do zajęć wf, uczest-

niczący w zajęciach rehabilitacyjnych
  W praktyce istnieje niewiele dłu-

goterminowych przeciwwskazań do 
udziału w zajęciach wf.

W kolejnej rubryce karty bilanso-
wej lekarz wpisuje orzeczenie o zdol-
ności do udziału w zawodach szkol-
nych.

Są to dwa bardzo ważne orzecze-
nia. Pierwsze mówi o tym, czy uczeń 
ma zwolnienie z zajęć wf, czy też 
może ma astmę oskrzelową i musi być 
zwolniony z ćwiczeń wymagających 

długotrwałego i intensywnego wysił-
ku fizycznego. Jednym słowem jest to 
ewentualne zwolnienie z zajęć wf.

Drugie mówi o zdolności do zawo-
dów szkolnych i nie ma potrzeby wy-
stawiania dodatkowych zaświadczeń 
przed szkolnymi zawodami, tylko py-
tanie-

-Kto czyta bilanse zdrowia?     Jest 
to karteczka wypisana przez lekarza , 
oddana pielęgniarce

szkolnej i na tym koniec. A potem 
od sierpnia zaczynają się pielgrzym-
ki właśnie po

zwolnienia z zajęć wf, o których za-
sadność należałoby się martwić.

J.B -   Udawana choroba i wysta-
wienie zwolnienia lekarskiego to 
ucieczka od zajęć szkolnych i lekcji 
WF?

U.CZ. Opierając się na rozmowach 
z uczniami przyczyny zwolnień z za-
jęć wf można podzielić na kilka grup:

Zwolnienia sierpniowo-
wrześniowe - całoroczne, próśb o te 
jest bardzo wiele

– Otyłość i wyśmiewanie  niezdar-
ności ucznia oraz słabsze oceny

– Mniejszy stopień sprawności fi-
zycznej i związany z tym strach przed 
złymi ocenami, wstyd przed wyśmie-
waniem i złośliwymi uwagami

– U dojrzewającej młodzieży nie-
chęć do niezbyt przyjemnego zapa-
chu po wysiłku fizycznym, a nieste-
ty nie ma możliwości skorzystania z 
prysznica po zajęciach i niezbyt pach-
nąc idzie się np. na matematykę. A 
przecież przy salach są prysznice. Dla 
kogo?

– Lenistwo - nie chce mi się bo po 
co się męczyć nosić strój, tam jest nud-
no...

- Zwolnienia styczniowe - nie cho-
dziłem na wf i dostanę j edynkę , ale 
jak przyniosę zwolnienie z całego se-
mestru to będzie OK.

–Zwolnienia czerwcowe - nie cho-
dziłem cały rok na zajęcia wf (wizy-
ta oczywiście z rodzicem) i nie do-
stanę promocji do kolejnej klasy, ale 
jak dostarczę do szkoły zwolnienie z 
całego roku to nie będzie sprawy....

– Zwolnienia krótkotrwałe - na 
okres np. sprawdzianu z biegów

– Zwolnienia po urazach na okres 
infekcji i rekonwalescencji-logiczne 
i uzasadnione, jako jedyne wysta-
wiane poza kartą bilansową.

 J.B  Pracownik zatrudniony w Za-
kładzie może liczyć się z faktem kon-
troli w domu przez kontrolera ZUS . 
A uczeń? Czy byłoby to etyczne po-
wołanie takiej osoby wobec ucznia.             

U.CZ.  Myślę, że wystarczyłoby 

trzymanie się zasad przez nas doro-
słych - rodziców, nauczycieli, lekarzy. 
To my uczymy młodych ludzi braku 
tolerancji przez wyśmiewanie defek-
tów, oszustwa poprzez próby wyłu-
dzenia fałszywych zaświadczeń. To 
my uczymy ich braku higieny , każąc 
po wf-ie śmierdzieć na matematyce. 
To my każemy dążyć do średniej ocen 
6,0 i brać pod uwagę ocenę z wf, reli-
gii, muzyki, plastyki i sztuki...... PA-
RANOJA. I to my nie pozwalamy im 
się bawić na tych lekcjach, poznawać 
i cieszyć się. Każemy im się spraw-
dzać i rywalizować do upadłego.My 
- dorośli.

J.B  Prawdziwa choroba to jeden z 
ostatnich powodów opuszczania za-
jęć z lekcji WF. Jakie przeważają „do-
legliwości” wśród uczniów by otrzy-
mać zwolnienie?

U.CZ  Tzw. „dolegliwości” mogą być 
przyczyną krótkotrwałego zwolnie-
nia, takie prośby rzadko się zdarza-
ją. A jeżeli uczeń jest przerażony tym 
,że waży 100 kg i ma na sprawdzia-
nie stanąć na rękach osobiście podpi-
szę się pod takim zwolnieniem. Ten 
sprawdzian nie pozwoli mu schudnąć 
, a zdrowiu może zaszkodzić. Czasem 
z lenistwa można posymulować ka-
szel, katar, ból głowy. Jest to bez sensu, 
ale teoretycznie dorośli z takimi obja-
wami też nie maj ą ochoty na wysi-
łek fizyczny i nie idą pograć w tenisa, 
więc myślę ,że dzieci nie można trak-
tować inaczej. Często dyskomfort w 
sezonie wiosenno-letnim   odczuwają 
alergicy, myślę, że czasowe zwolnienie 
z zajęć na dworze też nie jest tu wy-
kroczeniem. Więc nie w tych „dolegli-
wościowych” zwolnieniach problem.

J.B  Może takie zwolnienia powin-
ni wystawiać lekarze specjaliści?.

U.CZ Karta bilansowa kwalifikuje 
do zajęć wf, a przeprowadzając bilans 
lekarz pediatra, w chorobach przewle-
kłych lub w razie wątpliwości, opie-
ra się na konsultacjach specjalistycz-
nych.

J.B  -   Zdaniem pani doktor ten 

proceder również dotyczy   uczniów 
w Nowogardzkich szkołach?

 U.CZ Ten proceder dotyczy wszyst-
kich szkół w Polsce, ale są wyjątki. Np. 
nigdy nie przychodzą po zwolnienia 
uczniowie ze szkoły w Błotnie. Może 
warto zapytać w tej szkole uczniów i 
nauczycieli - Dlaczego?

  J.B    Może rodzice powinni rów-
nież zastanawiać się nad ta kwestią. 
To sprawa przecież zdrowia ich dzie-
ci.

U.CZ Jak już wspomniałam dziec-
ko tu jest tylko ofiarą oddziaływania 
dorosłych. Bo to nie prawda ,że dzie-
ci nie lubią sportu. W ubiegłym roku 
uzyskałam uprawnienia do orzekania 
w sporcie amatorskim dzieci i mło-
dzieży,więc jestem w tej dziedzinie na 
bieżąco. Młodzież UPRAWIA sport. 
W naszej gminie jest uprawiane ko-
larstwo, jazda konna- skoki przez 
przeszkody, piłka ręczna, koszyków-
ka, tenis stołowy, tenis ziemny, strze-
lectwo, piłka nożna. Nie ma dnia że-
byśmy w naszej poradni nie mieli do 
badania chociaż jednego sportow-
ca. Dzieciaki pływają w Goleniowie 
na basenie w ramach szkółek pływa-
nia, jeżdżą na rolkach, deskorolkach. 
Zimą wyjeżdżają na obozy narciar-
skie i snowboardowe. Czyli uczniowie 
lubią wysiłek fizyczny tylko może wy-
chowania - nie.

 J.B Pani podejście do małego pa-
cjenta i angażowanie w procesie le-
czenia  budzą entuzjazm wśród dzie-
ci i samych rodziców. Jak pani dr to 
robi?

  U.CZ. Może nie przesadzajmy z 
tym entuzjazmem. W pediatrii naj-
ważniejszą sprawą jest profilaktyka i 
promocja zdrowia i tutaj potrzebna 
jest współpraca rodziców, dziecka i le-
karza. Jeżeli to się udaje - dziecko jest 
zdrowe, nie potrzebne jest zwolnienie 
, może ćwiczyć na wf-ie i wszyscy są 
zadowoleni.

J.B Dziękuję za rozmowę
Wysłuchał: Jarosław Bzowy

Zwolnienia lekarskie - czy zawsze zasadne?  
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Serdeczne podziękowania pani 
doktor Marzenie Drobińskiej 

za leczenie i opiekę naszego 
kochanego Taty 

śp. Jana Augustynka 
składają 

synowie z rodziną

poDZIękoWaNIa

przed umową 
kontrola

Lada dzień nastąpi podpisanie 
umowy na dofinansowanie budo-
wy zakładu zagospodarowania od-
padów w Słajsinie.

Inwestycja ta kosztować ma oko-
ło 90 mln zł.  O jej powstanie stara 
się Celowy Związek Gmin R-XXI. 
Organizacja ta zrzesza gminy i w ich 
imieniu stara się o powstanie zakła-
du zagospodarowania „wyprodu-
kowanych” w nich odpadów. Inwe-
stycja aż w 85 proc. dofinansowa-
na będzie przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Kilka dni temu zakończyło 
się przygotowywanie umowy na do-
finansowanie. Zanim jednak zosta-
nie ona podpisana NFOŚiGW prze-
prowadzi kontrolę wcześniejszych 
wydatków Celowego Związku Gmin 
związanych z projektem powstania 
zakładu. 

- Ma się ona rozpocząć właśnie 
dziś. Przewidujemy, że potrwa do 
końca obecnego tygodnia – infor-
muje Przewodniczący Zarządu CZG 

R-XXI Robert Wawrzyniak. – Cał-
kiem możliwe, że budowa rozpocz-
nie się w ostatnim kwartale obecne-
go roku. Powinna ona potrwać od 
18 do 24 miesięcy. 

Zakład zapewni odbiór odpadów 
m.in. z gminy Nowogard. Dziś wy-
wożone są one na składowisko w 
Komorowie pod Reskiem. Gmina 
ponosi z tego powodu spore koszty.

- Mało prawdopodobne jest to, że 
z zakładu będą korzystać gminy nie-
zrzeszone w związku. Jego przerób 
jest po prostu obliczony na gminy 
zrzeszone w związku – mówi Waw-
rzyniak.

Przewodniczący Zarządu Celo-
wego Związku Gmin informuje, iż 
w zakładzie zagospodarowania od-
padów zatrudnienie znajdzie doce-
lowo 90 osób. Kto będzie ponosił 
koszty utrzymania zakładu i w ja-
kich proporcjach? – To kwestia dys-
kusji – odpowiada Wawrzyniak.

man     
 

Wystawa fotografii Grzegorza mielewczyka w Bibliotece miejskiej w Nowogardzie 

„Debiut”

W dniu 16 czerwca w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej miała miejsce 
wystawa fotografii Grzegorza Mie-
lewczyka, byłego mieszkańca No-
wogardu, który jest obecnie miesz-
kańcem Goleniowa. Artysta jest pa-
sjonatem fotografii i politologiem, a 
także członkiem Fotoklubu na Zam-

ku Książąt Pomorskich w Szczeci-
nie. Uczestnik wielu konkursów i 
wystaw w Szczecinie i innych mia-
stach Polski. Jest to druga odsłona 
prac fotografika. Pierwsza odbyła się 
w Goleniowie. Pomysłodawcą zor-
ganizowania wernisażu był jeden z 
radnych pan Rafał Szpilkowski. To 

on wysunął taką inicjatywę, na którą 
przystał fotografik. Na zadawane py-
tania o początkach jego pasji artysta 
odpowiada-„ moje początki historii 
z fotografią sięgają 2000 – go roku, 
gdzie po raz pierwszy odkryłem w 
sobie pasję fotografowania. Inspi-
racją jest przede wszystkim światło 
i przestrzeń a także bryła. Te skład-
niki, są nieodzowne w dziedzinie fo-
tografii”. Na kolejne pytanie gdzie 
chciałby się spełnić, jako fotograf, a 
raczej zrobić zdjęcia życia odpowia-
da z nostalgią: „To mekka wszyst-
kich fotografów – Nowa Zelandia. 
Tamtejsze góry i przyroda jest ideal-
na do realizacji swoich pasji związa-
nej z fotografią, dlatego kiedyś mam 
nadzieję tam pojechać”. W jego pra-
cach dominuje światło i dynami-
ka barw.Co widać w fotografowanej 
naturze i przyrodzie. Twórczość jego 
jest nieprzewidywalna z racji tech-
niki, która na stałe weszła do foto-
grafii. Możliwości, jakie daje obec-
ny sprzęt fotograficzny pozwala na 
zrobienie zdjęć, które jeszcze kiedyś 
były marzeniem. To skłania artystę 
do eksperymentów i wydobywania 

głębi z fotografowanego miejsca czy 
przedmiotu. Prezentację uświetni-
ła publiczność, na którą składały się 
młodzież i osoby dorosłe. Spotka-
nie uświetnili również rodzice foto-
grafika, którzy wznieśli toast za jego 
sukcesy i dalsze pomysły w dążeniu 
do przekraczania bariery związanej 
z fotografią. Całe spotkanie miało 
bardzo uroczysty charakter. 

Jarosław Bzowy 
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Serdeczne wyrazy współczucia 
i głębokiego żalu 

Panu 

Robertowi Augustynkowi 
z powodu śmierci ojca

składają 
Burmistrz Nowogardu  K. Ziemba 

Przewodniczący Rady Miejskiej M. Krzywania 
Rada Miejska w Nowogardzie

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze naszego 
kochanego Taty 

śp. Jana Augustynka 
serdeczne podziękowania 

składają synowie z rodziną

poDZIękoWaNIa koNDoleNCje

„lila róż”
Wszystkim kobietom   
z problemami onkologicznymi

Pod takim hasłem 16 czerwca w 
restauracji „Caffe Piwnica” odbyło 
się spotkanie dla kobiet  z problema-
mi onkologicznymi i nie tylko. Mi-
nęła akurat pierwsza rocznica dzia-
łalności w Nowogardzie prowadzo-
nej przez panie Wiesławę Kuś i Lilia-
nę Bogus. Spotkanie rozpoczęło się 
od odśpiewania hymnu amazonek, 
została przeprowadzona aukcja, a 
uzyskane z niej pieniądze zosta-
ną wykorzystane do zakupu sprzę-
tu rehabitacyjnego. Na aukcji moż-
na było kupić obrazy, srebrną biżu-
terię oraz wypieki cukiernicze w po-
staci pięknych tortów, a to wszystko 
dzięki lokalnym artystkom Justynie 
Stuligłowie, Marlenie Matczak i Ka-
rolinie Banasik. Odbył się też reci-
tal pani Beaty Krzyżanowskiej, każ-
dy z gości spróbował pysznego tortu 
oraz przy lampce szampana zosta-
ło odśpiewano sto lat.  Wielkie po-
dziękowania dla sponsorów bez któ-
rych pomocy  trudno było by zorga-

nizować całe spotkanie: Pani Boże-
na Kontowicz - firma „Samba” Do-
bra, Ewa Zacharska-PHU „ Nowa” 
Dobra, Barbara Wilczek- Burmistrz 
Dobrej, Urszula Kołodziejczyk- Dy-
rektor Gimnazjum w Dobrej, Ma-
rek i Monika Mijalscy - sklep „ Ma-
tuszek” Dobra, Karolina Banasik- 
piekarnia „Marpis” Dobra, Sylwia 
Sionek- piekarnia  „Kajzerka”  Do-
bra, Grzegorz Malinowski – piekar-
nia N-d, Barbara i Waldemar Pę-
dziszczak – piekarnia N-d , Marze-
na Drobińska- lekarz rodzinny, Edy-
ta Szcześniak - „Caffe Piwnica”. Au-
kcje wsparli Kazimierz Ziemba bur-
mistrz Nowogardu, Anna i Marek 
Krzywania, Kazimierz Lembas, Se-
bastian Popowicz, Maria i Mieczy-
sław Cedro, Stanisław Wrona, Ma-
rian Jeż. Wszystkim uczestnikom 
oraz sponsorom wielkie podzięko-
wania. 

K.M Kosakiewicz  
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W obiektywie  jana korneluka   - 20 czerwca 2010 - Wybory prezydenta rp

SP 3 - 6.00 gotowi do pracy

20.05 - kto wygra?
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miejska Biblioteka w Nowogardzie 

„Cała Polska czyta dzieciom”
Pod tym hasłem w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Nowogar-
dzie został zorganizowany IX Ogól-
nopolski tydzień czytania książek. 
Trwał on w dniach od  09 07.06 do 
15.06 na, które przypadło 6 spotkań. 
Wśród znamienitych gości, którzy 
podjęli się czytania dzieciom byli: 
Kazimierz Ziemba -  Burmistrz No-
wogardu , Ewa Wróbel- Dyrektor 
Przedszkola nr 3, Jan Kopyciński 
-Dyrektor Centrum Edukacji w No-
wogardzie, Barbara Puścian – absol-
wentka Studium Aktorskiego, Boże-

na Kawicka - Specjalistyczna Porad-
nia Terapeutyczna dla Dzieci, Iza-
bela Koladyńska – Nauczycielka Ję-
zyka Polskiego  LO Nr 3 w Nowo-
gardzie . Organizatorem  konkursu 
była nowogardzka biblioteka przy 
współpracy przedszkoli:  I, III, IV,  a 
także  szkół podstawnych nr:  I, II, 
III, IV,  szkoły z Długołęki  i szko-
ły prywatnej. Spotkanie wtorkowe 
w bibliotece rozpoczęło się punk-
tualnie od godz. 10: 00. Jego celem 
było podziękowanie wszystkim do-
rosłym osobom za propagowanie 

czytania. Oficjalnym podziękowa-
niom nie było końca. Każda z wyżej 
wymienionych osób została nagro-
dzona okolicznościowym podzięko-
waniem za udział w kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Dopełnieniem uroczystości był wy-
stęp teatru LA FAYETTE , który za-
prezentował bajkę „Kot w butach”. 
Stosowane stroje i profesjonalne 
odegranie bajki przez prawdziwych 
aktorów bardzo się spodobało dzie-
ciom jak i dorosłym. Dzieci żywio-
łowo reagowały na odgrywaną baj-

kę, co aktorów mogło tylko zado-
wolić. Kulminacją konkursu było 
wspólne posadzenie cisu w ogrodzie 
biblioteki przez zaproszonych gości i 
sesja fotograficzna, która zakończyła 
tydzień z książką w nowogardzkiej 
bibliotece. Dobrze zorganizowana 
uroczystość mogła się odbyć dzięki 
świetnej koordynacji pracowników 
Biblioteki i zaangażowaniu staży-
stów, którzy z poświęceniem wyko-
nywali swoje obowiązki. 

Jarosław Bzowy 
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Sp Żabowo

Słowa i czyny  
proekologiczne

W ramach działań około festiwa-
lowych Ekofilm 2010 nasza placówka 
skupiła się na realizacji haseł  „Pozwól 
żyć skowronkom” , „Chronimy bioce-
nozę łąki i lasu”, „ Dary Ziemi – rośli-
ny lecznicze”. 

Zorganizowaliśmy miejsko – gmin-
ne konkursy „Leki z bożej apteki”, „Za-
bawka z surowców wtórnych”, „Krajo-
braz słowem malowany”, „Kwiaty na-
szych pół i łąk” na które wpłynęło wie-
le bardzo ciekawych prac. 

W piątek 21.05.2010 roku ucznio-
wie uczestniczyli w spotkaniach pro-
wadzonych przez leśniczego p. D. Sko-
rupę na temat „ Wypalanie traw zagro-
żeniem pożarowym lasów”. Natomiast 
p. M. Popławska przekazała nam wie-
dzę praktyczną i teoretyczną o rośli-
nach leczniczych. 

Dużą uwagę dzieci i rodziców sku-
pił pokaz strażacki przeprowadzony  
przez Państwową Straż Pożarną w No-
wogardzie. 

Również w tym dniu chłopcy z kla-
sy VI umieścili tablice informacyjne o 
gatunkach drzew na terenie szkolnym, 
które pracowicie przygotowywali cały 
tydzień.  

Grupa czwartoklasistów zadbała o 
ukwiecenie terenu szkolnego i eduka-
cję przyrodniczą ucz. Kl. I – III prowa-
dząc zajęcia na temat „ Łąka pod lupą”. 

Nie zabrakło witaminowych przy-
smaków w postaci surówek i sałatek, 
które według rodziców były wyśmie-
nite, tym bardziej , że przygotowały je 
ich pociechy.

Całościowym podsumowaniem na-
szej pracy proekologicznej był apel, w 
którym uczestniczyli także goście pro-
wadzący spotkania i rodzice. W boga-
tej części artystycznej były piosenki i 

inscenizacje, które z nutką humoru 
bawiły i edukowały.

W części oficjalnej p. dyrektor wrę-
czyła nagrody za prace konkursowe: 

- „Leki z bożej apteki” Malwina 
Stańczyk I miejsce, Wiktoria Kamie-
niak III miejsce

- „ Zabawka z surowców wtórnych” 
Magda Sobczak III miejsce ( klasa I – 
III )

- w klasach IV – VI 
Malwina Stańczyk I miejsce 
Kamieniak Wiktoria II miejsce
Wróbel Aleksander, Banach Łukasz 

III miejsce 
- „Kwiaty naszych pól i łąk” Wik-

toria Kamieniak I miejsce , Malwina 
Stańczyk II miejsce, Magda Perek III 
miejsce 

- „Krajobraz słowem malowany” 
Sokołowski Oskar II miejsce

Sponsorem nagród głównych była 
szkoła , natomiast gadżety ufundował 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 

Nasi uczniowie brali również udział 
w konkursach organizowanych przez 
inne placówki:

- „ Pokój ekologiczny” I miejsce 
Aleksandra Wróbel

- III Sejmik Ekologiczny 2010 – II 
miejsce 

- „ Najmłodsze i najstarsze parki na-
rodowe”- wyróżnienie

- „ Aby na naszym niebie zajaśniało 
słońce” – II miejsce

Za działalność ekologiczną w ra-
mach Festiwalu Filmów Ekologicz-
nych Ekofilm 2010 nasza szkoła zosta-
ła przez organizatorów nagrodzona III 
miejscem. 

Elżbieta Popińska
Irena Bińczyk – Zielińska 

Jeśli już jesteś sprawnym rowerzystą, 
chcesz wziąć udział w ciekawej imprezie ro-
werowej – przyjedź rowerem na plac Wolno-
ści w piątek, 25. czerwca o 12:00.

Jedziemy do Goleniowa na imprezę dla tu-
rystów rowerowych obfitującą w wiele kon-
kursów, zabaw i niespodzianek.

 RJZ

jedziemy do Goleniowa
„Niewybredna forma ruchu, ważne żeby zdrowa,
a najzdrowsza, oczywista! Jazda rowerowa.”
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23 czerwca  
Dzień Ojca

Czas, jak koło szybko krąży, 
Rok za rokiem szybko mija. 
Z życzeniami dziecko dąży, 

Niech Ci tatku szczęście sprzyja!
Wszystkim Tatusiom redakcja „WBREW” 

składa najserdeczniejsze życzenia.

WIeŚCI  
Ze SZkoŁY:

17. czerwca podczas uroczystego apelu, na któ-
rym gościli Starszy Cechu Pan Dariusz Szulejko 
oraz sekretarz Cechu Pan Jarosław Koladyński 
pożegnaliśmy absolwentów szkoły zasadniczej. 
Podczas uroczystości wyróżniono uczniów Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uzyskali naj-
wyższą średnią ocen. Są to uczennice z klasy II F 
kształcące się w zawodzie sprzedawca: Marta Ma-
kolągwa średnia ocen 4,81, Jowita Litwin średnia 
ocen 4,75,

Trwają  egzaminy potwierdzające kwalifika-
cje zawodowe

21. czerwca rozpoczęły się egzaminy potwier-
dzające kwalifikacje zawodowe w klasach tech-
nikum i szkoły zasadniczej. Egzamin składa się 
z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Aby 
go zdać, uczeń musi uzyskać  75% punktów moż-
liwych do uzyskania. Egzaminy zakończą się 23. 
czerwca. 
Redakcja „WBREW” życzy powodzenia 

wszystkim przystępującym  
do egzaminów zawodowych.

Wkrótce  
wakacje...

   

„Za dobrych czasów liczyłem 
wakacje według ilości ognisk, 

liczyłem wakacje według ilości nocy 
przespanych pod namiotem.” 

   Jan Paweł II

Redakcja „WBREW” życzy 
wszystkim uczniom, 

rodzicom i nauczycielom,  
by nadchodzące wakacje były spokojne 

i pełne niezapomnianych wrażeń.

Od września 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica realizowany był pro-
jekt „Elokwentny Absolwent Teraz-ETAT”  finanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Informacje o projekcie: 
Wykształcenie i przygotowanie do aktywnego życia 

zawodowego to priorytet kształcenia uczniów w naszej 
szkole. Uczniowie ZSP pochodzą z zaniedbanych śro-
dowisk, mają utrudniony dostęp  do różnego rodzaju 
płatnych zajęć pozaszkolnych, osiągają niskie wyniki 
egzaminów zawodowych. 

W takcie diagnozy z matematyki przeprowadzonej 
przez OKE uczniowie uzyskali również niski wynik. 

Realizacja przez szkołę projektu Elokwentny Absol-
went Techniczny Teraz - Etat pozwoli  na osiągnięcie 
założonego głównego celu projektu, którym jest pod-
wyższenie wyników egzaminów zewnętrznych w za-
wodzie technik ekonomista i handlowiec, sprzedawca 
oraz podwyższenie zdawalności egzaminu maturalne-
go z matematyki. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Podwyższenie wyników egzaminów zewnętrz-

nych w zawodzie technik ekonomista i handlowiec, 
sprzedawca o 5 % powyżej średniej województwa po-
przez kształcenie teoretyczne z zastosowaniem ITC i 
praktyczne. Zwiększenie o 50% zdawalności matury  
z matematyki w porównaniu do diagnozy wstępnej.

Wzrost świadomości edukacyjnej 60 uczniów 
ZSP poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogicz-
ne uczniów z problemami w nauce lub zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. 

Zajęciami projektowymi w roku szkolnym 2009/2010 
zostało objętych 301 uczniów ZSP, w tym uczniowie z 
terenów wiejskich i 14 uczniów niepełnosprawnych. 
Zgodnie z zasadą równości płci 50 % uczniów objętych 
projektem stanowiły dziewczęta (166 dziewcząt). 

W ramach projektu odbywały się warsztaty: 
- „Warsztaty zawodoznawcze – miniprzedsiębior-

stwo” dla  uczniów klas I-IV technikum handlowego 
i ekonomicznego, 

„Bliżej zawodu-warsztaty ekonomiczno-informa-
tyczne” dla uczniów ZSZ, w tym uczniów z orzecze-
niem o niepełnosprawności, 

- „Warsztaty samozatrudnienie szansą na przyszłość” 
obejmą uczniów klas TM, TŻ i GD oraz TI, 

- „Matematyka w ekonomii” dla uczniów klas tech-
nikum i szkoły zasadniczej, 

- „Handlowy język angielski” - zajęcia dla uczniów 
klas: TE, TH, TM oraz TŻ i GD, 

- „Ekonomiczny” język niemiecki - dla uczniów TE, 
TH, TM oraz TŻ i GD, 

- „Warsztaty pedagogiczne - poznaj siebie i innych” 
– dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnię-
ciem z systemu oświaty i nieśmiałych. 

Koordynatorem projektu jest pani Jowita Pawlak. 

Agnieszka Synowiec oraz Emilia Sławecka podczas 
zajęć u partnera projektu  

monika Dębek, patrycja książek i katarzyna So-
cha z klasy III TŻ zwyciężczynie konkursu „Z Eko-
nomią na Ty”

Zajęcia z języka niemieckiego
Wszystkie działania projektowe realizowane 

były przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. St. Staszica w Nowogardzie w partnerstwie 
z firmą „Budmat” L.Cedro, D.Szulejko. 

Identyczne działania prowadzone będą w roku 
szkolnym 2010/2011.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, 
adam kawczyński, Dawid olejniczak, paweł 
pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, 
Łukasz Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

elokWeNTNY TeCHNICZNY 
aBSolWeNT Teraz - eTaT 
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHomoŚCI

•	  Nie wynajmuj, tylko kup na 
własność. rata już od 800 zł. 
Na 30 lat. Nowogard, 3 pokojo-
we mieszkanie sprzedam, sło-
neczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyska-
niu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. 
Tel. 606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

•	  Sprzedam dom podpiwniczony 
z garażem w Nowogardzie, cena 
do negocjacji. 663 500 800.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie, 2 pokojowe z balkonem, III 
p. Tel. 502 453 217.

•  Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność han-
dlową, biurową (góra, dół), ul. 5 
Marca Nowogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. 
Tel. 509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w domu dwurodzinnym, 
bezczynszowe, 88 m kw, z garażem 
w Nowogardzie. Tel. 91 39 20 605, 
502 568 622.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, 27 m kw, I piętro, po remoncie 
w 2009 r. Tel. 661 510 846. 

•  Tanio zakwateruję od 6 do 13 pra-
cowników. 508 309 980.

•  Sprzedam 2 działki budowlane o 
pow. 2.557 i 2.145 m2. Ładna okoli-
ca i atrakcyjna cena. Tel. 601889596 
- po 15. 

•  Sprzedam stodołę w Karsku, mu-
rowaną – własność z księgą wie-
czystą – działka o pow. 0,0554 ha 
– budynek o pow. 700 m kw, cena 
130 tys. zł. Tel. 609 245 816.

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, centrum, ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

•  Sprzedam kawalerkę, 36 m kw, 
cena 110  tys. 91 39 25 179.

•  Wydzierżawię lokal o powierzchni 
140 m kw pod działalność gospo-
darczą. Tel. 502 560 931.

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wy-

najęcia od lipca, III piętro. Tel. 
512 878 729.

•  Sprzedam dwie działki budowla-
ne, 10 arów, 50 tys. każda, Kikorze. 
694 521 787.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, ul. 
15 Lutego, IV piętro, 3 pokoje, 150 
tys. 502 600 146.

•  Sprzedam mieszkanie 53 m kw, 2 
pokoje w bloku na piętrze, w Masz-
kowie, cena 85 tys. do uzgodnie-
nia. Tel. 723  675  886 dzwonić po 
16.00.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
Nowogard. Tel. 665 065 865.

•  Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe, 3 pokoje, 66 m 
kw. 91 39 26 998, 501 77 50 25.

•  Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 100 m kw, 2 garaże, 
stare budownictwo. 605 305 160.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m, IV pię-
tro, Żeromskiego 19, cena 94 tys. 
Kontakt: 883636 023.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
38m2, I p. w Nowogardzie przy pl. 
Wolności 6 tel. 506 642 565, 76 835 
23 71.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe od lipca, umeblowane. Tel. 
783 921 448.

•  Do wynajęcia mieszkanie ul. 
Ks. Racibora. Więcej informacji 
609 594 038.

•  Sprzedam słoneczne 3 pokojowe 
mieszkanie własnościowe z balko-
nem, I piętro, 66 m kw. 603 55 55 
32.

•  Do wynajęcia mieszkanie, nowe, 
2 pokoje, I piętro, własne CO, ume-
blowane. 601 54 11 64.

•  Sprzedam gospodarstwo w Strze-
lewie na kolonii (przy lesie), pow. 
14,6 ha, budynek mieszkalny + go-
spodarczy. Tel. 609 928 126.

•  Wynajmę mieszkanie, Warnkowo. 
Tel. 607 289 286.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, ul. Bankowa, podwyższony 
standard, cena do uzgodnienia. 
607 890 510.

•  Zamienię 2 pokojowe, 47 m kw, 
własnościowe, 100% bezczyn-
szowe (koszt utrzymania tyle co z 
liczników) w spokojnej kamienicy 
na Poniatowskiego na większe z 
dopłatą. 662 608 833.

•  Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 58 m kw. 66 55 62 511.

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w bloku, 57 m kw + 28 m kw 
poddasze użytkowe, ul. Wiejska, 
niski czynsz. Tel. 66 99 107 36.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o 
pow. ponad 200 m kw na działce 
19 arów, 2 bud. gospodarcze. Tel. 
509 702 817. 

•  Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia w Nowogar-
dzie lub bliskiej okolicy, Tel. 516 
284 836. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane 
pod garaże murowane do samo-
chodów osobowych w Nowo-
gardzie przy ul. J. Pawła, cena do 
uzgodnienia , tel. 605 522 340.

•  Kawalerka do wynajęcia. 91 39 
25 235.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie. 
792 52 52 92.

•  Pokój do wynajęcia od 1 lipca. 
601 724 492.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Zamkowej, od 1 lipca. 
Tel. 665 001 251.

•  Poszukuję garażu do wynajęcia. 
697 380 494.

•  Kawalerka do wynajęcia, ul. War-
szawska. Tel. 517 064 505.

moTorYZaCja

•  Sprzedam opony letnie Continen-
tal 185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, 
cena 590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., 
poj. 2,0, automatyczna skrzynia 
biegów, składak. Cena 1900 zł. Tel. 
722 030 862.

•  Sprzedam motor Romet – 125 
cm3. 605 882 110.

•  Sprzedam skuter ZIPP Quantum, 
model WY50QT, 2007 r., biało-czer-
wony, cena 2500 – do negocjacji. 
Tel. 606 551 113.

•  Sprzedam Ford Fiesta, 1,4 TDCI, 
2006 r., cena do uzgodnienia, do 
opłat. Tel. 669 747 117.

•  Motocykl MZ – 150 w dobrym sta-
nie, zarejestrowany – sprzedam. 
Korytowo 38. 

•  Sprzedam Nissan Almera, 12.2001, 
przeb. 125700 km, zielony meta-
lik, ostatni serwis w ASO NISSAN 
17.06.2010 r., bezwypadkowy, kli-
matyzacja, bogate wyposażenie, 
stan bdb, cena 21.500 zł do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam VW Sharan, 1,9 TDI, 
2005 r., pełne wyposażenie, spraw-
dzony w ASO, stan idealny. 608 01 
39 95.

•  Sprzedam busa 9 osobowego, 
Mercedes Vito, 1997 r. – tanio. 
508 290 657.

•  Sprzedam Citroen Saxo, 2000 r., 
poj. 1,1. Tel. 669 310 785.

•  Wynajmę lawetę, 100 zł/ doba. 
790 405 650.

rolNICTWo

•  Sprzedam gorczycę i słomę w 
kostkach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam owies. 511 932 684.

•  Konie sportowe sprzedam. 793 90 
80 98.

•  Sprzedam kaczki. 91 39 17 334.

•  Sprzedam mieszankę jęczmień 
– pszenica – owies. Transport po-
wyżej 100 kg. Tel. 605 516 508 po 
20.00.

•  Sprzedam 2 tuczniki, śrutownik na 
kamienie oraz wał i silnik do he-
blarki. 91 39 22 990.

•  Sprzedam kopaczkę elewatorową, 
dwurzędową, stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 91 39 14 885.

•  Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

•  Sprzedam ciągnik C-355. Tel. 
885 510 101.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 50 36 50.

•  Sprzedam prosiaki. Tel. 
887 315 312.

USŁUGI

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

•  józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

•  DYWaNopraNIe. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	  pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCorD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i 
innych imprez okolicznościo-
wych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny 
kaj – zabawy, wesela, andrzejki, 
sylwestra. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 608 582 168, 605 576 908.

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

•	  Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. mycie okien w mieszka-
niach prywatnych. pranie dy-
wanów  i wykładzin atrakcyj-
ne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy 
dla Twojej Firmy - Ramki do tablic 
rejestracyjnych z wyświetlaczem 
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

LED, STUDIO REKLAMY VIZART, UL. 
700 LECIA 15 (nad apteką Jantar). 
Tel. 605 522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

•	  DUr-DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	  DaCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monito-
ring. Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 
604 96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wy-
najęcia 2*15m kwadratowych 
w centrum Nowogardu, tel. 605 
522 340.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  UNIQA – ubezpieczenia komuni-
kacyjne, majątkowe, na życie. Lilla 
Kaźmierowska, ul. Poniatowskiego 
14/2. 693 128 108, 91 350 30 55.

•  Transport, przeprowadzki – szyb-
ko i tanio. 79 1111 749.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i grani-
towej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

•  Usługi transportowe Citroen Jum-
per Max + hak, możliwość wysta-
wienia faktury. 607 408 489.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budynków, 
budowa domów, kostka brukowa, 
itp. 692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały prze-
niesione na ul. Wojska Polskiego 3 
(budynek RCP-u). Tel. 669 053 722.

•  Kompleksowe wykończenie 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
784 188 147.

•  Remonty i wykończenia miesz-
kań wykonam. 91 39  501 03, 
608 364 330.

•	  montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•  Zakład Krawiecki „CARO” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

•  Regeneracja nagrobków – lastriko, 
granit, unoszenie, poziomowanie 
oraz remonty mieszkań od „a’ do 
„z”. Tel. 500 54 50 21 lub 91 350 31 
51.

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•  Transport Sprinter + przyczepola-
weta. Tel. 514 740 538.

•  Transport wywrotka 2,5 t (piasek, 
żwir, czarnoziem). Tel. 514 740 538.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 
01 39 95.

•	  Transport, przeprowadzki – 
szybko, tanio. 696 138 406.

•  Kasacja pojazdów mechanicz-
nych. 798 130 303.

•  Kompleksowe wykończenie 
wnętrz. Szybko, tanio, solidnie. 
79 057 18 17.

 praCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, An-
glia, Irlandia, Holandia, Dania, Nor-
wegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

•	  kurs masażu klasycznego i ae-
robiku. Bezrobotni gratis. 510 
280 605. możliwość pracy.

•	  Ślusarza – spawacza dobrego za-
trudnię. 512 509 179.

•  Zlecę położenie kostki bruko-
wej, ponad 1000 m kw. Tel. 72 75 
11 537.

•  Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

•  Zatrudnię do układania glazury 
lub terakoty. 601 714 838.

•  Kierowca A,B,C, uprawnienia na 
przewóz rzeczy podejmie pracę. 
669 935 247.

•  Poszukuję pracownika do obsługi 
klienta w branży samochodowej. 
605 276 271.

•  Poszukuję murarzy i pomocników 
murarza. 66 26 78 895.

•	  Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•  Zatrudnię murarza i pomocnika 
budowlanego. 508 290 657.

•  Potrzebny traktorzysta do pomo-
cy w gospodarstwie. 502 853 573.

•  Dyplomowana opiekunka z do-
świadczeniem zaopiekuje się 
dzieckiem lub osobą starszą. Tel. 
669 750 257.

INNe

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za posprzą-
tanie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

•  Sprzedam keyboard marki „Bon-
tempi”, prod. włoskiej, w dobrym 
stanie, cena 600 zł. Tel. 502 617 064.

•  Sprzedam tapczan, cena 300 zł. 
Tel. 502 104 036.
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In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
pCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

prZeWóZ oSóB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

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

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWoGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  p- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty
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Burmistrz Nowogardu
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI
Sołtys I Rada Sołecka Żabowa

Serdecznie zapraszają
26 czerwca 2010

na festyn wiejski w Żabowie
“Integracja na ludowo” 

Rozpoczęcie festynu godzina 15.00 – Nabożeństwo w Kościele w Żabowie
Dalsza część festynu odbędzie się na boisku sportowym w Żabowie
Imprezie towarzyszyć będą :

· stoiska rękodzielnicze (hafty, robótki ręczne, obrazy, kowalstwo, rzeźba)
· degustacja potraw regionalnych 
· wystawa starych przedmiotów życia codziennego 
· wystawa dziecięcej twórczości
· rozstrzygnięte zostaną konkursy na plakat promujący Żabowo, konkurs 

na statuetkę „żabki” , konkurs na najlepsze ciasto(zgłoszenia do konkur-
sów przyjmowane są do 24.06.2010)

· gry i zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych
· loteria z fantami 
· możliwość badania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa 
Diabetyków Koło Nowogard

· występy artystyczne różnych grup społeczności żabowskiej (dzieci, mło-
dzież, dorośli, seniorzy), zespołu ludowego Wesoła Ferajna z NDK, pokaz 
tańców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej zespołu Flesz 

· zabawa taneczna – przygrywać będzie Kapela Rycha i zespół muzyczny 
SAMPLAY 

rosjanie w osowie
Zapraszamy kibiców na mecz piłki nożnej pomiędzy zespołami Primorsk 

(Rosja) – WKS Osowo.
Mecz rozegrany zostanie 27 czerwca ( niedziela ) g. 11.00
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach zaproszenia zespołu rosyj-

skiego na turniej Bosman Cup, który odbędzie się  25/26. 06.10 r. ( piątek – 
sobota) w Golczewie.

Gospodarzem i inicjatorem spotkania pomiędzy zespołami Osowa i Pri-
morska jest pani sołtys Mirosława Cwajda.

pomorzanin

remis mimo  
prowadzenia

W sobotę na stadionie miejskim   w Nowogardzie, Pomorzanin   roze-
grał swoje ostatnie spotkanie przed własną publicznością. Naszym prze-
ciwnikiem była Stal   Lipiany,   która przed tym spotkaniem miała 1 pkt 
przewagi nad Pomorzaninem. Spotkanie przebiegało dynamicznie - z jed-
nej   jak i   z drugiej   strony mogliśmy zobaczyć ciekawe akcje. Podopiecz-
ni Z. Gumiennego podzielili się punktami remisując 2-2, chociaż prowa-
dzili już  2-0. Po tym  meczu  nasz zespół plasuje się na 7 miejscu  w tabeli. 
Bramki  dla Pomorzanina zdobył Laszkiewicz.

Karolina Kubicka

pomorzanin  
z arkonią

Już w najbliższą środę  23.06.2010 r Pomorzanin Nowogard rozegra swój 
ostatni  ligowy pojedynek o mistrzostwo  V ligi Zachodniopomorskiej.

Pomorzanin wyrusza na bój o 3pkt do miasta wojewódzkiego, aby zmie-
rzyć się z tamtejszą Arkonią Obecnie podopieczni trenera Gumiennego 
zajmują mocną 7 lokatę z dorobkiem 43 pkt, natomiast Arkonia zajmuje 3 
miejsce z dorobkiem 62 pkt. Wszystkich  sympatyków piłki nożnej zaprasza-
my  na ciekawe i  już ostanie spotkanie Pomorzanin  w tej  rundzie na godzi-
nę 17.30 w Szczecinie ul.Arkońska 1.

Karolina Kubicka 

 .

koNkUrS 
„Działajmy 

razem”
Mieszkańcy Dąbrowy w ra-

mach projektu „Realizując pomysły 
– realizujemy marzenia” spólfinan-
sowanego przez Firmę POLDANOR 
S.A. realizuje kolejny etap projektu, 
który polegał na wylaniu płyty pod 
boisko do kosza oraz zamontowanie 
kosza, a także wykonaniu płyty pod 
wiatę. Realizując prace betoniarskie, 
była okazja do wymiany doświad-
czeń oraz podzielenia się dobrymi 
praktykami. Większość prac wyko-
nywaliśmy sami co sprzyjało inte-
gracji i nawiązaniu współpracy. W 
realizacje tego etapu szczególnie za-
angażowani byli Mirosław Bujalski, 
Józef Furmańczyk, Dawid Afelto-
wicz, Michał Łapa, Janek Szabuńko 
z Marcinem i Przemkiem oraz wie-
le innych osób. Wszystkim, którzy 
pracowali przy realizacji tego etapu 

bardzo dziękujemy. Już za tydzień 
26.06.2010 realizować będziemy  
ostatni etap projektu oraz jego za-
kończenie. Mamy nadzieje że dopi-
sze nam pogoda i chętni do pracy.

Z. Florkowski
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28 czerwca br. godz. 16.30

SkóromeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklamareklama reklama reklama

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

Uczniowie SP 2 zwiedzili Sejm RP
Datę 14 czerwca 2010 roku 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie zapamiętają na 

długo. To właśnie tego dnia odby-
li niezwykłą wizytę w Sejmie RP. 
Wizyta ta była o tyle nietypowa, że 

przewodniczką naszą była posłanka 
pani  Renata Zaręba wywodząca się 
z okolic Nowogardu, która dołoży-

ła wszelkich starań, żeby było miło 
i ciekawie.  

W pierwszej oficjalnej części po-
bytu uczniowie wygodnie usadowie-
ni w fotelach na sali obrad, poznali 
historię polskiego parlamentaryzmu, 
a następnie w miłym towarzystwie 
pani poseł zwiedzili najbardziej zna-
ne z realizacji telewizyjnych miej-
sca gmachu przy Ulicy Wiejskiej. 
Nie odbyło się oczywiście bez auto-
grafów, które   złożyli oprócz wspo-
mnianej R. Zaremby, poseł Janusz 
Piechociński oraz pani senator Anna 
Sztark. Po sesji zdjęciowej ucznio-
wie zasiedli do stołów w restauracji 
sejmowej i spożyli smaczny obiad, 
a że miejsce zobowiązuje, to zacho-
wywali się z należytą powagą. Kolej-
nym punktem wizyty było zejście do 
Kaplicy sejmowej i zakupu drobnych 
pamiątek w butiku sejmowym.

Obdarowani pamiątkami, pełni 
wrażeń i z obietnicą wizyty posłów 
w naszej szkole na lekcjach w ra-
mach realizacji ścieżki edukacyjnej 
wychowania patriotycznego i wy-
chowania w społeczeństwie wszyscy 
opuścili gościnne progi Sejmu RP

inf. własna. 
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Studio Fryzjerskie „TYNa”
Praca dla fryzjera  

na korzystnych warunkach
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Już nie żonaci, 
jesteśmy wolni i doświadczeni. 

Proponujemy swoje usługi 
jako „mężowie” 

do wynajęcia w zakresie 
prac domowych, 
gospodarczych, 

i innych. 
Zastąpimy gosposię, 

nianię i kucharza. 
Polecamy swoje 

usługi całodobowo. 

Tel. 514 845 815

robią nasypy i leją chudy beton

Trwa budowa obwodnicy Nowogardu. – Prace przebiega-
ją planowo – informuje Roman Krystkiewicz, dyrektor firmy 
Budimex S.A., która jest wykonawcą inwestycji.

Czytaj s. 4
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GOSPODARSTWO 
KLUSZCZYŃSCY

ZBIÓR 
TRUSKAWEK

Tel. 91 39 25 203

Badania mammograficzne
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 

10.07.2010 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku 50-69 lat do Centrum Radiologii i Diagno-

styki Obrazowej Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz 

u Lidii Bogus po godz. 14.00-ej tel. 505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

    Prezes Fundacji Lidia Bogus

Sukces – ścieżka dofinansowana!
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa będzie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego! 
Taka informacja dodarła do na-

szej redakcji w czwartkowe połu-
dnie. Decyzję podjął Zarząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
W tegorocznym budżecie gminy 
Nowogard władze na zrealizowanie 
tej inwestycji przeznaczyły 500 tys. 
zł. Starczyłoby to jednak na wybu-
dowanie zaledwie jednej trzeciej 
ścieżki. Natomiast koszt budowy ca-
łej to 1 mln 659 tys. By zrealizować 
inwestycję w całości gmina w mi-
nionym roku złożyła wniosek o do-
finansowanie inwestycji w 75 proc. 
I się udało! Gmina ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go otrzyma dokładnie 1 227 022,90.

Informacje o dofinansowaniu do 
naszej redakcji dotarły szybciej niż 
do Urzędu Gminy. Na początku jego 
pracownicy byli zaskoczeni. Później 
już tylko uradowani.

- Sprawdziliśmy tę informacje i 
jest prawdziwa. Dofinansowania nie 
może zabrać nam już nikt. Teraz czas 
na przygotowanie i podpisanie umo-
wy. Nie powinno to potrwać dłużej 
niż dwa tygodnie - twierdzi Agniesz-
ka Skrzypczyk z miejskiego Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego i Funduszy.

Kiedy zatem może ruszyć budo-
wa?

- Budowa na sto procent ruszy jesz-
cze w tym roku Obecnie przebywam 
na urlopie, ale miło słyszeć taki ko-
munikat. Mamy także pozwolenia na 
budowę ze starostwa i urzędu woje-
wódzkiego. Teraz będziemy musie-
li skupić się na przygotowaniu za-
łączników do podpisania umowy.– 
mówi Adam Czernikiewicz, kierow-
nik miejskiego Wydziału Inwestycji 
i Remontów.

Z dofinansowania szczęśliwy jest 

Mieczysław Laskowski. Ten radny 
mieszkający w Olchowie o budo-
wę ścieżki zabiegał latami: - To naj-
wspanialsza wiadomość jaką mo-
głem dziś usłyszeć. Opłacało się wal-
czyć o ścieżkę przez tyle lat. Była to 
dla mnie sprawa honoru. Cieszę się 
tym bardziej, bo zdawałem sobie 
sprawę jakie pomyje wyleje na nas 
opozycja jeśli dofinansowania nie 
uda się uzyskać. Chciałbym, aby już 
w przyszłym roku mieszkańcy mogli 
korzystać z nowej inwestycji.        

Oprócz nowogardzkiej dofinanso-
wano także budowy ścieżek w gmi-
nach: Wałcz, Rewal, Gryfice, Barli-
nek.   

man
Komentarz
Gratulacje miejskiemu Wydziało-

wi Rozwoju Lokalnego i Funduszy. 
To chyba pierwszy tak duży sukces. 

Widać, że z czasem udaje mu się po-
zyskiwać poważne środki. Okazuje 
się zatem, że bujdą również nie jest 
to, co mówią radni obecnej koali-
cji. Największy kryzys wydział ten 
przeżywał po rozpadzie poprzed-
niej - z Platformą Obywatelską. Lu-
dziom do sukcesu potrzebny jest za-
tem czas.  

Jeśli już wybudujemy ścieżkę, to 
warto postawić także na rozwój te-
renów znajdujących się nad jezio-
rem. Oby ten sukces okazał się zwia-
stunem lepszych czasów. Czekamy 
także na pozyskanie środków na re-
witalizację terenów nad jeziorem.

Swoją drogą chciałbym zoba-
czyć miny radnych opozycji, któ-
rzy ostatnimi czasy nie w krytyce, a 
w krytykanctwie osiągnęli poziom 
światowy.  

Marcin Nieradka

Garaże przy ul. Zamkowej

Dobra wiadomość 
dla użytkowników

Podczas ostatniej Sesji RM dokonano zmian w budżecie gminy i prze-
znaczono dodatkowo 180 tys. złotych na   budowę odwodnienia i dróg 
dojazdowych do garaży przy ulicy Zamkowej. Zmiana podyktowana 
była koniecznością zabezpieczenia środków na rozpoczęcie procedury 
przetargowej, która umożliwia realizację I- go etapu prac zgodnie z kosz-
torysem inwestorskim na łączną kwotę 680.000 zł. a w uchwale budżeto-
wej zabezpieczono na to zadanie tylko 500.000 zł. 

Teraz możemy stwierdzić, ze inicjatywa społeczna znalazła uznanie u 
radnych. Przypominamy, że wniosek o fundusze na remont dróg garażo-
wych wpłynął od samych użytkowników. Przewodniczący Komitetu Pan 
Stanisław Szałagan zebrał setki podpisów i monitorował sprawę przez 
cały czas – kropla drąży skałę?

LMM

Szkoła Podstawowa nr 2  

Będzie modernizacja 
Konieczna była zmiana w budżecie i znalezienie dodatkowych środ-

ków (189 tys. zł) aby od nowa wszcząć procedurę przetargową. Poprzed-
nio ogłoszoną procedurę musiano unieważnić bowiem najniższa kwota 
zgłoszona przez ewentualnego wykonawcę wynosiła 1 800 tys. złotych, 
a gmina taką sumą nie dysponowała. Po dokonanych zmianach powin-
na ruszyć realizacja I etapu prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

LMM

W kinie „Orzeł”

FENOMEN
Komedia, Polska 2010, 94 min
12 zł, od lat15
25.06.2010 godz. 19.00
26.06.2010 godz. 19.00
27.06.2010 godz. 19.00
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reklama reklama

reklama

MOCHINO KIDS
ul. 15 Lutego 9c (Pasaż MAX)

Wyprzedaż kolekcji 
WIOSNA / LATO 20 – 30%

JUŻ OTWARTY
SkleP 

mONOPOlOWO 
– TYTONIOWY
„CYGareTka”

Szeroki asortyment alkoholi 
i wyrobów tytoniowych 

DOBRE CENY
alkohole świata, tanie papierosy
ul. Boh. Warszawy 1B 

(przy torach)

Co ze świetlicą  
w Orzechowie?

W budżecie gminy na rok 2010 zapisano 500 000 zł na zadanie inwe-
storskie pod nazwą „Przebudowa świetlicy w Orzechowie”. Na ostatniej 
Sesji RM dokonano zmian w budżecie i owe 500 000 zł przeznaczono na 
inne cele (czytaj Garaże na Zamkowej i Modernizacja SP 2). Zapewne 
mieszkańcy Orzechowa i nie tylko zapytają – dlaczego?

Bezdomne psy
Weterynarz odpowiada

- Proszę nie przynosić mi bezdomnych zwierząt. Za ten problem odpo-
wiedzialna jest gmina – ponownie apeluje weterynarz Tadeusz Soroka, 
właściciel przytuliska w Sikorkach. 

Wałęsających się po Nowogar-
dzie bezdomnych psów nie brakuje. 
Ten problem poruszyliśmy ostatnio 
w wydaniu „Dziennika” z 15 czerw-
ca. Wszystko zaczęło się od telefo-
nów czytelników i informacji o bez-
pańskich psach. Następnie skontak-
towaliśmy się z lekarzem weterynarii 
Tadeuszem Soroką, który przez lata 
odławiał w naszej gminie bezdomne 
psy, przetrzymywał je na obserwacji. 
Później oddawał do opłacanego przez 
gminę schroniska w Sosnowicach, a 
jeśli nie było tam miejsca trzymał we 
własnym przytulisku w Sikorkach.

Dowiedzieliśmy się od weteryna-
rza, że taki porządek nie istnieje już od 
roku. W kwietniu gmina ogłosiła prze-
targ a wyłapywanie i przetrzymywanie 
bezdomnych zwierząt. Nikt jednak do 
niego nie stanął. Nic dziwnego, bo w 
warunki na jakich miała być wykony-
wana umowa były dość jednostronne 
– dla gminy. Potencjalny wykonawca 
zobowiązany był m.in. do zapewnie-
nia utrzymania nawet 100 psów jeśli te 
nie znajdą miejsca w schronisku. A jest 
to wielce prawdopodobne, bo gmina w 
sosnowickim schronisku opłaca jedy-
nie 20 stanowisk. 

- Umowa miała być zawierana na 

rok. Nie precyzowała co stanie się ze 
zwierzętami jeśli nie wygram kolejnego 
przetargu. Najprawdopodobniej prze-
szłyby na mają własność zostały by na 
mojej łasce. Gmina pozbyłaby się pro-
blemu. Na takie warunki nie chciał 
przystąpić nikt – twierdzi Soroka. 

Gmina miała miesięcznie płacić 
około 300 zł. za utrzymanie jednego 
psa. Nie jest to wygórowana stawka. W 
związku z tym, że do przetargu nikt nie 
stanął podpisano umowę z firmą z Po-
lic. W Urzędzie Miejskim tłumaczą, że 
jest po prostu tańsza, a dłuższej umowy 
podpisać nie mogli, bo budżet uchwa-
lony jest tylko na rok. Stwierdzono tak-
że, że Soroka domagał się zwiększenia 
swojego wynagrodzenia o 40 proc.

- Nie wiem skąd takie zarzuty. Prze-
cież do przetargu nie stanąłem. Skąd 
zatem takie domniemania? Zamiast 
rozwiązać problem najłatwiej oskarżyć 
kogoś o chęć uprawiania monopolu – 
twierdzi Soroka. 

Krótkie podsumowanie. Zeszłorocz-
na współpraca z weterynarzem Soroką 
nie kosztowała gminę nie więcej niż 50 
tys. Zł. Teraz gmina płaci aż 100 tys. 
za utrzymywanie tylko 20 stanowisk w 
sosnowickim schronisku.

marcin Nieradka    

Rowerem do Goleniowa
Jeśli już jesteś sprawnym rowerzystą, chcesz wziąć 

udział w ciekawej imprezie rowerowej – przyjedź rowe-
rem na plac Wolności w piątek, 25. czerwca o 12:00.

Jedziemy do Goleniowa na imprezę dla turystów ro-
werowych obfitującą w wiele konkursów, zabaw i nie-
spodzianek.

 RJZ

Jak podaje burmistrz w uzasadnie-
niu do projektu uchwały najpierw 
trzeba załatwić sprawy związane z 
własnością działki nr 77 na której 
stoi budynek świetlicy. Postępowa-
nie administracyjne toczy się w Sta-
rostwie Goleniowskim – należy naj-
pierw wykreślić użytkownika (zmarł 
w 1990 roku), uregulować ewidencje 

gruntów i  uaktualnić księgę wieczy-
stą. Grunty przejmie Skarb Państwa. 
Wówczas możliwa będzie komuna-
lizacja czyli przejęcie działki przez 
Gminę Nowogard. Prawdopodob-
nie nastąpi to pod koniec tego roku. 
Wolne środki postanowiono więc 
wykorzystać na inne zadania.

Opr. LMM

Są już grzyby...
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Moc najserdeczniejszych 
życzeń 

urodzinowo
–imieninowych 

Pani   Janinie 
Gadzalińskiej, 
dużo zdrowia, uśmiechu 

i pogody na co dzień 
składa mąż, syn z rodziną 

oraz wnuczka Anita

Janowi  
Mularczyk 

z okazji imienin 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz 

uśmiechu na co dzień 
składają 

Alicja i Marek 
Jemilianowicz

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

robią nasypy i leją chudy beton
Trwa budowa obwodnicy Nowogardu. – Prace przebiegają planowo – informuje Roman Krystkiewicz, dyrektor firmy Bu-

dimex S.A., która jest wykonawcą inwestycji.

Pierwsze prace przy budowie ob-
wodnicy rozpoczęły się w marcu 
obecnego roku. Wtedy właśnie prze-
kazano plac pod inwestycję. Przetarg 
na jej wykonanie wygrała warszaw-
ska firma Budimex S.A.  Wartość 
kontraktu to 161,53 mln zł.

- Jak na razie prace przebiegają 
zgodnie z programem, który sobie za-
łożyliśmy. W tej chwili są to głownie 
prace ziemne polegające na wywozie 
humusu, czyli próchnej gleby, na któ-
rej budować nie można. Wykonuje-
my także ziemne nasypy, na których 
w przyszłości znajdować się będzie 
jezdnia – mówi Roman Krystkie-
wicz, dyrektor budowy z firmy Bu-
dimex. 

Droga ominie Nowogard od pół-
nocnego zachodu. Najwięcej humu-
su znajduje się w rejonach miejsco-
wości Otręby. 

Budimex na budowę obwodnicy 
ma 22 miesiące. Jak można zaobser-
wować rozpoczął równocześnie ją w 
kilku punktach. Dlaczego właśnie 
tak?

- W kilku częściach trasy znajdu-
ją się stanowiska archeologiczne. Bę-
dziemy mogli rozpocząć tam pracę 
po przeprowadzeniu wykopalisk. W 
innych miejscach mamy zakaz prac 
wydany przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska. Chodzi o tere-
ny leśnie, na których swe lęgowiska 
posiadają ptaki znajdujące się pod 

ochroną. Wycinkę lasu można będzie 
rozpocząć dopiero 1 sierpnia – infor-
muje Krystkiewicz.

Obwodnica będzie dwujezdnio-
wą drogą ekspresową o długości 9,4 
km. Wyprowadzi ona ruch tranzy-
towy poza obrzeża Nowogardu. Już 
dziś w pobliżu Wojcieszyna Budi-
mex ulokował swoja wytwórnię mas 
bitumicznych. 

- Właśnie rozpoczęła się wylewka 
pierwszej warstwy betonu, oraz fun-
damentów pod budowę wiaduktów. 
Nie wiem, kiedy zaczniemy wylewać 
asfalt. Na pewno nastąpi to jeszcze 
w obecnym roku – twierdzi dyrektor 
budowy.   

W skład obwodnicy wejdą trzy 
węzły drogowe, które w sposób bez-
kolizyjny połączą obwodnicę z dro-
gą krajową nr 6, drogą wojewódzką 
nr 108. Na trasie obwodnicy znajdo-
wać się będzie aż dziewięć wiaduk-
tów.

Budimex do pudowy obwodni-
cy nie zatrudnił firm podwykonaw-
czych. Firma korzysta natomiast z 
usługodawców.

- Są to np. przedsiębiorstwa energe-
tyczne, czy transportowe. Zatrudnili-
śmy również pierwsze osoby wykonu-
jące prace fizyczne na obwodnicy. Nie 

możemy narzekać na brak zaintere-
sowania. Planujemy przyjąć jeszcze 
większą liczbę pracowników, wraz z 
otwarciem nowych etapów budowy – 
zapowiada Krystkiewicz.    

Jak informowaliśmy już wcześniej 
cały czas na trasie przebiegu obwod-
nicy trwają prace archeologiczne. 
Prowadzone są one jednocześnie na 
pięciu stanowiskach. Zakończą się 
piątego sierpnia. Co ciekawego uda-
ło się wykopać archeologom?

- Sensacyjnych odkryć nie ma. Zna-
leźliśmy fragment kamiennego topor-
ka, pozostałość po piecu do wypala-
nia naczyń, oraz masę ich fragmen-
tów. W większości to pozostałości po 
kulturze Łużyckiej – mówi archeolog 
Marcin Przybytek. – Znaleziska po-
chodzą nawet z ery kamienia łupane-
go, inne z czasów, kiedy obecne tere-
ny znajdowały się w strefie wpływów 
cesarstwa rzymskiego. Świadczą, że w 
czasie tym w pobliżu dzisiejszego No-
wogardu znajdowała się jedna stała 
osada. Wokół niej funkcjonowało kil-
ka koczowniczych – satelickich. Lu-
dzie w niej zamieszkali trudnili się 
prze wszystkim rolnictwem.  

Marcin Nieradka

mistrzostwa Taxi w Golczewie

To koniecznie trzeba 
zobaczyć!

Organizator Mistrzostw „Bosman” Nowogard zaprasza Państwa do Gol-
czewa – już dzisiaj o godz. 9.00 na tamtejszym stadionie rozpocznie się 
Turniej Piłkarski – najważniejszy punkt tegorocznych Mistrzostw TAXI.

Udział potwierdziły 22 drużyny: 
z Krakowa, Warszawy (5 drużyn), 
Chodzieży, Olsztyna, Szczecina, Ko-
szalina, Myszkowa, Stargardu, Gol-
czewa, Nowogardu oraz z Rosji i 
Białorusi. Z Rosji przyjeżdża druży-
na z miasta Wołodia. (Jest to miasto 
wielkości Szczecina, leży za Sankt 
Petersburgiem i do Nowogardu ma 
ponad 2000 kilometrów). Druga 
drużyna rosyjska przyjeżdża z Pri-
morska (Obwód Kaliningradzki) na 
czele z merem miasta. Drużyna bia-
łoruska przyjeżdża z Brześcia.

Nowogard reprezentują 4 druży-

ny: 3 wystawia klub „BOSMAN” 
Nowogard w Seniorach, Oldbojach 
i Weteranach oraz PUWIS drużynę 
Seniorów.

Uroczyste otwarcie Mistrzostw 
odbędzie się o godz:11:00 po roze-
graniu pierwszych spotkań. 

Eliminacje w piątek będą trwały 
do godziny 20:00. 

Od godziny 22:00 do 24:00 odbę-
dzie się recital Edyty Geppert. 

W sobotę 26 czerwca od 9:00 dal-
szy ciąg turnieju na stadionie w 
Golczewie. O godz. 14:00- „Mecz  
Gwiazd”, w którym wystąpią:  Bur-

mistrzowie, Prezydenci, Posłowie, 
Organizatorzy itd. O 16:00 - plano-
wane zakończenie Mistrzostw i wrę-
czanie pucharów,  medali i nagród.  
Przygrywać będzie Orkiestra Zbi-
gniewa Górnego.

Po zakończeniu do późnej nocy 
trwać będzie program rozrywkowy.

Występ siłacza czeskiego „Żele-

zny  Zakon”, Orkiestra Górnego z 
gwiazdami seriali, zespół cygański 
„ROMA”, pokaz sztucznych ogni i 
zabawa taneczna.

Zapraszamy mieszkańców Nowo-
gardu do przyjazdu do Golczewa 
dopingowanie naszych oraz uczest-
niczeniem w ciekawej  imprezie.

Andrzej Szafran                                  
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XIII Niedziela Zwykła (Łk 9,51-62)

Kto przykłada rękę do pługa...
Jezus Chrystus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi do nas w pew-

nych porównaniach. Odnosi życie człowieka do pługa. Pługów wiele, ale ży-
cie krótkie, trzeba więc wybrać tylko jeden. Po wyborze należy przyłożyć 
rękę i serce do wybranego pługa i nie wolno oglądać się wstecz.

Przychodzi nieraz wielka pokusa. Wydaje się nam, że przy innym pługu 
jest łatwiej, piękniej, że tam więcej można zrobić. A tu przestroga Chrystusa: 
Człowiek, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, „nie nadaje 
się do królestwa Bożego”.

Zapomniało o  tym nasze pokolenie. Zawarli małżeństwo, wybrali pług, 
a po trzech latach myślą o tym, czy nie należy go zmienić... Spotykamy także 
kapłanów, osoby duchowne, którzy rzucają pług kapłaństwa i zawierają mał-
żeństwo... Nieraz ojciec, matka poczęli dziecko i nie chcąc podejmować tru-
du wychowania porzucają je albo w gabinecie ginekologa, albo w domach 
dziecka... To do nich odnoszą się słowa Jezusa o pługu. Każda ucieczka od 
odpowiedzialności jest znakiem niedojrzałości człowieka. Sąd ostateczny 
będzie czasem objawienia porzuconych pługów. Przy nich staną ci, którzy 
się oglądali wstecz.

Odkąd wybraliśmy pług i  zdecydowaliśmy o  swym życiu, prośmy o  ła-
skę wytrwania. Jest to jedna z największych łask, jakie możemy otrzymać 
od Pana Boga. A dziś Chrystus prosi nas: „nie oglądajcie się wstecz”. Zo-
stańcie przy tym pługu, przy którym stoicie, Ja was będę wspierał swoja 
łaską”.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W niedzielę zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. 

W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W ty-
godniu, jeszcze do końca czerwca Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Przez 
okres wakacyjny nie będzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o 
g.7.00, natomiast Msza św. wieczorna o g.19.00.

W kończącym się już miesiącu czerwcu, który w sposób szczególny po-
święcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, odprawiamy codziennie 
Nabożeństwa Czerwcowe po Mszy św. wieczornej o g.18.00, a w Niedzielę 
o g. 17.30. 

We wtorek przeżywać będziemy uroczystość św. Apostołów Piotra i 
Pawła. Zapraszamy na Msze św. o g.7.00 i 18.00.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odby-
wają się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce młodzieżowej na plebanii. 

Organizujemy wyjazd dla młodzieży na „Górę Tabor” do Władysławo-
wa w dniach 1-4 lipca 2010. Koszt 50 zł + przejazd. Zapisy u ks. Tomasza 
(GG:240 40 46). Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 28.06 
o g.19.00.

Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o 

g.10.00, w Lestkowie o g.11.00.
x.TT

Wakacje dla młodzieży 
– propozycje!

Powoli zbliża się czas upragnionych wakacji dla młodzieży – czas odpoczyn-
ku, rekreacji, ale także aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury czy 
poznawania ciekawych miejsc. Jak co roku zastanawiamy się gdzie pojechać, co 
zobaczyć. Chciałbym zaproponować kilka ciekawych inicjatyw pod patronatem 
Kościoła, z których młodzież w poprzednich latach była bardzo zadowolona. Są 
to przede wszystkim tanie wyjazdy w stosunku do tych, które proponują nam  
różne biura oraz bardzo integrujące i wychowawcze. Oto kilka propozycji na te 
wakacje:

1.Wyjazd młodzieży na Spotkanie Młodych „GÓRA TABOR” do Władysła-
wowa w dniach 1-4 lipca 2010 r. Koszt 50 zł + przejazd (w cenie wyżywienie, noc-
leg na polu namiotowym, atrakcje). Zabieramy ze sobą namioty. Info na stronie 
www.goratabor.pl. Informacje i zapisy u ks. Tomasza Tylutkiego (GG:240 40 46)

2.Wakacje z Jezusem organizowane przez księży Sercanów. 
- Rekolekcje pod żaglami: III Turnus - Swoboda k. Augustowa nad Jeziorem 

Studzienicznym 1-11 VIII 2010 r.; IV Turnus - Swoboda k. Augustowa nad Je-
ziorem Studzienicznym oraz 11-21 VIII 2010 r. Koszt: 400 zł + przejazd.

- Rekolekcje na kajakach: V Turnus Spływ Czarną Hańczą 1-11 VIII 2010 r. 
Koszt: 400 zł + przejazd. 

- Rekolekcje wędrowne: VI Turnus Gliczarów Górny k. Bukowiny Tatrzań-
skiej 1-11 VIII 2010 r. Koszt: 500 zł + przejazd.

Wszelkie informacje i zapisy na stronie: www.rekolekcje.scj.pl lub u Ks. To-
masza Tylutkiego (GG:240 40 46)

3. Zapraszamy do podniesienia swoich umiejętności językowych na waka-
cyjnych koloniach i obozach języków obcych (angielskiego i niemieckiego). 
Zapraszamy do uczestnictwa w koloniach i obozach, podczas których nie tyl-
ko zdobędziesz wiedzę, ale również mile spędzisz czas zwiedzając piękne zakąt-
ki naszej Ojczyzny. Oferujemy obozy językowe, językowo-konne, językowo-ta-
neczne, językowo-turystyczne, językowo-kajakarskie + SAVOIR VIVRE, języ-
kowo-sportowe + SAVOIR VIVRE.  Szczegóły i informacje na stronie: www.
emka.ksm.org.pl 

4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na - Ogólnopolskie 
Warsztaty Dziennikarskie:¨ 19 - 23.07 2010. Koszt: uczestnik płaci 170,00 zł. Re-
kolekcje Formacji Apostolskiej:  19 - 25.07 2010. Koszt: uczestnik płaci 220,00 
zł. Szkolenie zarządzanie i PR: ¨ 12 -16.08 2010. Koszt: uczestnik płaci 170,00 zł.

5. Rekolekcje letnie w Tatrach dla młodzieży organizowane przez Ruch Rodzin 
Nazaretańskich w dniach 3-11 lipca 2010. Miejsce: Bukowina Tatrzańska, Jurgów. 
Zapisy i informacje: www.rrn.info.pl ; Tel: 692 615 085 Koszt pobytu: 360 zł – 
dorośli; 0 zł - dzieci do lat 3 - bez wyżywienia + wspólne łóżko z rodzicem; 110 zł 
- dzieci do lat 3 - połowa wyżywienia + wspólne łóżko z rodzicem; 220 zł - dzieci 
4-10 lat - połowa wyżywienia + oddzielne łóżko; 310 zł - dzieci 11-13 lat - pełne 
wyżywienie + oddzielne łóżko. Opłata za dzieci w rodzinie (do gimnazjum i li-
ceum włącznie): - za pierwsze dziecko - najstarsze - wg stawki, - za drugie dziec-
ko i za każde następne - po 50 zł dofinansowania do stawki.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, z której Państwo na pewno bę-
dziecie zadowoleni. 

Uczennice II LO zwycięzcami 
Konkursu Papieskiego

W dniu 14 czerwca 2010 r. w Goleniowie odbył się kolejny, już III Powiatowy 
Konkurs Papieski pod hasłem „III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski” – „…do 
końca ich umiłował 8-14 czerwca 1987 roku…” Celem konkursu było poszerzenie 
wiedzy o życiu i misji apostolskiej Papieża Jana Pawła II. Pierwszy etap obył się 
w naszej szkole w dniu 2 czerwca 2010 r., gdzie spośród uczestników zostały wy-
łonione trzy najlepsze osoby: Justyna Binięda II a, Katarzyna Korzonek II a oraz 
Karolina Szczypień I c. Te osoby wraz z ks. Tomaszem Tylutkim – opiekunem, re-
prezentowały naszą szkołę w eliminacjach powiatowych w Goleniowie. Po zaciętej 
walce i ustnej dogrywce, ku zdziwieniu jury,  uczennice naszej szkoły zajęły całe 
podium nie dając szans innym szkołom z powiatu goleniowskiego. I tak: I miejsce 
zajęła: Karolina Szczypień, II miejsce Katarzyna Korzonek i III miejsce Justyna Bi-
nięda. Otrzymały one pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody książkowe. 

Warto nadmienić, że uczennice Justyna Binięda oraz Katarzyna Korzonek z II 
a otrzymały także wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Papieskim za napi-
sany esej z tematyki nauczania Jana Pawła II. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

x.TT
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Serdeczne podziękowania 
dla Mariana A. Frydryka 

za piękny artykuł 

o śp. Jerzym Gumieli 
– wybitnym artyście, malarzu światowej sławy 

składa Rodzina Gumielów z Nowego Jorku 
i cioteczna siostra Krystyna Witkowska z  Nowogardu

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojej 

ukochanej Mamusi 

śp. Jadwigi Wojtyniak 
serdeczne podziękowania 

składa syn Roman z rodziną

Zarządowi Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków 

w Szczecinie oraz wszystkim Sybirakom, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Sybiraczki 

śp. Jadwigi Wojtyniak 
serdeczne podziękowania 
składa syn Roman z rodziną

POdZIękOWaNIa

POdZIękOWaNIa

kościół  pw. WNmP

Trwają prace
Budowane jest ogrodzenie placu kościelnego i renowacja południowej i 

wschodniej ściany wieży. Prace przy renowacji wieży kontynuowane są przy 
zwiększonej w stosunku do ubiegłego roku ekipie – są przesłanki, że zakoń-
czą się pod koniec lipca. Jest nadzieja, że na odpust parafialny nie będzie już 
rusztowań wokół wieży i samą  wieżę w całości będziemy mogli oglądać w 
nowej szacie. Renowacja wieży jest pracochłonna – wymieniane są pojedyn-
czo wszystkie uszkodzone cegły, wstawiane nowe i mocowane zaprawą wa-
pienną. Później ściana jest myta i piaskowana.

Prace przy ogrodzeniu też nie potrwają długo ale najtrudniejsza część do-
piero przed nami – część od strony ul. Warszawskiej.

Powoli wpływają ofiary na wsparcie naszych tegorocznych inwestycji. 
Wszystkim, którzy swój dar złożyli - serdeczne Bóg zapłać! Liczymy na dal-
sze ofiary, bo z bieżących funduszy nie będziemy w stanie dokończyć  zada-
nia. 

Tekst i foto LMM

Sukcesy tancerzy 
z Ndk

Tancerze reprezentujący NDK przyzwyczaili nas do swoich sukcesów . 
Tak się stało i tym razem . W dniu 12.06.2010 w Wolinie odbył się Ogól-
nopolski Turniej Tańca Towarzyskiego –  Maciej Kaczocha i Marta Sulima 

trenowani przez Pana 
Mikołaja Kubiaka zaję-
li 3 miejsce zdobywa-
jąc klasę „B” w katego-
rii  tańców standardo-
wych. To druga najbar-
dziej prestiżowa klasa 
w tańcu towarzyskim. 

W turnieju bardzo 
dobrze wypadli ich ko-
ledzy Radosław Gaw-
roński i Natalia Gan 
w kat 12-13 E zajęli 4 
miejsce,  Mateusz Kęp-
niak i Paulina Kij w ka-
tegorii powyżej 15 lat 
klasie C w stylu ST za-
jęli 6 miejsce w stylu 
LA 5 miejsce. 

Inf. własna
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Ulice Nowogardu

Poznajemy nasze miasto 
–cz. IV

Prezentujemy ulice Osiedla Wiejska – Wschód rozmieszczone między ul. 
Wiejską i  ul. Armii Krajowej.

Typowo mieszkaniowe uliczki zabudowane prywatnymi domami. Nie ma 
tutaj zakładów pracy, jedynie w niektórych domach prowadzona jest działal-
ność gospodarcza w formie usług. Przy końcu ul. Wiejskiej znajduje się jedy-
ny na Osiedlu sklep ogólnospożywczy.  „Patronami” uliczek zostały drzewa 
– gdyby  ktoś „szukał  dziury w całym” to  mógłby zapytać  dlaczego przy ul. 
Dębowej  rosną tylko iglaki? Czysto, schludnie, przytulnie… Szkoda, że do 
miasta w którym się mieszka jakby  daleko… 

Tekst i foto Katarzyna M – Kosakiewicz
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Festyn dla dzieci 
w Wyszomierzu

W dniu 19.06.2010 odbył się w Wyszomierzu festyn dla dzieci. Festyn 
zbiegł się z uroczystym przekazaniem do użytku placu zabaw po remoncie. 
Jak co roku odbyło się mnóstwo konkurencji dla dzieci jak również dla ro-
dziców. Odbył się również pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, przejażdżka 
radiowozem policyjnym, kuce oraz skoki po zamku. Oprawa muzyczna i 
prowadzenie imprezy Tadeusz Łukaszewicz. Sołtys i Rada Sołecka składa-
ją podziękowania dla firm i osób, które  przyczyniły się do zorganizowania 
tej imprezy. Są to Poland Fur Production Sp. z.o.o  z Leszczna, pracownicy 
firmy Probud z Wyszomierza, Urząd Miejski z Burmistrzem oraz Aneta Le-
wandowska, Adżelika Krawczyk, Sylwia Kłys. 

Sołtys Andrzej Kania 

SP Strzelewo

Festyn Rodzinny
Dnia 12 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbył się fe-

styn rodzinny połączony z Dniem Dziecka zorganizowany przez Radę Ro-
dziców oraz Radę Pedagogiczną szkoły. Zabawa rozpoczęła się o godz. 10.00 
występem zespołu muzycznego. Następnie dzieci z klas 0-VI brały udział 
w różnorodnych konkurencjach sportowych grupowych i indywidualnych. 
Zwycięzcy nagradzani byli oczywiście wspaniałymi nagrodami rzeczowymi 
oraz dyplomami. 

Podczas festynu można było korzystać do woli z takich atrakcji jak zamek 
dmuchany czy zjeżdżalnia. Każde dziecko otrzymało również watę cukro-
wą, popcorn i lody. 

Chętni mogli też pociągnąć los i wygrać fajną nagrodę. 
Przy organizacji festynu współpracowaliśmy z KECh zbór w Nowogar-

dzie.
Dyrekcja, nauczyciele i Rada Rodziców zapraszają wszystkich za rok

Inf.własna.
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Starosta Goleniowski nagrodził 

Laureatów Olimpiad i zawodów sportowych
Konkursy i  zawody sportowe w szkołach zawsze budziły pozytywne emocje. Cel ich jest i będzie zawsze taki sam – chęć pokazania i zaprezentowa-

nia przez uczniów zdolności, które poprzez wcześniejszą pracę z nauczycielami i opiekunami poprowadzą ich do sukcesów i motywacji w zdobywa-
niu laurów i wiedzy. 

W dniu 17.06.2010 sala sporto-
wa w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Emilii Gierczak gościła Laure-
atów konkursu Olimpiad i zawodów 
sportowych szkól i placówek prowa-
dzonych przez Powiat Goleniowski. 
Prowadzący spotkanie: Tatiana Do-
browolska i Oskar Siupik przywi-
tali znamienitych gości w osobach: 
Tomasz Stanisławski - Starosta Go-
leniowski, Tomasz Kulinicz – wice-
starosta i  Renata Chomińska – Na-
czelnik Wydziału Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Goleniowe. Pan Burmistrz No-
wogardu Kazimierz Ziemba prze-
mawiając do wszystkich laureatów 
konkursu życzył im wielu sukcesów 
i powodzenia w dążeniu do zamie-

rzonych celów równocześnie ich wi-
tając z panią Dyrektor LO w Nowo-
gardzie Kariną Surmą. Zdobywcy 
konkursu i wyróżnieni to: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych i Liceum Ogólnokształcącego 
w Goleniowie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 i Liceum Ogólnokształcące w 
Nowogardzie 

Zespół Szkół Specjalnych w Gole-
niowe Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Nowogar-
dzie 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Go-
leniowe. 

Wszystkie te szkoły reprezento-
wali uczniowie, którzy przybyli wraz 
z swoimi opiekunami i wychowaw-

cami, którzy im pomagali w przygo-
towaniach konkursowych. Oficjalna 
część była zaszczytem dla uczniów 
i opiekunów, których bezpośrednio 
nagradzali: Witold Kalczyc –Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Gole-
niowe, Gizela Rybicka – Przewodni-
cząca Komisji Spraw Społecznych i 
Oświaty Rady Powiatu w Goleniowe 
oraz Kazimierz Ziemba – Burmistrz 
Nowogardu. Tej rangi uroczystość 
miała również odsłonę artystycz-
ną, której bohaterami byli ucznio-
wie szkolnego zespołu muzycznego. 
Skład zespołu to: Adrian Ziółkow-
ski – gitara elektryczna i wokal, Igor 
Zaprzała – gitara akustyczna - tego-
roczny maturzysta, Katarzyna Sko-
limowska – gitara akustyczna i wo-
kal, Katarzyna Banachomska – wo-
kal, Barbara Szkup – wokal, Julita 
Cieślak – klawisze i skrzypce oraz 
gościnnie Jonatan Komisarz – per-
kusja. Dopełnieniem programu był 
pokaz tańca latynoamerykańskiego 
Pauliny Kij i Mateusza Kępniaka - 
zdobywców I Miejsca na Międzyna-
rodowym Turnieju Tańca Towarzy-
skiego Amber Dance Cup w Koło-
brzegu. Wśród tegorocznych laure-
atów znaleźli się uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie. Nagrody wręczono następują-
cym osobom:

Milena Trojanowska – opieku-
nowie – Danuta Gutowska, Jolan-
ta Machut – tytuł laureata w fina-
le XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Zdrowego Stylu Życia 

Oskar Bonda - Wicemistrz Polski 
w wioślarstwie juniorów w ósem-

ce ze sternikiem i brązowy medal 
czwórek bez sternika 

Kataryna Skolimowska, Katarzy-
na Jankowska – opiekun – Michał 
Sokulski – II miejsce w wojewódz-
twie na Olimpiadzie Wiedzy o Fil-
mie i awans do finału ogólnopolskie-
go, który odbędzie się 30.06.2010 w 
Gdańsku.

Mariusz Rewuś i Patryk Kukiel 
– opiekun – Michał Sokulski - IV 
miejsce w województwie na Olim-
piadzie Wiedzy o Filmie 

Barbara Lewandowska – opiekun 
– Kornelia Sztengiert – Kowalczyk 
– wyróżnienie w Konkursie „Złote 
Pióro Głosu”

Dagmara Suska – opiekunowie – 
ks. Dominik Szczygielski, Michał 
Sokulski – II miejsce na Wojewódz-
kim Konkursie Papieskim 

Magdalena Zięciak, Magdalena 
Łuczak, Dawid Langer – II miejsce 
w rankingu III województw w kon-
kursie na najlepszą stronę interne-
tową w ramach projektu „Droga do 
przyszłości”

By potwierdzić, że uczestnictwo i 
rywalizacja sportowa może przyno-
sić sukcesy na arenie  nie tylko wo-
jewódzkiej, ale i krajowej zgodził się 
udzielić wywiadu Magdalenie Łu-
czak i Magdalenie Zięciak redagu-
jącym szkolna gazetę „LADIES” na 
ten temat wioślarz Wicemistrz Pol-
ski w wioślarstwie Oskar Bonda 
uczeń Klasy I c, członek klubu AZS 
Szczecin (czytaj w innym miejscu)

Materiały: I  LO w Nowogardzie 
 Jarosław Bzowy 
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Oskar Bonda o wioślarstwie i nie tylko...
Czy wiecie, że... Nie, pewnie nie wiecie. Uczycie się o pantofelkach, kwasach, bitwach, ale z tego notatki nie było ;). Otóż w maju miały miejsce Mistrzostwa Polski 

w Wioślarstwie. I w sumie nie pisałabym o tym gdyby nie fakt, że mamy w szkole Wicemistrza Polski Juniorów w kategorii ósemka ze sternikiem i zdobywcę „brązu” 
w czwórce długiej bez sternika. Uczniem tym jest Oskar Bonda z klasy Ic, członek klubu AZS Szczecin. Udało się nam namówić Oskara  na rozmowę o uprawianym 
sporcie  i... voila! Mamy wywiad (notabene pierwszy w „karierze” naszej gazetki!).

M&M: - Jak rozpoczęła się Twoja 
przygoda z wioślarstwem?

Oskar Bonda: - Po obejrzeniu olim-
piady tata mnie namówił na spróbowa-
nie tego sportu. Początkowo wzięło się 
to z tego, że miałem straszną nadwa-
gę i chciałem zrzucić parę kilogramów. 
Taki był cel. Po zrzuceniu kilogramów 
spodobał mi się ten sport i już zosta-
łem. Pierwszy sukces, zachęta i poto-
czyło się. 

M&M: A jakie były początki, było 
ciężko? Nie chciałeś zrezygnować? 

OB.: Zawsze jest ciężko. Czasami o 
tym myślę, ale mam ludzi którzy mi 
zawsze pomagają głównie tatę, który 
zachęca mnie do tego żebym ćwiczył, 
motywuje mnie. Dobrze jest mieć taką 
osobę przy sobie.

M&M: Jak często trenujesz?
OB: Ćwiczę codziennie po dwie go-

dziny, czasami trochę dłużej - wtedy 
rozkładam to sobie na dwa krótsze tre-
ningi po godzinie.

M&M: Czy treningi nie kolidują z 
innymi zajęciami, ze szkołą?

OB: Trening plus dojazd i powrót ze 
Szczecina zajmująmi zazwyczaj 4 go-
dziny. Wracam o 20 do domu i mam 
trochę czasu na lekcje i zajęcia dodat-
kowe.

M&M.: Czy masz w planach 
udział w jakichś najbliższych zawo-
dach?

OB: Najbliższe zawody to Mistrzo-
stwa Polski w Kruszwicy. Będą to za-
wody Ogólnopolskie nie tylko AZS-
ów. Startujemy „ósemkę” i „czwórkę” 
to co na AZS-ach.

M&M: Jakie trzeba mieć predys-
pozycje żeby uprawiać ten sport?

OB: Trzeba mieć odpowiedni wzrost 
i wagę.

M&M: Ile wzrostu, ile wagi?
OB: Ja np. mam 187 cm i można po-

wiedzieć, że jestem za niski.
M&M: Jak wygląda Twój codzienny 

trening?
OB: Przygotowuję łódkę - nie kajak!, 

wsiadam do niej, sprawdzam czy dulki 
są dokręcone i odpływam. Zaczynam 
od podstawowych ćwiczeń wioślar-
skich udoskonalających technikę, koń-
cząc na jeździe ciągłej - udoskonalam 
technikę jak i wydolność.

M&M: Czy oprócz treningów macie 
organizowane jakieś wyjazdy szkole-
niowe?

OB: W ferie zimowe wyjeżdżamy 
na dwa tygodnie w góry, na narty bie-
gowe. W lato mamy trzytygodniowe 
przygotowania do Mistrzostw Polski. 
W  święta mamy zawody i wyjazdy 
do Kruszwicy i Poznania. Mamy też 
trzydniowy obóz świąteczny nad mo-
rzem - w Międzyzdrojach. Jedziemy 
na trzy dni biegać, ćwiczyć przed za-
wodami.

M&M: Słyszałyśmy, że oprócz wio-
ślarstwa masz też inne zainteresowa-
nia, w których odnosisz sukcesy np. 

szachy. Czy oprócz tego interesujesz 
się czymś jeszcze?

OB: Jeszcze prócz szachów i wio-
ślarstwa gram na gitarze elektrycz-
nej. W sumie to wszystko czym się 
bardziej interesuje

M&M: Masz jakieś plany co do 
wioślarstwa? Wiążesz z tym przy-
szłość?

OB: Chciałbym pojechać za sześć 
lat na olimpiadę, jest to cel który w 
moim życiu znajduje się na pierw-
szym miejscu. Jak będę dobrze ćwi-
czył i jeśli jeszcze urosnę tak do po-
nad 190 cm to myślę, że są szanse.

M&M: W sumie to już wszystko 
o co planowałyśmy zapytać. Może 
jeszcze dasz jakąś radę tym, którzy 
dopiero zaczynają?

OB: W sumie sam dopiero za-
czynam, można uznać, że jestem 
początkujący. Ale krótko mówiąc: 
Ćwicz, trenuj.

Dzięki za rozmowę i nie pozostaje 
nam nic innego jak życzyć Ci powo-
dzenia i dalszych sukcesów.

Rozmowę przeprowadziły 
Magdalena Łuczak 

i Magdalena Zięciak

Czyją matką jest nadzieja?
Gdybyśmy w kontekście powyższego zapytania zdecydowali ograniczyć się do 

edukacji płynącej tylko z jednego popularnego porzekadła, to właściwie mieliby-
śmy już problem z głowy. Jednak  nie wszystkim będzie to odpowiadać, niektórzy 
zechcą nadal utrzymywać się przy nadziei, że kolejny raz mają szansę zachwiać 
pewnością tych, którzy już przestali próbować. Dla takich właśnie pojawia się ko-
lejne pole do działania! Zatem... od czego by tu zacząć?

Który to już raz będę przekonywał, że warto byłoby zacząć od kultury! No tak, 
tylko ktoś już trafnie zauważył, że nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo 
„kultura”. Jednocześnie mało kto zaprzeczy, że to właśnie kultura pozwala czło-
wiekowi w świadomy sposób przeobrażać otaczający go świat rzeczywisty. (?)

Gdyby kulturę pojmować jako złożoną całość zawierającą nawyki potrzebne 
jednostce do wykrystalizowania w sobie odpowiednich poglądów, postaw, emo-
cji po to, by była ona w stanie aktywnie włączyć się do realizacji celów społecznie 
pożądanych, to okazałoby się oczywiste, że nie ma nic lepszego jak tylko dążyć do 
maksymalnego jej upowszechniania. Ale...

W „rękach” niektórych osobników naszego gatunku, wspartych (oczywiście) 
odpowiednio dobraną elitą, kultura staje się tylko instrumentem do uzyskania 
władzy nadto ograniczającej wolność innych jednostek. Wystarczy przy tym za-
stosować odpowiednią socjotechnikę, gdzie oprócz metody perswazji mamy do 
dyspozycji manipulację (ukrywanie rzeczywistych celów), a także intensyfikację 
lęku, i...

Taki niewątpliwie najgorszy (ze społecznego punktu widzenia) sposób potrak-
towania kultury uzyskuje niekiedy nieoczekiwane wsparcie, wsparcie samych za-
grożonych zniewoleniem! No cóż, występują i takie „uroki” demokracji, i to nie 
tylko tzw. przymiotnikowej! Skąd to się bierze?

Urodzony w rodzinie rolników indywidualnych i wychowywany w atmosferze 
wsi - jednej z nielicznych, gdzie chłopom udało się skutecznie przeciwstawić po-
wojennemu „uspółdzielczeniu”

- zakodowałem w swej dziecięcej (wówczas) główce częste odwiedziny „tajem-
niczych panów”, którzy próbowali przekonać mego ojca do jedynie słusznych za-
mierzeń ówczesnej władzy. W dzisiejszej rzeczywistości też z łatwością doszukał-
bym się poczynań o bardzo podobnej wymowie, choć „ubranych w nieco inne 
płaszcze”! Pomimo tego mam wciąż nadzieję, że...!

Kolejne wydarzenia z dzieciństwa, które wyryły trwały ślad w mej pamięci, to 
mozolna odbudowa stodoły (na gruzach stodoły poniemieckiej), ale także inne 
kontakty z „miastowymi” - przy okazji różnych prac polowych. Ileż to było wra-
żeń dla kilkuletniego brzdąca, który już zaczynał dość wnikliwie obserwować za-
chowania murarzy, cieśli i innych „ nie miejscowych”. No właśnie... nie miejsco-
wych, czyli nie naszych - bo przecież naszych się znało, z naszymi miało się nie-
mal codzienny kontakt!

„Miastowy”, kimkolwiek by był, jawił mi się w dzieciństwie jako ktoś automa-
tycznie rozum niejszy, szczęśliwszy, jako ktoś, komu warto zazdrościć. Kiedy teraz 
zaczynam zastanawiać się nad przyczynami tak przesadnego osądu, dochodzę do 
wniosku, że to pokolenie ówczesnych chłopów obarczone przedwojennymi kom-
pleksami, a ponadto zmęczone natrętnymi próbami „ukołchozowiania” wsi, nieja-
ko samo przyczyniło się do upowszechniania kompleksu „wsioka”. No cóż...

Z biegiem lat tamten kompleks ulegał stopniowemu wygaszaniu. Dziś ja też je-
stem „miastowym”

- ziściła się moja dziecięca nadzieja - a przecież tamten, zdawałoby się tak odle-
gły czas, w dalszym ciągu rzutuje na moje postrzeganie świata!

Wśród tych jakże zróżnicowanych wspomnień na pierwszy plan wysuwa się 
jednak to, że poko lenie moich rodziców potrafiło się bronić przed zapędami wła-
dzy, i to nawet takiej władzy, jaką mieliśmy w początkach lat pięćdziesiątych XX 
w. Sadzę, że właśnie stamtąd pochodzi główne źródło moich dzisiejszych nadziei!

Zatem, czy ja powinienem przyjmować do wiadomości, że jestem takim synem  
matki NADZIEI, o jakim głosi wspomniane wcześniej porzekadło? Przecież ja 
podobnych nadziei  mam o wiele więcej - i właśnie dlatego z pełną świadomością 
chcę oświadczyć, że wolę to, niż... beznadzieję!!!

Lech Jurek
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ZSP w Nowogardzie
im. Stanisława Staszica 

Koniec wieńczy dzieło 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w No-
wogardzie obchodził uroczyste za-
kończenie roku szkolnego, gdzie ab-
solwentami stają się uczniowie klas 
zawodowych w kierunku: Mechanik 
Pojazdów Samochodowych i klasy 
wielozawodowe.  

Dzień 17.06.2010 zapisuje się w 
historii szkoły, jako bardzo pod-
niosły. Uczniowie jak i nauczycie-
le szkoły bardzo ciężko pracowali 
przez cały rok, by osiągnąć jak naj-
lepsze rezultaty. Wynik ich nauki 
nie był tylko tworem samej teorii, 
ale również i zajęć praktyczno-tech-
nicznych na przyszkolnych warszta-
tach i u nowogardzkich pracodaw-
ców, gdzie odbywali praktyki. Po 
uroczystym wprowadzeniu sztan-
daru szkoły powitał wszystkich Dy-
rektor Szkoły mgr inż. Stefan Sit-
kowski, a także znamienici goście 
w osobach: Z-cy Dyrektora Alicja 
Jaklińska, Piotr Łapieś, Kierownik 
Warsztatów Szkolnych Zdzisław Ko-
strzewski i nauczyciele szkoły, a tak-
że zaproszeni goście: Dariusz Szulej-
ko reprezentujący Powiatową Radę 
Zatrudnienia w Goleniowie i lokal-
ni przedsiębiorcy. W przemówieniu 

do uczniów pan Dariusz Szulejko 
powiedział: „ Dziś dla was to wyjąt-
kowa chwila. Zdobycie zawodu daje 
wam możliwości ułożenia sobie ży-
cia zawodowego i osobistego-wyko-
rzystajcie to”. Po oficjalnych wystą-
pieniach przyszedł czas na wręcze-
nie nagród i gratulacji dla uczniów. 
Nagrody wręczali nauczyciele szko-
ły i Pan Dariusz Szulejko z zapro-
szonymi gośćmi. Odpowiedzą ze 
strony uczniów dla nauczycieli i go-
ści były bukiety kwiatów  i serdecz-
ne podziękowania, a także pamiąt-
kowe zdjęcia. Refleksje uczniów, co 
do dalszej edukacji były dość zróż-
nicowane. Jedni myślą już o pracy, 
a jeszcze inni o pójściu do LO, by 
kontynuować dalszą naukę. Koniec 
roku był również zwróceniem uwa-
gi, że wśród kończących uczniów 
byli tacy, którzy zasługują na szcze-
gólna uwagę. To uczennice klasy II 
F: Marta Makolągwa i Jowita Litwin. 
Uczennice te otrzymały świadectwa 
z wyróżnieniem. Końcowy etap uro-
czystości to wspólne i klasowe zdję-
cia  uczniów zapewnienia o podtrzy-
mywaniu kontaktów ze sobą i peda-
gogami szkoły poprzez nap. Inter-
net.

  Ukończone kierunki uczniów to:
1.    ZSZ - wielozawodowa - 3 letnia szkoła - wychowawczyni mgr Anna 

Pikuła
2.    ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych - 3 letnia szkoła - wycho-

wawca mgr Marcin Wolny
3.    ZSZ - sprzedawca / kucharz małej gastronomii - 2 letnia szkoła -  wy-

chowawczyni mgr Ewa Staszak
 4.ZSZ - mechanik / kucharz małej gastronomii - 2 letnia szkoła -  wycho-

wawczyni mgr Dorota Wachowiak
Jarosław Bzowy
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Kinga córka Eweliny 
Mielczarek ur. 22.06.2010 
z Radowa Małego

Kinga córka Dagmary i 
Marcina ur. 10.06.2010 
z Długołęki

Córka Moniki Szubert 
ur. 21.06.2010 
z Rogowa

Ignacy syn Karoliny 
i Sylwestra Grygowskich 
ur. 24.06.2010 
z Nowogardu

Michał syn Moniki Motyl 
ur. 20.06.2010 
z Nowogardu

Anna-Maria córka Oli 
Walkowiak ur. 20.06.2010 
z Pisek

medal Honorowy im. Józefa TUlISZkOWSkIeGO
W dniu 21 czerwca 2010 r. w Sali Księcia Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Wojewódzkich 

Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym odznaczenia państwowe i resortowe oraz mianowania na wyższe stopnie służbowe, 
nagrody i wyróżnienia. Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego wyróżniono Zygmunta Nawrockiego – Komendanta Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Nowogard. Odznaczony tym Medalem  jest jedynym w województwie zachodniopomorskim wyróżnionym w tym roku.

Pan asp. sztab. w stanie spoczyn-
ku Zygmunt Nawrocki  służbę w 
ochronie przeciwpożarowej peł-
nił ponad 29 lat. Początkowo pełnił 
służbę na stanowisku starszy pod-
oficer ds. prewencji. W 1977 roku 
mianowany  na stanowisko dowód-
ca sekcji. Od 1993 roku pełnił służ-
bę na stanowisku oficera ds. linio-
wych, a od 1994 roku do dnia zwol-
nienia ze służby ( 30.06.2003 roku 
)  dowódca Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Nowogardzie. W cza-

sie wieloletniej służby na różnych 
stanowiskach w ochronie przeciw-
pożarowej potwierdził swoje wyso-
kie kwalifikacje zawodowe, umiejęt-
ności kierowania zespołem ludzkim  
i nienaganne cechy osobowe. Dążył 
zawsze do wzorowego wykonywa-
nia wszystkich postawionych przed 
nim zadań. Jego postawa w znaczą-
cy sposób przyczyniła  się do pod-
niesienia kwalifikacji zawodowych 
strażaków, zwiększenia efektywno-
ści doskonalenia zawodowego, po-
prawy sprawności fizycznej straża-
ków. W pracach na rzecz Jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej w Nowo-
gardzie wykazywał zawsze duże  za-
angażowanie, inicjatywę i kreatyw-
ność. Pełniąc funkcję dowódcy JRG 
w Nowogardzie, był inspiratorem 
wielu inwestycji mających na celu 
poprawę warunków służby straża-
ków. Przez lata służby dał się poznać 
jako strażak  sumienny, zdyscypli-
nowany i nienagannie wykonujący 
obowiązki służbowe.

Poza służbą w PSP cały czas ak-

tywnie działał w Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W roku 2003 roku zostaje 
mu powierzona funkcja Komendan-
ta Gminnego OSP na terenie gminy 
Nowogard, którą pełni do dnia dzi-
siejszego. Podejmuje skuteczne dzia-
łania w pozyskiwaniu funduszy na 
właściwe wyposażenie podległych 
jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej w sprzęt i samochody pożar-
nicze. Dzięki jego inicjatywie uda-
ło się wyposażyć podległe jednostki  
w nowoczesny sprzęt pożarniczy 
np.: pozyskano samochody gaśnicze 
dla OSP w Osowie i Ostrzycy. Dba o 
tworzenie odpowiednich warunków 
pracy dla strażaków-ochotników, 
a tym samym o podnoszenie jako-
ści świadczonych usług przez pod-
ległe OSP. Był głównym inicjato-
rem modernizacji remizy strażac-
kiej w Ostrzycy, Osowie, Błotnie i 
Wyszomierzu. Dba o prawidłowe i 

systematyczne szkolenie zawodowe 
i specjalistyczne ochotników. Wy-
chowawca kilku pokoleń do dziś 
aktywnie działających strażaków – 
ochotników, wśród których cieszy 
się ogólnym szacunkiem i sympatią. 

W uznaniu zasług i dokonań w 
służbie odznaczony złotym, srebr-
nym i brązowym medalem „ Za za-
sługi dla Pożarnictwa” a w 1985 roku 
Brązowym Krzyżem Zasługi.

W czasie swojej długoletniej służ-
by, wiernie i z wielkim oddaniem 
służył mieszkańcom Gminy Nowo-
gard, zapewniając im poczucie bez-
pieczeństwa. Jego gotowość do służ-
by i ciągłe podejmowanie nowych 
coraz bardziej złożonych zadań za-
sługuje na szczególne uznanie.

Kim był Józef Tuliszkowski czytaj 
we wtorkowym wydaniu DN.

red.
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W obiektywie  Jana korneluka    „lIla rÓŻ” ma jeden roczek już!

Serdecznie dziękujemy 
za każdy głos oddany 

na Jarosława 
kaczyńskiego 

w I turze wyborów. 

Prosimy o większą mobilizację 
w II turze prezydenckiej. Musimy zwyciężyć dla Ojczyzny. 

Zarząd Powiatowy w Goleniowie 
z-ca przew. Jerzy Majewski 

Radny Rady Miejskiej

Rada Miejsko-Gminna 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w Nowogardzie 
dziękuje wszystkim wyborcom, 
którzy 20 czerwca oddali głos 

na Grzegorza Napieralskiego.
Przewodniczący SLD uzyskał w naszej gminie 2263 głosy, 

co stanowi 22,9% poparcia. Wynik ten dowodzi, że wartości oraz 
poglądy reprezentowane przez Grzegorza Napielarskiego i lewicę 

podziela znaczna część obywateli.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim, którzy aktywnie 

uczestniczyli w kampanii wyborczej naszego kandydata.
Robert Czapla

Przewodniczący SLD w Nowogardzie
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SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne
KONTAKT: „ A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 

TEL. 697 30 69 69
e-mail: aga4b@yahoo.com

reklamareklama

Noc świętojańska

Zamiast obrzędu biesiada
W wigilię św. Jana Nowogardzki 

Dom Kultury wzorem kilkuletniej 
tradycji zorganizował imprezę ple-
nerową na plaży miejskiej. Tym ra-
zem było jednak inaczej. Nie było 
obrzędowych tańców nawiązują-
cych do starosłowiańskich zwycza-
jów i obyczajów. Tradycyjny był je-
dynie konkurs wianków. Resztę pro-
gramu zapełniły zespoły śpiewacze 
prezentujące różnorodny repertuar 
– od pieśni ludowych , po biesiad-
ne  i najnowsze przeboje. Było też 
stoisko gastronomiczne pana Leszka 
Ostrowskiego zapewniające strawy  
bardziej przyziemne…

Dla statystycznej poprawności 
podam, że wystąpiły nowe zespoły 

z NDK – Młodzieżowy Zespół Lu-
dowy „Błyskawiczka” prowadzony 
przez Barbare Źróbek, Młodzieżo-
wy Zespół GM – Gabinet Muzycz-
ny 21(Katarzyny Jarmużek), Zespół 
Folklorystyczny „Stepniczanie” ze 
Stepnicy oraz nasi starzy znajomi 
czyli „Wesoła Ferajna” i kapela Tade-
usza Łukaszewicza.

Czy zmiana zyskała akceptację?  
Jak mogłem usłyszeć w tzw. tłumie 
widzowie raczej optowali za pokaza-
mi obrzędowymi. A co sądzą Czytel-
nicy?

Tak czy inaczej pogoda dopisała i 
zabawa zwana biesiadą trwała długo

LMM

I miejsce: Kasia Zając i Małgosia Zając

W kategorii dorośli 
- I miejsce 
- Teresa Mikłaszewicz

w kat. młodzieżowej
III m. Weronika Oleksak

II m. Nikola Wielowska
i Jakub Wielowski

Młodzieżowy Zespół GM – Gabinet Muzyczny 21(Katarzyny Jarmużek)

Młodzieżowy Zespół Ludowy „Błyskawiczka”  (Barbary Źróbek)
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AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

CeNTrUm 
OGrOdNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  POdŁOGOWe
deSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18 Nr 47 (1883)

OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	  Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., No-
wogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Wydzierżawię na działalność handlo-
wą, biurową (góra, dół), ul. 5 Marca No-
wogard. 510 170 263.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. Tel. 
509 389 657.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw, z garażem w Nowogardzie. 
Tel. 91 39 20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
27 m kw, I piętro, po remoncie w 2009 r. 
Tel. 661 510 846. 

•  Tanio zakwateruję od 6 do 13 pracow-
ników. 508 309 980.

•  Sprzedam 2 działki budowlane o 
pow. 2.557 i 2.145 m2. Ładna okolica 
i atrakcyjna cena. Tel. 601889596 - po 
15. 

•  Sprzedam stodołę w Karsku, muro-
waną – własność z księgą wieczystą 
– działka o pow. 0,0554 ha – budynek 
o pow. 700 m kw, cena 130 tys. zł. Tel. 
609 245 816.

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 725  590  955 
po 20.00.

•  Sprzedam dwie działki budowla-
ne, 10 arów, 50 tys. każda, Kikorze. 
694 521 787.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, ul. 15 
Lutego, IV piętro, 3 pokoje, 150 tys. 
502 600 146.

•  Sprzedam mieszkanie 53 m kw, 2 po-
koje w bloku na piętrze, w Maszko-
wie, cena 85 tys. do uzgodnienia. Tel. 
723 675 886 dzwonić po 16.00.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, No-
wogard. Tel. 665 065 865.

•  Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3 pokoje, 66 m kw. 91 39 
26 998, 501 77 50 25.

•  Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu, 100 m kw, 2 garaże, stare bu-
downictwo. 605 305 160.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 

Żeromskiego 19, cena 94 tys. Kontakt: 
883636 023.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, 
I p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 6 
tel. 506 642 565, 76 835 23 71.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
od lipca, umeblowane. Tel. 783 921 448.

•  Sprzedam słoneczne 3 pokojowe 
mieszkanie własnościowe z balkonem, 
I piętro, 66 m kw. 603 55 55 32.

•  Do wynajęcia mieszkanie, nowe, 2 po-
koje, I piętro, własne CO, umeblowane. 
601 54 11 64.

•  Sprzedam gospodarstwo w Strzelewie 
na kolonii (przy lesie), pow. 14,6 ha, bu-
dynek mieszkalny + gospodarczy. Tel. 
609 928 126.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, ul. 
Bankowa, podwyższony standard, cena 
do uzgodnienia. 607 890 510.

•  Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 
m kw. 66 55 62 511.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w bloku, 57 m kw + 28 m kw poddasze 
użytkowe, ul. Wiejska, niski czynsz. Tel. 
66 99 107 36.

•  Sprzedam dom w Wojtaszycach o pow. 
ponad 200 m kw na działce 19 arów, 2 
bud. gospodarcze. Tel. 509 702 817. 

•  Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia w Nowogardzie lub bli-
skiej okolicy, Tel. 516 284 836. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła, cena do uzgodnienia , tel. 605 
522 340.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie. 792 
52 52 92.

•  Pokój do wynajęcia od 1 lipca. 
601 724 492.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we przy ul. Zamkowej, od 1 lipca. Tel. 
665 001 251.

•  Poszukuję garażu do wynajęcia. 
697 380 494.

•	  lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 
886 465 485.

•  Wynajmę lokal przy ul. Bankowej, 62 m 
kw. Tel. 66 58 59 122.

•  Sprzedam mieszkanie M-4, 58 m kw, 
parter. Tel. 91 39 27 000.

•  Sprzedam lub zamienię na kawalerkę 
do 30 m kw, mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe, pow. 48,73 m kw przy ul. 5 
Marca. Tel. 501 324 656.

•  Sprzedam dom o pow. 132 m kw + bu-
dynki gospodarcze na działce 1,46 ha, 
cena 140 tys., 10 km od Nowogardu. 
Tel. 697 381 582.

•  Do wynajęcia kawalerka w centrum. 
721 383 983.

•  Do wynajęcia kawalerka. 91 39 25 235.

•  Goleniów – sprzedam dom jedno-
piętrowy, wolnostojący, pow. użytko-

wa 160 m kw, działka 530 m kw. Tel. 
693 278 991.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m kw cena 
100 tys. 603 531 816.

•  Sprzedam dom jednorodzinny w Do-
brej lub zamienię na mieszkanie w No-
wogardzie. Tel. 783 649 880.

•  Sprzedam kawalerkę 24 m kw, War-
szawska. Tel. 697 583 442.

•  Sąpolnica – blisko Nowogardu – 
działka pod budowę lub działalność 
przy szosie, 2500 m kw, 39 tys. Tel. 
725 899 426.

•  Dobra – okolice, na wsi połowa domu 
z działką 1200 m kw, blisko jezioro, 61 
tys. Tel. 501 307 666.

•  Golczewo – na wsi bezczynszowe 
mieszkanie 3 pok., blisko jezioro, wolne 
od zaraz, 78 tys. Tel. 783 534 677.

•  Samodzielna połowa domu k/Nowo-
gardu, 2 pok., kuchnia , pomieszczenie 
gospodarcze, działka 0,5 ha, 59 tys. 
889 133 882.

•  Mieszewo k/ Dobrej, 6,3 ha działek rol-
nych, blisko wsi i jeziora, zdecydowa-
nie, 11,500 zł/ ha. Tel. 502 103 432.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 
zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam VW Sharan, 1,9 TDI, 2005 
r., pełne wyposażenie, sprawdzony w 
ASO, stan idealny. 608 01 39 95.

•  Sprzedam busa 9 osobowego, Merce-
des Vito, 1997 r. – tanio. 508 290 657.

•  Sprzedam Citroen Saxo, 2000 r., poj. 
1,1. Tel. 669 310 785.

•  Wynajmę lawetę, 100 zł/ doba. 
790 405 650. 

•  Sprzedam Peugeot 309, rok pro-
dukcji 1991, pojemność 1,4, blachy 
ocynk, garażowany, cena 1500 zł. Tel. 
662 673 629.

•  Sprzedam przyczepkę samochodową, 
ładowność 550 kg, rejestrowana, cena 
750 zł. Tel. 91 39 104 90.

•  Sprzedam Opel Corsa, 1997 r. 
691 466 447.

•  Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony letnie 
Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

rOlNICTWO

•  Sprzedam gorczycę i słomę w kost-
kach. 502 853 573.

•  Sprzedam króliki. 603 353 789.

•  Sprzedam owies. 511 932 684.

•  Konie sportowe sprzedam. 793 90 80 98.

•  Sprzedam kopaczkę elewatorową, 
dwurzędową, stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 91 39 14 885.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 50 36 50.

•  Sprzedam prosiaki. Tel. 887 315 312.

•  Sprzedam słomę. 91 419 10 76.

•  Sprzedam tanio owce wrzosówki i ba-
rana. Tel. 721 032 445.

•  Sprzedam samozbierającą dmuchawę 
do siana „Pająka”, przyczepę rolniczą, 
ciągnik C-4011. 781 932 918.

•  Sprzedam kombajn Bizon 56 z siecz-
karnią. Stan bdb. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 660 229 504.

•  Kupię kosiarkę rotacyjną. 91 39 25 132.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

•  Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrak-
cyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 
(nad apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	  BrUk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www. bruk-linnowogard.
com.pl

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGOdNIU POleCamY - NOWY dOm W NOWOGardZIe

  pow.124 m2, działka 1530 m2 
  cena: 485 000 zł

ZaBUdOWY kUCHeNNe - ATRAKCYJNE CENY! 
Gotowe zestawy kuchenne można zobaczyć w siedzibie naszej firmy. ZAPRASZAMY!!!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

•	  dUr-daCH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	  daCHY. 785 562 104.

•	  Cyklinowanie. 692 478 465.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum No-
wogardu, tel. 605 522 340.

•  Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  UNIQA – ubezpieczenia komunika-
cyjne, majątkowe, na życie. Lilla Kaź-
mierowska, ul. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108, 91 350 30 55.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpachlowa-
nie, docieplenie budynków, budowa do-
mów, kostka brukowa, itp. 692 562 306.

•  Usługi tapicerskie zostały przeniesione 
na ul. Wojska Polskiego 3 (budynek RCP-
-u). Tel. 669 053 722.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz, 
szybko, tanio i solidnie. 784 188 147.

•  Remonty i wykończenia mieszkań wy-
konam. 91 39 501 03, 608 364 330.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•  Regeneracja nagrobków – lastriko, 
granit, unoszenie, poziomowanie oraz 
remonty mieszkań od „a’ do „z”. Tel. 500 
54 50 21 lub 91 350 31 51.

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	  kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI, STa-
TYSTYkI I ekONOmeTrII, dla lICe-
alISTÓW I STUdeNTÓW. PrZYGOTO-
WaNIe dO eGZamINÓW BIeŻĄCYCH 
I POPraWkOWYCH, tel. 600 924128 
lub iwonand@wp.pl

•  Transport Sprinter + przyczepolaweta. 
Tel. 514 740 538.

•  Transport wywrotka 2,5 t (piasek, żwir, 
czarnoziem). Tel. 514 740 538.

•	  Transport, przeprowadzki – szybko, 
tanio. 696 138 406.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz. 
Szybko, tanio, solidnie. 79 057 18 17.

•	  Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•  Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. Tel. 607 719 505.

•	  OdSZkOdOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 
61 05.

•  Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•  Organizacja – wesela i jazda konna. 
607 73 98 66.

 PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•	  kurs masażu klasycznego i aerobi-
ku. Bezrobotni gratis. 510 280  605. 
możliwość pracy.

•  Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

•  Kierowca A,B,C, uprawnienia na 
przewóz rzeczy podejmie pracę. 
669 935 247.

•  Poszukuję pracownika do obsłu-
gi klienta w branży samochodowej. 
605 276 271.

•  Poszukuję murarzy i pomocników mu-
rarza. 66 26 78 895.

•	  Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•  Zatrudnię murarza i pomocnika bu-
dowlanego. 508 290 657.

•  Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie. 502 853 573.

•  Dyplomowana opiekunka z doświad-
czeniem zaopiekuje się dzieckiem lub 
osobą starszą. Tel. 669 750 257. 

•  Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

•	  Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 91 39 23 679.

•  Dobry spawacz szuka pracy na stałe, 
Nowogard lub Goleniów – spawa-
nie aluminium, nierdzewka, TIG, MIG. 
Dzwonić po 17.00 500 296 561.

•  Sprzątanie biur, gabinety, mieszkania. 
Tel. 500 160 082.

INNe

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za posprząta-
nie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam tapczan, cena 300 zł. Tel. 
502 104 036.

•  Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

•  Sprzedam tanio pianino. 506 486 202.

•  Tanio sprzedam wypoczynkowy 
zestaw narożny z fotelem – rozkła-
dany z pojemnikiem na pościel. Tel. 
663 500 800.

•  Rower z USA, typ „czoper” – sprzedam. 
Tel. 663 500 800.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

27,65 zł

2,80 zł

8,75 zł

17,50 zł

1,95 zł

6,90 zł

bILObIL Forte

               MAGNEFAr b6

                         PANAdOL

     Ulgix

42,25 zł
24,50 zł

Drewpol Sp. z o.o.,  
z siedzibą w Osinie 

jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 
Obecnie poszukujemy osoby  na stanowisko: 

STOLARZ
POMOCNIK STOLARZA   

  
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
• Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
• Dyspozycyjność,
• Zaangażowanie i chęć do pracy,

Oferujemy:
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 Przyuczenie na stanowisko, 
•	 możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
•	 niezbędne narzędzia do pracy,

Oferty zawierające CV, list motywacyjny,  prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl lub

Drewpol Sp.zo.o Osina 27a, 72-221   
Oferty prosimy przesyłać do dnia 2 lipca 2010r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻÓWka

kupon - 25.06

WCZaSY WędrOWNe
Hej, wczasy wędrowne:
Panny w kusych strojach,
Wędrują ciemną nocą,
Po męskich pokojach.

mĄdra ŻONa
Tak rzecze młody zajączek,
Żonę objąwszy za szyję:
- Mam takie straszne pragnienie,
Że całe morze wypiję!-
Na to mu powiedziała 
O wiele mądrzejsza żona:
- Może i wypiłbyś morze, 
Lecz woda w morzu zasłona!-
Tak rzecze młody zajączek, 
Żonę objąwszy za szyję: 
Myśliwy mi działa na nerwy,
Myśliwego tego zabiję!-
Na to mu powiedziała 
O wiele mądrzejsza żona :
- Popatrz lepiej w drugą stronę ,
Jest przecież druga strona!-
Tak dzięki żonie zajączek 
Morza nam ni wypije, 
A myśliwy sobie chodzi
Dotąd szczęśliwie i żyje… 
Tak rzecze młody zajączek,
Uszy po sobie pokładłszy:
- Na całym, calutkim świecie, 
Twój buziak, żono, najgładszy!-
Na to mu rzecze wiele 
Mądrzejsza od niego żona:
- Wiem, że to mówisz każdej, 
I każda jest zachwycona!-
Tak dzięki mądrej żonie, 
Co bardziej od niego cwaną, 
Zajączek czuje w sobie 
Tężyznę Don Juana.
I dzięki mądrej żonie 
- Jakiż uroczy z niej kłamca – 
Nie ma na całym świecie 
Czupurniejszego samca!

dO ZIÓŁka
Jeśli cię kocham, mimo twych przywar,
To już się nie broń, jak ta pokrzywa. 

Rozwiązania krzyżówki nr 18.06 – WIAN-
KI NA WODZIE – nadesłali: Wiesław Borowik, 
Monika Kukuła, Natalia Chruściel, Pelagia Felik-
siak, Piotr Feliksiak, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Krystyna Zawidzka, Wiesława Kaczmarek, 
Stanisława Pokorska (także poprzednie), Teresa 
Powalska,  Krystyna Wojtkiewicz, Jerzy Siedlecki 
z Nowogardu oraz Iwona Kochelska (Błotno), Eli-
za Zawadzka (Orzechowo), Bogdan Krystkiewicz  
(Dąbrowa), Jolanta Gruszczyńska (Błotno), Kon-

rad Słomski (Lestkowo), Teresa Młynarska (Słaj-
sino),  Danuta Salamon (Strzelewo), Teresa Czar-
necka (Wierzbięcin), Krystyna Tretiak (Maszko-
wo), Agnieszka Skowrońska (Strzelewo).  

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

Od PONIedZIaŁkU dO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdJaZdY Z NOWOGardU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdJaZdY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Porażka na  
zakończenie sezonu

Pomorzanin Nowogard w mi-
nioną środę rozegrał   swój ostatni   
mecz z Arkonią Szczecin o  mistrzo-
stwo V ligi zachodniopomorskiej. 
W pierwszej  połowie gra toczyła się 
w środku pola, dopiero w ostatnich 
10 minutach przewagę wywalczyła 
sobie Arkonia. Druga połowa mia-
ła ten   sam  przebieg - akcje Arko-
ni przeważały na boisku –  szybkie 
kontry i dokładne podania. Pomo-
rzanin ożywił się dopiero w ostat-
nim kwadransie spotkania, kiedy to 
szybkim atakiem popisał się Kry-
stian Miklas. Niestety  spotkanie za-
kończyło się wynikiem 2-0 dla go-
spodarzy, którzy mieli jeszcze teo-
retyczne szanse na awans patrząc 
na wyniki innych drużyn. Niestety - 
Arkonia choć wygrała z naszym ze-
społem to  zbliżający się sezon roz-
pocznie także z V lidze.

Pierwsze dwa zespoły - Kluczevia 
i Odra Chojna awansowały do IV 
ligi. Nasze gratulacje!

Zdegradowane zostały zespoły 
GKS Mierzyn,Woda Piast II Rzec-
ko, Sparta Węgorzyno i Iskierka 
Śmierdnica.

Pomorzanin Nowogard w tym se-
zonie wystąpił jako beniaminek i za-
jął miejsce dokładnie w środku tabeli 
– cieszyć się czy odczuwać niedosyt? 
Na 30 kolejek zespół pod wodzą Z. 
Gumiennego zdobył 43 pkt. Gra-
jąc u siebie Pomorzanin wygrywał 8 
razy, remisował 4, a  jedynie 3 krot-
nie musiał uznać wyższość przy-
jezdnych.

Na wyjazdach wygrywaliśmy 3 
razy, 6 razy remisowaliśmy i 6 prze-
grywaliśmy.

Bramkarze Pomorzanina wycią-
gali 37 razy  piłkę z własnej siatki, ale 
zawodnicy „Pomorka” celnie strze-
lali 38 razy.

Karolina Kubicka

Olimpia dostała 
sprzęt

Olimpia Nowogard otrzymała we wtorek komplet sprzętu 
do piłki nożnej o wartości 7 tys. zł. 

Powstały dwa lata temu klub za-
wnioskował o pomoc do Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Prośba zyska-
ła akceptację. Zakup sprzętu sfinan-
sowany został ze środków Funduszu 
Kultury Fizycznej. Umowę na prze-
kazanie i korzystanie ze sprzętu mię-
dzy federacją a klubem podpisano w 
środowe popołudnie. W skład prze-
kazanego sprzętu wchodzą: bramki 
aluminiowe (5 x 2 m.), mini bramki 
(0,80 x 1,20 m.), sześć tyczek slalo-
mowych z gumową podstawą, dra-
binka koordynacyjna z torbą, pięć 
płotków aluminiowych,  oraz 48 pa-
chołków.

Podpisując umowę Olimpia zo-
bowiązała się do wykorzystywa-
nia sprzętu w celach treningowych. 
Klub nie może sprzedać otrzymane-

go sprzętu, a nawet użyczyć go bez 
zgody PZPN. Zarząd klubu pragnie 
podziękować wiceprezesowi PZPN 
ds. piłkarstwa amatorskiego Janowi 
Bednarkowi za informacje o projek-
cie, oraz pomoc przy opracowaniu  
wniosku.

Przypomnijmy, że klub na co 
dzień funkcjonuje na stadionie w 
Wierzbięcinie. Ze sprzętu będą ko-
rzystać więc dzieci i młodzież w nim 
trenujące. 

W sobotę o godz. 14 na stadionie 
w Wierzbięcinie piłkarze drużyny 
seniorskiej Olimpii rozegrają ostat-
ni mecz w sezonie 2009/2010. Ich 
przeciwnikiem będzie zespół Bałty-
ku Gostyń. Obecnie Olimpia zajmu-
je 7 miejsce swojej grupie A-klasy.

Marcin Nieradka

Ostróda
3 runda Pucharu  
Polski w motocrossie

„KM Cisy” Nowogard reprezentowali w klasie 85 cm3 : Żaneta Zachare-
wicz i Paweł Klewicz, a  w klasie MX2 Michał Kozera. Tor w Ostródzie bar-
dzo odpowiadał naszym zawodnikom, gdyż jest to jeden z nielicznych torów 
w Polsce poza „Smoczakiem” o piaskowym podłożu. Nie wszyscy zawod-
nicy lubią takie tory, gdyż wymaga on od nich dużego wysiłku fizycznego i 
umiejętności technicznych.

Po bardzo dobrze przejechanym 
treningu czasowym Paweł jako 7 a 
Żaneta 13 wjechali na maszynę star-
tową do 1 biegu. Start wygrywa Pa-
weł i przez 3 okrążenia prowadzi 
wyścig. Po 25 minutach jako 6 mija 
linię mety, Żaneta jest 13. w dru-
gim biegu Pawełek znowu wygry-
wa start, prowadząc przez 4 okrąże-
nia, a  linię mety mija jako 6,  Żane-
ta 10- ta.

W klasie MX2 po treningu czaso-
wym w gronie 28 motocrossowców 
jako 9 na maszynę startową wjechał 
Michał. Na pierwszym zakręcie po 
starcie przewraca się duża grupa za-
wodników, wśród której jest Michał. 
Ściganie zaczyna od 28 miejsca lecz 
po bardzo dobrej jeździe po 25 mi-
nutach jako 7 mija linię mety. Po 

starcie do drugiego biegu podobna 
sytuacja (leży duża grupa zawodni-
ków), Michałowi udało się ich obje-
chać i jako 5 mija pierwszy zakręt. 
Po wspaniałej jeździe nie daje się ni-
komu wyprzedzić i jako 5 mija linię 
mety.

W klasyfikacji generalnej zawod-
ników Michał zajął 6 miejsce, Paweł 
6 miejsce, a Żaneta zajęła 11 miej-
sce. Były to jedne z najlepszych za-
wodów w wykonaniu zawodników z 
„KM Cisy”. Należy pamiętać iż Pu-
char Polski to nie „strefa” i tutaj ści-
gają się najlepsi  polscy zawodnicy.

27-06-2010 następne zawody stre-
fy zachodniej dla Pawła i Żanety w 
Chojnie, dla Michała Mistrzostwa 
Polski MX2 Junior w Strykowie.

Inf. E. Kozera.

Już w sobotę o godz.  13.00!
Turniej ŁukaszaMarszałka
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na turniej piłki nożnej.
W turnieju wezmą udział zaproszone przez organizatorów zespoły ligowe, 

m. in. Sparta Gryfice, Sarmata Dobra Nowogardzka, Polonia Płoty, Masovia 
Maszewo oraz zespoły niezrzeszone.

Tomasz Szafran, Marcin Skórniewski

rosjanie w Osowie!
Zapraszamy kibiców na mecz piłki nożnej pomiędzy zespołami Primorsk 

(Rosja) – WKS Osowo.
Mecz rozegrany zostanie 27 czerwca (niedziela) g. 11.00
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach zaproszenia zespołu rosyj-

skiego na turniej Bosman Cup, który odbędzie się  25/26. 06.10 r. ( piątek – 
sobota) w Golczewie.

Gospodarzem i inicjatorem spotkania pomiędzy zespołami Osowa i Pri-
morska jest pani sołtys Mirosława Cwajda.

Spartakiada w Trzechlu
Miejscowy LZS zaprasza na swoje boisko wiejskie , w niedzielę 27 czerw-

ca na godz. 10.00
W programie tradycyjne turnieje piłkarski i siatkarski oraz gry i zabawy 

dla dzieci i dorosłych.
Inf. własna
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28 czerwca br. g. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

Rozpoczęcie 1 lipca br. g. 16.30

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

d r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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reklama

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTAreklama

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 11

Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Przyjechał XXI wiek

Jeździ nowy szyno-bus
W niedzielny poranek przez No-

wogard przejechał po raz pierwszy 
nowy szyno-bus.  

W styczniu 2010 r. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego podpisał umowę z 
bydgoską firmą PESA S.A. na wyko-
nanie i dostawę dziesięciu autobu-
sów szynowych o napędzie spalino-
wym. Inwestycja dofinansowana jest 
z środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego w wysokości 122 430 
000,00 zł. 

Jest, to bezapelacyjnie największy 
pod względem wartości dofinan-

sowania z dotychczas rozpatrywa-
nych projektów w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007 – 2013. 

Pojazdy mają poruszać się na li-
niach niezelektryfikowanych.  Nowy 
tabor kolejowy przeznaczony będzie 
docelowo przede wszystkim do ob-
sługi relacji:  Szczecin – Goleniów – 
Kołobrzeg – Koszalin. 

- Nowy tabor kolejowy będzie wy-
posażony w szereg udogodnień dla 
podróżnych, takich jak system infor-
macji audiowizualnej wykorzystują-
cy m.in. panele LCD i system GPS, 

dzięki któremu podróżni na bieżąco 
będą informowani o rozkładzie jaz-
dy pociągu, jego lokalizacji, najbliż-
szych stacjach i aktualnej prędkości z 
jaką pociąg się porusza – twierdzą w 
Urzędzie Marszałkowskim. 

Każdy nowy pojazd zabierają-
cy maksymalnie 315 podróżnych, 
będzie wyposażony w 150 mięk-
kich, wygodnych foteli z zagłówka-
mi. Ponadto pomieszczenia w po-
ciągu będą w pełni klimatyzowane, 
a w oknach zastosowane zostaną 
zamontowane szyby pochłaniające 
energię słoneczną. 

marcin Nieradka

 fot. Jan Korneluk

Burmistrz 
o gminnych 
inwestycjach

Goście  
z Niemiec 

koniec roku 
szkolnego

Pomogli bratu 
Łukasza 
marszałka
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Zarejestruj swój rower  
- policyjna akcja grawerowania rowerów

Nowogardzcy Policjanci radzą!!! 
W przedostatnim wydaniu Dzien-

nika Nowogardzkiego ukazała się 
obszerna informacja zawierają-
ca rady „jak uchronić mieszkanie” 
przed włamaniem. Niestety, nie 
wszyscy stosujemy się do podanych 
wskazówek, narażając niekiedy cały 
dorobek życia na utratę. 
Pamiętajmy!!! od nas sa-
mych zależy czy będzie-
my ofiarą kradzieży czy 
też nie. 

- nie rozpowiadajmy i 
unikajmy przekazywania 
jakichkolwiek informacji 
o naszym stanie majątko-
wym. Nie obnośmy się z tym. Rze-
czy wartościowe – gotówkę, biżute-
rię odpowiednio zabezpieczmy.

- opuszczając lokal nawet na 
chwilę (szczególnie w dzień)  zawsze 
zamykajmy drzwi i zabezpieczajmy 
okna oraz wejścia balkonowe, tak 
aby nie można było ich otworzyć w 
prosty sposób. 

- jeżeli opuszczamy lokal na dłu-
żej, poprośmy kogoś z rodziny lub 
dobrych znajomych, do których 
mamy pełne zaufanie, o opiekę nad 
lokalem. niech wyjmuje listy, wie-
czorami zapala światło, włącza ra-
dio itp. 

- nie bądźmy bierni i angażuj-
my się wspólnie z sąsiadami w ak-
cje obserwacji i pilnowania naszych 
mieszkań. 

- nie zawierajmy przypadkowych 
znajomości i nie sprowadzajmy 
przypadkowych gości. Jeżeli mamy 

do czynienia z osobami 
obcymi, które wchodzą 
do naszego mieszkania 
starannie sprawdzajmy 
ich tożsamość i wiarygod-
ność. 

- stosujmy wyszuka-
ne systemy zabezpieczeń, 
nietypowe i zróżnicowane 

zamki, systemy alarmowe, wzmoc-
nienia drzwi. Dobrze jest założyć 
domofon, wizjer i tak zwaną zapor-
nicę łańcuchową. 

- nie oddawajmy kluczy osobą ob-
cym, mało znany, uczulmy specjal-
nie w tej kwestii dzieci.

- obserwujmy otoczenie, w jakim 
żyjemy, o wszystkich sytuacja odbie-
gających od normy informujmy Po-
licję.

- by zminimalizować straty, ubez-
pieczmy swoje mieszkanie w jednym 
z zakładów ubezpieczeniowych.   

st. insp. Referatu Prewencji  
Klaudia Gieryń 

25 czerwca br. w parku przy ul. 
Szczecińskiej w Goleniowie podczas 
imprezy kupalnockowej goleniow-
scy policjanci przeprowadzą akcję 
grawerowania rowerów.

Każdy, kto będąc właścicielem 
przyprowadzi tego dnia w godzi-
nach 16-18 do policyjnego stoiska w 
parku przy ul. Szczecińskiej swój ro-
wer będzie miał możliwość oznako-
wania go poprzez wygrawerowanie 
na nim numeru. Policjanci zareje-

strują ten numer wraz z danymi wła-
ściciela w bazach danych.  Umożli-
wi to identyfikację roweru, co jest 
szczególnie ważne w przypadku jego 
utracenia przez kradzież czy zagu-
bienie i ułatwi jego odzyskanie. 

Grawerowanie rowerów odbywać 
się będzie za okazaniem dowodu 
osobistego. W imieniu dzieci reje-
stracji dokonywać mogą ich pełno-
letni opiekunowie prawni.

sierż. Lilla Bawelska

Badania  
mammograficzne

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 10.07.2010r 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji 

Lidia Bogus

Kronika policyjna 
21.06 – Poniedziałek
Godz.13: 15 – Kradzież mieszkaniowa na 

ul. Poniatowskiego, gdzie nn. sprawca wszedł 
przez uchylone okno skąd dokonał kradzieży 
pieniędzy i innych przedmiotów. 

20: 20 – Kradzież mieszkaniowa na ul. 
Sienkiewicza, gdzie sprawca dostał się do 
mieszkania przez otwarte okno skąd dokonał 
kradzieży biżuterii.  

22.06 -  Wtorek 
Godz.01: 15 – Patrol OPI w trakcie kon-

troli drogowej na ul. Armii Krajowej zatrzy-
mał nietrzeźwego kierującego samochodem 
Audi A4, którym okazał się Łukasz M. Wy-
dychanym powietrzu miał 1, 02 promila al-
koholu. 

18: 40 – Kradzież roweru górskiego na ul. 
Warszawskiej 

20: 40 – Policjant OPI zatrzymał osobę na 
ul. Bema, która na widok radiowozu zaczęła 
uciekać. Po krótkim pościgu przez policjan-
tów i zatrzymaniu osoba przyznała się do po-
siadania przy sobie środków odurzających.  

23.06 – Środa 
15: 10 – Patrol OPI w trakcie kontroli dro-

gowej na drodze Długołeka-Krasnołeka za-
trzymał nietrzeźwego rowerzystę, którym 
okazał się Jan, P. Wydychanym powietrzu 
miał 3, 47 promila alkoholu. 

24.06 – Czwartek 
Godz. 12: 45 – Policjanci K.P Nowogard 

oraz K.P.P Łobez w ramach działań poszu-
kiwawczych zatrzymali osobę poruszającą 

się samochodem. Osoba ta była poszukiwa-
na przez wydanie listu gończego w związku z 
zarzutem z ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii Związku z zatrzymaniem Sąd Rejono-
wy w Łobzie orzekł areszt tymczasowy. 

15: 00 – Kolizja drogowa w miejscowości 
Wojcieszyn, w której uczestniczyły 4 pojaz-
dy Peugeot Partner, Ford Mondeo, Skoda i 
Mercedes 

16: 30 – Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, w 
której uczestniczyły dwa pojazdy Audi 80 – 
Ford

26.06. – Sobota 
Godz.06: 30 – Kolizja drogowa w miejsco-

wości Bodzęcin, w której brały udział dwa 
pojazdy Audi – VW Passat.

27.06 – Niedziela   
Godz.17: 15 – Kradzież motocykliście 

Plecka z torbą motocyklową na parkingu le-
śnym przy drodze Nowogard- Kulice 

 17: 25 - Policjant Rewiru Dzielnicowych 
w Osinie podczas kontroli drogowej w miej-
scowości Krzywice ujawnił nietrzeźwego ro-
werzystę, którym okazał się Mariusz W. W 
wydychanym powietrzu miał 1, 59 promila 
alkoholu.

21: 10 – Patrol OPI podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Dąbrowa Nowogardz-
ka zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę, któ-
rym okazał się Mirosław B. W wydychanym 
powietrzu miał 1, 94 promila alkoholu.

Opr. Jarosław Bzowy 

POLICJA RADZI JAK BEZPIECZNIE SPĘ-
DZIĆ WAKACJE:

nad wodą 
- jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych 
- nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu 
- jeżeli pod Twoją opieką znajduje się młodsze rodzeństwo, 

nie spuszczaj go z oka – małe dzieci nigdy nie powinny 
kąpać się same 

- udając się do wody, nie proś przygodnie poznanych osób 
o przypilnowanie twoich rzeczy – taka sytuacja często 
kończy się ich utratą 

- po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie 
w wodzie - grozi to wstrząsem termicznym 

- nie skacz do płytkiej wody oraz o niezbadanym dnie – 
taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i często 
nieodwracalnym kalectwem. 

podczas prac polowych 
- uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie wchodzili do stre-

fy prac polowych 
- jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym, należy 

upewnić się, że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i 
ich użycie nie spowoduje tragedii 

- w żadnych okolicznościach nie „przewoź” dzieci na ma-
szynach rolniczych 

w drodze na wypoczynek 
- podróżuj w towarzystwie, a jeżeli nie jest to możliwe, to 

np. w autobusie zajmuj miejsce jak najbliżej kierowcy 
- w pociągu wybierz przedział, w którym znajduje się ro-

dzina z dziećmi 
- nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru 
- unikaj korzystania z przygodnych środków lokomocji – 

nigdy nie ma pewności, jak zachowa się kierowca propo-
nujący podwiezienie 

na kolonii/obozie 
- sprawdzaj, kto organizuje pobyt dziecka i czy ma ku temu 

odpowiednie kwalifikacje 
- uczulaj i ostrzegaj dziecko przed kontaktami z osobami 

nowopoznanymi, które mogą okazać się niebezpieczne 
(pedofil) 

- uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpieczeństwie, ja-

kie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol - wakacje 
sprzyjają pierwszym kontaktom z używkami 

- przestrzegaj dziecko przed kontaktem ze zwierzętami - 
mogą być one nosicielami wścieklizny. 

- pamiętaj o zagrożeniach wynikających z propozycji zaży-
cia narkotyku lub środków odurzających: nie przyjmuj po-
częstunków od nieznajomych, zwłaszcza w środkach ko-
munikacji lub w dyskotekach 

- pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narko-
tyku jest prawnie zakazane 

- o pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub 
osobę dorosłą, w razie potrzeby  skontaktuj się z policjan-
tem 

- odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju al-
koholowego - pamiętaj, że każdy rodzaj alkoholu działa 

na organizm tak samo - znosi kontrolę i świadomość za-
chowania, opóźnia reakcję; będąc pod wpływem alkoholu 
narażasz się też na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa 
lub jego sprawcą. 

Pozostałe wskazówki 
- unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych 
- zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych, 

nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych 
- jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz np. „pali się”, 

„pożar” lub poproś o pomoc konkretną osobę 
- nie wpuszczaj do domu nieznanych, obcych osób 
- nie obdarzaj zaufaniem nowopoznanych osób, które 

mogą wykorzystać łatwowierność celem zwerbowania 
do grupy psychomanipulacyjnej 

- w rozmowach telefonicznych i osobistych kontaktach z 
nieznajomymi nie podawaj szczegółów dotyczących ma-
jątku i nieobecności dorosłych w domu 

- nie korzystaj z windy, gdy pasażerem jest osoba niezna-
na \

- zachowaj ostrożność w kontaktach z biegającymi psami 
- będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od 

nieznajomych – do podanego napoju mogły zostać dosy-
pane substancje psychoaktywne, w różnym stopniu ogra-
niczające świadomość; własny napój miej zawsze w za-
sięgu wzroku
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Decyzje burmistrza cz. II
W zakresie inwestycji i remontów:
1. Budowa ścieżki rowerowej z 

Nowogardu do Olchowa. W dniu 
26.05.2010 r. uzyskano decyzje o po-
zwoleniu na budowę z Urzędu Wo-
jewódzkiego w Szczecinie, w dniu 
07.06.2010r. decyzję o pozwoleniu 
na budowę ze Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie.

2. Budowa drogi w obrębie wsi 
Wojcieszyn –IIII etap. W chwi-
li obecnej wykonywana jest pierw-
sza warstwa podbudowy z kruszy-
wa stabilizowanego emulsją asfalto-
wą na odcinku III-IV. Do wykona-
nia pozostaje dokończenie podbu-
dowy oraz wykonanie podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia na-
wierzchni emulsją asfaltową i gry-
sami oraz wykonanie poboczy. Pla-
nowany termin zakończenia prac 30 
czerwiec  2010r.

3. Budowa ulicy Racibora w No-
wogardzie- dokumentacja na II 
etap. W dniu 26.03.2010 r. zapro-
szono wykonawców do złożenia 
ofert na opracowanie dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej na bu-
dowę II etapu ulicy Ks. Racibora w 
Nowogardzie. Oferty złożyło 2 wy-
konawców, cena oferty najdroższej- 
39,040.00 zł, wartość oferty najtań-
szej 33,916.00 zł. Najkorzystniejszą 
ofertę cenową złożyło Gostyńskie 
Przedsiębiorstwo Drogowe z Go-
stynia. Umowa została podpisana w 
dniu 22.04.2010 r. Orientacyjna dłu-
gość projektowanej drogi 280 mb. 
Przewidywany termin zakończenia  
prac projektowych grudzień 2010 r.

4. Budowa ulicy Racibora w No-
wogardzie I etap. Do końca kwiet-
nia br. wykonano prace na odcinku 
A-C ulicy stanowiącej przedłużenie 
ulicy Jana Pawła, wykonano koryto 
pod drogę i parking oraz podbudo-
wę gruntu stabilizowanego cemen-
tem. Obecnie wykonywana jest pod-
budowa betonowa pod nawierzch-
nie z kostki, nawierzchnia chodni-
ka z kostki betonowej po stronie le-
wej oraz rozpoczęto wykonywanie 
chodnika z kostki po stronie prawej. 
Długość wykonanego odcinka ca.70 
mb.

5. Budowa budynku komunalne-
go mieszkalno- socjalnego w No-
wogardzie etap II. Wykonywane są 
prace, do końca kwietnia br. Wy-
konano roboty ziemne, ławy funda-
mentowe, ściany fundamentowe. W  
maju br. wykonano ściany zewnętrz-
ne  parteru, wewnętrzne   instalacje 
wodno-kanalizacyjne oraz instalację 
elektryczną zewnętrzną. W budże-
cie gminy na 2010 r. na zadaniu tym 

zabezpieczono środki w wysokości 
1.200.00 zł. Wysokość wydatkowa-
nych na dzień 10.06 2010 r. środków 
235.143,84 zł.

6. Budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej n r.  4. W dniu 
17.05.2010 r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony na zadanie pn: „Bu-
dowa placu zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej N r.  4 w Nowo-
gardzie w ramach rządowego pro-
gramu Radosna Szkoła”. Program 
zakłada wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej, nasadzenia zieleni 
oraz montaż urządzeń zabawowych. 
Termin składania ofert upłynął w 
dniu 08.06.2010 r.- wpłynęła 1 ofer-
ta. Wartość złożonej oferty wynosi 
213.000,00 zł. 

7. Modernizacja Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie. W 
dniu 28.04.2010 r. wszczęto postę-
powanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego na wykonanie ro-
bót remontowych budynku szko-
ły. Termin otwarcia ofert upłynął 
18.05.2010 r. Oferty złożyło 6 wy-
konawców. Cena oferty najtańszej 
wynosiła 1.854.606,72 zł, cena ofer-
ty najdroższej wynosiła 1.986.87,53 
zł. Z postępowania został wyklu-
czony jeden wykonawca. W bu-
dżecie zabezpieczono środki wy-
sokości 1.600.000,00 zł, cena ofer-
ty najkorzystniejszej przewyższa-
ła środki, które zamawiający mógł 
przeznaczyć na realizacje zamówie-
nia w związku z powyższym prze-
targ został unieważniony. W dniu 
31.05.2010 r. zostało wszczęte dru-
gie postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego na remont 
budynku Szkoły Podstawowej nr. 2 
w Nowogardzie. Termin składania 
ofert upłynął  16.06.2010 r. o godzi-
nie 9:00. 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w No-
wogardzie. W dniu 23.04.2010 r. na-
stąpiło przekazanie placu budowy 
wraz z dokumentacją i specyfika-
cją techniczną. Do dnia 10.06.2010 
r. wykonano sieć z PCV dn 200mm 
o długości 510,60 mb. tj. odcinek 
K11-K16~60,5 mb.,K22-K5~158,30 
mb.,K14-K3~291,80 mb.ustawiono 
17 studni betonowych systemu BS 
zgodnie z   projektem technicznym. 
Na wyznaczonych wg projektu tech-
nicznego odcinkach sieci przygoto-
wano podłoże pod geowłókninę. W 
dniu 14.05.2010 r. zakończono bu-
dowę przyłącza energetycznego do 
projektowanej przepompowni ście-
ków. 

9. Remont świetlicy wiejskiej w 

Karsku - wymiana pokrycia da-
chowego wraz z wymianą stolar-
ki okiennej. W dniu 14.05.2010 za-
proszono wykonawców do złożenia 
ofert na wykonanie remontu pokry-
cia dachowego i wymianę stolarki 
okiennej  w budynku świetlicy wiej-
skiej w Karsku. Wpłynęły dwie ofer-
ty. Cena najdroższej oferty wyniosła 
18.718,28 zł. Wybrano ofertę z naj-
korzystniejszą ceną złożoną przez 
Z. P. U. H „Demgrad” Maria i Adam 
Dembińscy z Nowogardu, wartość 
oferty 15.787,40 zł. 

10. Wykonanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania w świetlicy w 
Ostrzycy. W dniu 10.05.2010 r. pod-
pisano umowę z Zakładem Ogólno-
budowlanym Romana Pabisiaka z 
Nowogardu  na wykonanie instala-
cji centralnego ogrzewania w świe-
tlicy w Ostrzycy. Wartość umowy 
28.060,00 zł. Termin wykonania za-
dania 31 sierpnia 2010 r. 

11. remont sanitariatów wraz z 
wykonaniem  zewnętrznej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycz-
nej przy bibliotece wiejskiej w Żabo-
wie. W dniu 05.05.2010 r. podpisa-
no umowę ZUPH Wojciech Kubicki 
na wykonanie remontu sanitariatów 
wraz z wykonaniem zewnętrznej 
instalacji wodno- kanalizacyjnej i 
elektrycznej przy bibliotece wiejskiej 
w Żabowie. Wartość umowna wyko-
nania robót wynosi 20.252,00 zł.

12. Budowa boiska sportowego we 
wsi Szczytniki. W dniu 20.05.2010 r. 
podpisano umowę z P.U.T.S Daniel 

Zając na wykonanie boiska spor-
towego we wsi Szczytniki. Wartość 
umowy 27.694,00 zł. Zakres obej-
mował wykonanie boiska sportowe-
go do gry w piłkę nożną, siatkową, 
toru- bieżni sportowej, 14 miejsc 
postojowych. Roboty zakończono 
01.06.2010 r.

13. Remont świetlicy wiejskiej w 
Dąbrowie Nowogardzkiej. W odpo-
wiedzi do złożenia oferty na remont 
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie No-
wogardzkiej z dnia 21.05.2010 r. 
wpłynęła jedna oferta. Wykonawcą 
został Z.P.U.H „ Demgrad” s.c.Ma-
ria i Adam Dembińscy z Nowogar-
du za wynagrodzeniem w wysoko-
ści 9.764,73 zł. Umowa została pod-
pisana w dniu 07.06.2010 r. Zakres 
robót obejmuje naprawę tynków 
zewnętrznych, pomalowanie ścian 
zewnętrznych (elewacji), wymia-
nę drzwi wewnętrznych dwuskrzy-
dłowych z drewnianych na PCV-1 
sztuka, wymianę drzwi zewnętrz-
nych drewnianych na PCV- 1 sztu-
ka. Termin zakończenia prac 23 lip-
ca 2010 r.

14. Remont obiektu sportowe-
go w Błotnie. W odpowiedzi na za-
proszenie  do złożenia oferty na re-
mont obiektu sportowego w Błotnie 
z dnia 31.05.2010 r. wpłynęła oferta 
Usługi Budowlane Marcin Gałecki 
z Błotna, wartość ofert 19.971,00 zł. 
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 
08.06.2010 r. Termin zakończenia 
prac 31 lipca 2010 r.

Opr. Katarzyna M -Kosakiewicz

Żabówko

Były wyboje jest kurz!
Drogę lokalną w Żabówku naprawiono. Wprawdzie prowizorycznie, ale 

zawsze …
Niestety materiał jaki użyto do zasypania dziur jest zbyt wapienny. Za każ-

dym pojazdem unosi się tuman gryzącego kurzu. A deszczu jakoś nie wi-
dać…

Foto i sygnał  od stałego Czytelnika
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Kochanemu mężowi 

Marianowi  
Jeż 

z okazji imienin 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia, 
szczęścia oraz uśmiechu 

na co dzień 
składa kochająca 
żona Agnieszka 

z synem Mateuszem

ŻYCZeNIa

Goście z Niemiec

Odwiedzili  
rodzinne strony...

W dniach 21-25.06.2010r. przebywali  w gminie Nowogard członkowie 
Związku Ojczyźnianego Heimatverein -  Związku Byłych Mieszkańców Nowo-
gardu i okolic. Corocznie przebywa u nas w celach turystycznych grupa z Nie-
miec, mieszkająca na obszarze zaprzyjaźnionego miasta Heide i w pobliżu Heide.  
Tematem tegorocznej wycieczki jest „Przeżyć Pomorze latem”. Jednym z 
punktów wycieczki było spotkanie w ratuszu z burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą i zastępcą burmistrza Jerzym Kaczmarskim. Burmistrz poinformo-
wał o przeprowadzonych w ostatnim czasie inwestycjach w gminie Nowo-
gard i o planach rozwoju gminy, również dzięki wykorzystaniu środków 
unijnych. Podsumował też wraz z przewodniczącą związku Margrit Schle-
gel dotychczasową współpracę. Goście zwiedzili miasto, m.in. ratusz, Ko-
ściół pw. WNMP oraz cmentarz.

Opr. red LMM

Gori bez Stalina,  
Nowogard z „chochołem”

W gruzińskim Gori rodzinnym 
mieście Józefa Stalina usunięto sto-
jący na centralnym placu blisko 6 
metrowy monument słynnego przy-
wódcy Związku Radzieckiego. I w 
ten sposób Gruzini pokazali, że po-
mnik symbol  dawnego zbrodnicze-
go reżimu  można usunąć  nawet 
na dalekim Zakaukaziu, i do tego w 
mieście urodzenia słynnego zbrod-
niarza. I tu chcę znaleźć odniesienie 
do naszego nowogardzkiego pomni-
ka rodem z poprzedniej epoki zaj-
mującego jak w Gori centralne miej-
sce na placu. Skoro tam na Zakauka-
ziu nikt nie bał się usuwać symbolu 
systemu komunistycznego to czemu 
nie da się tego zrobić w naszym mie-

ście?. Ile jeszcze lat będziemy czekać 
aż przyjdzie odpowiednia zdolna do 
takiej decyzji Rada Miasta?. Jak wi-
dać wschód słynący z tego, że zmia-
ny zachodzą tam wolniej, już pod 
tym względem nas (Nowogard) wy-
przedza, bo wystarczyło im 20 lat po 
upadku ZSRR. Liczę że gruziński 
przykład doda odwagi i da do my-
ślenia  naszym radnym, że pomnik 
z centrum dla prawdy historycznej 
należy usunąć!. W Gruzji stało się to 
po niedawnych wyborach samorzą-
dowych, więc może i u nas?.

Paweł Słomski  
Gori pozbyło się Stalina 

foto: STR. Reuters

Każda wieś w Gminie Nowogard 
posiada kilka domów oddalonych 
od zasadniczej zabudowy – najczę-
ściej używamy nazwy kolonia.

Kto mieszka na kolonii wiedzą 
mieszkańcy. Nie wiedzą np. pra-
cownicy pogotowia, straży czy poli-
cji. Ochrona danych osobowych nie 
pozwala pytać o nazwisko – wymie-
niają więc numer domu pytając – 
jak dojechać do domu nr 66? Miesz-
kaniec  - o dziwo nie wie, bo na co 
dzień operuje nazwiskiem, a nie nu-
merem. Z takim przypadkiem spo-
tkał się nasz Czytelnik i ze wstydem 
( bo nie był w stanie wskazać drogi 
karetce pogotowia) zaproponował 
by przy drogach na kolonie umie-
ścić napisy: np. Kolonia Dąbrowa nr 
66,67 i 82.

Redakcja mając w pamięci akcję 
zaproponowaną przez Referat Obro-
ny Cywilnej, akcję obowiązkowego 

Potrzebne kierunkowskazy!
umieszczania na budynkach nume-
ru porządkowego popiera wniosek 
Czytelnika. Co na to UM?

Wysłuchał LMM
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W obiektywie  Jana korneluka   - 8 minut w Nowogardzie

Oczekiwanie                      Przyjazd z Kołobrzegu - 20.21

Odjazd do Szczecina - 20.29
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lO Nr 1 w Nowogardzie 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
Czas wakacji nadszedł. Młodzież 

po całorocznej nauce doczekała się 
z zasłużonego wypoczynku. LO nr 
1 w Nowogardzie jaki i inne szko-
ły bardzo uroczyście podsumowały 
miniony rok. Apel uświetnili swoją 
obecnością znamienici goście: Wice 
starosta Powiatu Goleniowskiego 
– Tomasz Kulinicz, Z-ca Dyrektora 
Nadzoru Pedagogicznego Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie – Iwona 
Rydzewska oraz grono pedagogicz-
ne a także rodzice i uczniowie. Wie-
ce starosta Tomasz Kulinicz i Dyrek-
tor Iwona Rydzewska  powiedzieli 
”Przyszedł czas wakacji więc dro-
dzy uczniowie odpoczywajcie i na-
bierajcie sił na kolejny rok. Bądźcie 
ostrożni, by nic złego się wam złe-
go przytrafiło w czasie wakacyjnej 
przerwy.” Dyrektor Szkoły Karina 
Surma również życzyła: wielu ser-
deczności dodając „Wykorzystajcie 
ten czas na odpoczynek i wróćcie do 
naszej szkoły w zdrowiu i nowymi 
siłami do nauki”. Po oficjalnych wy-
stąpieniach przyszedł czas na wrę-
czanie nagród i świadectw z wyróż-
nieniem. 

Oto wyróżnieni uczniowie:
Marta Damazer  klasa I A – śred-

nia ocen 4,92  i wzorowe zachowanie, 
Milena Trojanowska  klasa I A – 

średnia ocen 4,85  i wzorowe zacho-
wanie, 

Kornelia Mełech  klasa I B – śred-
nia ocen 4,77 i wzorowe zachowa-
nie, 

Marcin Wolak z klasa I C – śred-
nia ocen 4,79 i wzorowe zachowa-
nie, 

Ewa Żywica klasa I C – średnia 
ocen 4,86 i wzorowe zachowanie, 

Magdalena Łuczak  klasa II B – 
średnia ocen 4,77 i wzorowe zacho-
wanie

Katarzyna Osajda  klasa II C – 
średnia ocen 5,07  i wzorowe zacho-
wanie 

Tatiana Dobrowolska  klasa II C – 
średnia ocen 4,93 i wzorowe zacho-
wanie, 

Katarzyna Skolimowska  klasa II 
C – średnia ocen 4,85 i wzorowe za-
chowanie.

Uczniowie Ci uzyskali średnią 
ocen conajmiej 4,75 i bardzo dobre 
lub wzorowe zachowanie.   

Ten rok był również rokiem, gdzie  
po raz pierwszy uczniowie otrzymali 
szczególne wyróżnienie. Jest to wy-
różnienie i nagroda Zachodniopo-

morskiego Kuratora Oświaty Pana 
Artura Gałęskiego dla uczniów, któ-
rzy uzyskali szczególne osiągnięcia. 

O wręczenie nagród poproszono 
w i imieniu pana Kuratora  Panią 
Iwonę Rydzkowską. 

Nagrodzeni uczniowie:    
Milena Trojanowska klasa I A jest 

Finalistką XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Sty-
lu Życia (opiekunkami uczennicy są  
Panie: Danuta Gutowska i Jolanta 
Machut

 Oskar Bonda  klasa I C jest wi-
cemistrzem Polski Juniorów w wio-
ślarstwie w ósemce ze sternikiem 
i brązowym medalistą Juniorów w 
czwórce długiej bez sternika. 

Katarzyna Jankowska i Katarzy-
na Skolimowska z klasy II C są fina-
listkami Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Filmie, 

Julita Cieślak z klasa I A awanso-
wała do etapu wojewódzkiego Olim-
piady Teologii Katolickiej, 

Dawid Langner kasa II A,  Madga-
lena Łuczak oraz Madgalena Zięciak                   

z klasy II B – zajęli 2 miejsce w 
konkursie na najlepszą stronę inter-
netową w ramach projektu: „Droga 
ku przyszłości”, projektu, który obej-
muje 3 województwa: pomorskie, 
warmińsko-mazurskie i zachodnio-
pomorskie. Wśród nagrodzonych 
specjalne nagrodę pieniężną od  Sta-
rosty Goleniowskiego otrzymali: 
Milena Trojanowska i Oskar Bonda 
za wybitne osiągnięcia.

Kolejni nagrodzeni to:
klasa I A – wychowawca p. Korne-

lia Sztengiert-Kowalczyk  
Marta Damazer – średnia ocen 

4,92  i wzorowe zachowanie, 
Milena Trojanowską – średnia 

ocen 4,85  i wzorowe zachowanie
Julita Cieślak  – ze średnią ocen 

4,62 i wzorowym zachowaniem
Justyna Wichowską za wzorową 

frekwencję. 
 klasa I B - wychowawca p. Emil 

Grygowski 
Kornelia Mełech – średnia ocen 

4,77 i wzorowe zachowanie. 
Nagrody książkowe za naukę w 

klasie I C nagrodzeni to: 
Marcin Wolak  – średnia ocen 

4,79 i wzorowe zachowanie, 
Ewę Żywica – średnia ocen 4,86 i 

wzorowe zachowanie, 
Wychowawca postanowił nagro-

dzić także uczniów za wzorową fre-
kwencję. 

Błażej Siuda 
 Marcina Wolak
Klasa II B – wychowawca p. Kata-

rzynę Mańkowska
nagrodzeni
Magdalen Łuczak– średnia ocen 

4,77 i wzorowe zachowanie
Magdalen Zięciak ze średnią ocen 

4,64 i wzorowym zachowaniem
 Dawid Leśniański ze średnią ocen 

4,5 i wzorowym zachowaniem. 
klasa II C wychowawca -  p. Moni-

ka Werner-Tomasikiewicz
Katarzyna Osajda – średnia ocen 

5,07  i wzorowe zachowanie 
Tatiana Dobrowolska – średnia 

ocen 4,93 i wzorowe zachowanie, 
Katarzyna Skolimowska – średnia 

ocen 4,85 i wzorowe zachowanie
Barbara Stasiewicz ze średnią ocen 

4,69 i wzorowym zachowaniem.
Uroczystość również była pretek-

stem do wręczenia nagród i wyróż-
nień za inne osiągnięcia takie jak: 
Olimpiady i konkursy:

 Podziękowania i gratulację otrzy-
mała Milena Trojanowska za uzyska-
nie tytułu Finalisty XVIII Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. Nagrodę wręczyła 
pani Danuta Gutowska oraz Jolanta 
Machut,które przygotowywały Mi-
lenę do olimpiady. Za reprezentowa-
nie szkoły w Drużynowych Zawo-
dach w  Tenisie Stołowym nagrody 
otrzymują:

 Julita Cieślak 
 Kornelia Patyk 
Na wyróżnienie zasługują tak-

że uczniowie, którzy w konkursie 
„Kangur” z matematyki uzyskali 
najlepszy wynik w grupie:

 Katarzyna Skolimowska 
 Marcin Wolak 
Za zajęcie 3 miejsca w X edy-

cji Konkursu Pierwszej Pomocy 
podziękowania otrzymuje Zespół 
Pierwszej Pomocy w składzie: 

 Iwona Kobus 
 Kornelia Mełech 
 Jakub Jerzykowski   
 Aktywny udział w Mistrzostwach 

Szkoły w szachach dyplomy otrzy-
mują: 

 Marcin Wolak, 
 Oskar Siupik
 Marta Klonowska, natomiast  

Oskar Bonda otrzymał dodatkowo 
nagrodę za zajęcie II miejsca w No-
wogardzie w Turnieju Szachowym 
seniorów.

Aktywność w dziedzinie przedsię-
biorczości wyróżnieni:

  Łukasz Ciwiński,
  Adrian Ziółkowski
 Łukasz Wysocki
 Błażej Siuda 
Następna wyróżniona to: Agniesz-

ka Strug - Laureatka Rejonowego 
Przeglądu Muzycznych Zespołów 
Estradowych i solistów w Nowogar-
dzie.

Po wręczeniu nagród i świadectw 
przyszedł czas na niespodziankę. 
Apel uświetnił swoim występem  na-
uczyciel matematyki pan Zbigniew 
Michalak, który śpiewem i grą na gi-
tarze wprowadził iście koncertową 
atmosferę dostając na końcu grom-
kie brawa i owacje. Nad  oprawą mu-
zyczną apelu czuwał zespół szkolny 
w składzie:

Julita Cieślak – klawisze
Basia Szkup – wokal
Kasia Skolimowska – gitara aku-

styczna i wokal
 Adrian Ziółkowski – gitara elek-

tryczna i wokal. 
Całą uroczystość poprowadzili 

Tatiana Dobrowolska i Oskar Siupik. 
Szczególną uwagą i zaangażowa-

niem wykazał się Dawid Leśniań-
ski uczeń klasy II B, który dzielnie 
zakończył rok szkolny dostając pro-
mocję do następnej klasy i nagro-
dę książkową. Na zadawane pytanie 
jak Minoł mu ten rok w szkole: od-
powiedział nie co speszony” bardzo 
dobrze… nie miałem jakiś więk-
szych problemów z nauka. Na wa-
kacje zamierzam dobrze odpocząć.” 
. Dawid, oprócz nauki również musi 
pewnie wiele czasu spędzać na sali 
rehabilitacyjnej, by usprawniać swo-
ją sprawność ruchową. 

Jarosław Bzowy
.           
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Wszystkim, którzy tak licznie towarzyszyli 

śp. Saturninie Chlebickiej 
w ostatniej ziemskiej wędrówce serdecznie 

dziękujemy. Wasza obecność czyniła ból  
jaki przeżywaliśmy łagodniejszym, 

bo mieliśmy świadomość, 
że i Wy przeżywacie go z nami...

Cyboroniowie, Chlebiccy i Janowiakowie 
z wnukami i prawnukami.

PODZIękOWaNIa

Znów wędrujemy…
Spektakl poetycko – muzyczny  
w II Liceum Ogólnokształcącym

W czwartek 17 czerwca sala te-
atralna IILO zamieniła się w miej-
sce, w którym występujący na scenie 
uczniowie wędrowali  wraz z zapro-
szonymi gośćmi pośród słów, mu-
zyki i wspomnień… Przez teksty 
m.in.  K. K. Baczyńskiego, E. Bar-
tosiewicz, M. Czapińskiej, K. I. Gał-
czyńskiego, K. Groniec, J. Kofty, B. 
Leśmiana, A. Lipnickiej, A. Osiec-
kiej, E. Stachury, W. Szymborskiej, 
G. Turnaua, K. Wojtyły, w pięknym 
stylu – grając, śpiewając i recytu-
jąc – poprowadzili uczniowie  II Li-
ceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie: A. Baran, J. Brodniak, 
P. Burewicz, M. Hebda, J. Jeliński, 
M. Kopczewska, M. Król, K. Pastu-
siak, A. Piotrowicz, A. Piotrowska, 
J. Płaczek, H. Wierzbicka, K. Zię-
ciak. Opowiedziana przez artystów 
historia, znakomite wykonanie, kli-
mat sali teatralnej sprawiły, że nie-
codzienny  nastrój  jeszcze długo to-

warzyszył zebranym. Takie inicjaty-
wy nie przypominają  zwyczajnych 
szkolnych wieczorków, gdyż kolej-
ny raz mieliśmy okazję zobaczyć i 
usłyszeć profesjonalnie przygotowa-
ny spektakl – koncert, z rozbudowa-
ną aranżacją muzyczną i ambitny-
mi tekstami . Działająca w szkolnym 
podziemiu grupa wciąż się zmienia, 
odchodzą kolejni absolwenci, prze-
kazując młodszym uczniom to coś, 
co sprawia, że wędrowanie po arka-
nach sztuki daje tak wiele radości i 
staje się pasją. Jak dobrze, że są ta-
kie miejsca i ludzie, którzy je two-
rzą. Czerwcowe spotkanie było  jed-
nocześnie pożegnaniem  z tegorocz-
nymi  maturzystami. Jednak jak po-
kazuje tradycja tej szkoły, mamy na-
dzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy 
ich na szkolnej scenie. Podobno już 
we wrześniu.

Inf. własna
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 
lat. Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Okulickiego w Nowogar-
dzie. Tel. 606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m 
kw., Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam pół domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie, 2 pokojowe z balkonem, 
III p. Tel. 502 453 217.

• Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

• Wydzierżawię na działalność 
handlową, biurową (góra, dół), ul. 
5 Marca Nowogard. 510 170 263.

• Do wynajęcia lokale 25 i 96 m 
kw. Tel. 509 389 657.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę w No-
wogardzie, 27 m kw, I piętro, 
po remoncie w 2009 r. Tel. 
661 510 846. 

• Sprzedam 2 działki budowlane 
o pow. 2.557 i 2.145 m2. Ładna 
okolica i atrakcyjna cena. Tel. 
601889596 - po 15. 

• Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw, 
ul. 15 Lutego, IV piętro, 3 pokoje, 
150 tys. 502 600 146.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, Nowogard. Tel. 665 065 865.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe, 3 pokoje, 66 
m kw. 91 39 26 998, 501 77 50 25.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV 
piętro, Żeromskiego 19, cena 94 
tys. Kontakt: 883636 023.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
38m2, I p. w Nowogardzie przy 
pl. Wolności 6 tel. 506 642 565, 
76 835 23 71.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe od lipca, umeblowane. 
Tel. 783 921 448.

• Do wynajęcia mieszkanie, nowe, 
2 pokoje, I piętro, własne CO, 
umeblowane. 601 54 11 64.

• Sprzedam gospodarstwo w 
Strzelewie na kolonii (przy le-
sie), pow. 14,6 ha, budynek 

mieszkalny + gospodarczy. Tel. 
609 928 126.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, ul. Bankowa, podwyższony 
standard, cena do uzgodnienia. 
607 890 510.

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 58 m kw. 66 55 62 511.

• Sprzedam dom w Wojtaszycach 
o pow. ponad 200 m kw na dział-
ce 19 arów, 2 bud. gospodarcze. 
Tel. 509 702 817. 

• Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia w Nowogar-
dzie lub bliskiej okolicy, Tel. 516 
284 836. 

• Sprzedam 2 działki budowla-
ne pod garaże murowane do 
samochodów osobowych w 
Nowogardzie przy ul. J. Pawła, 
cena do uzgodnienia , tel. 605 
522 340.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
792 52 52 92.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Zamkowej, od 1 
lipca. Tel. 665 001 251.

•	 lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 886 465 485.

• Wynajmę lokal przy ul. Banko-
wej, 62 m kw. Tel. 66 58 59 122.

• Sprzedam mieszkanie M-4, 58 m 
kw, parter. Tel. 91 39 27 000.

• Sprzedam lub zamienię na ka-
walerkę do 30 m kw, mieszkanie 
własnościowe 3 pokojowe, pow. 
48,73 m kw przy ul. 5 Marca. Tel. 
501 324 656.

• Sprzedam dom o pow. 132 m kw 
+ budynki gospodarcze na dział-
ce 1,46 ha, cena 140 tys., 10 km 
od Nowogardu. Tel. 697 381 582.

• Goleniów – sprzedam dom jed-
nopiętrowy, wolnostojący, pow. 
użytkowa 160 m kw, działka 530 
m kw. Tel. 693 278 991.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw 
cena 100 tys. 603 531 816.

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Dobrej lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 
783 649 880.

• Sprzedam kawalerkę 24 m kw, 
Warszawska. Tel. 697 583 442.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana 
Pawła. Tel. 608 63 23 25.

• Kawalerka do wynajęcia. 
517 064 505.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, 4 sztuki, stan 
bdb, cena 590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam VW Sharan, 1,9 TDI, 
2005 r., pełne wyposażenie, 
sprawdzony w ASO, stan idealny. 
608 01 39 95.

• Sprzedam Citroen Saxo, 2000 r., 
poj. 1,1. Tel. 669 310 785.

• Wynajmę lawetę, 100 zł/ doba. 
790 405 650. 

• Sprzedam Peugeot 309, rok 
produkcji 1991, pojemność 1,4, 
blachy ocynk, garażowany, cena 
1500 zł. Tel. 662 673 629.

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową, ładowność 550 kg, 
rejestrowana, cena 750 zł. Tel. 91 
39 104 90.

• Sprzedam Nissan Almera 
12/2001,2,2 diesel, zielony me-
talik,5 drzwi, hatchback, przeb. 
125700 km, serwisowany ASO, 
nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opo-
ny letnie Dunlop, pióra wyciera-
czek, stan bdb, cena 22500 zł, tel. 
605 522 340.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Konie sportowe sprzedam. 793 
90 80 98.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 50 36 50.

• Sprzedam słomę. 91 419 10 76.

• Sprzedam tanio owce wrzosówki 
i barana. Tel. 721 032 445.

• Sprzedam kombajn Bizon 56 z 
sieczkarnią. Stan bdb. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 660 229 504.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 01 39 95.

• Sprzedam kombajn Fortschmit 
512, stan dobry, sprawny (ewen-
tualnie na części). 608 01 39 95.

USŁUGI

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

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – tanecz-
ny kaJ – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	 Sprzątanie biur, powierzchni 
handlowych i klatek schodo-
wych. mycie okien w mieszka-
niach prywatnych. Pranie dy-
wanów  i wykładzin atrakcyj-
ne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

• Nowy najtańszy nośnik rekla-
my dla Twojej Firmy - Ramki do 
tablic rejestracyjnych z wyświe-
tlaczem LED, STUDIO REKLAMY 
VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad 
apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki 
brukowej. Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www. bruk-
linnowogard.com.pl

•	 Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

•	 DUr-DaCH – pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

•	 Windykacja. 509 996 105.

•	 Usługi informatyczne, napra-
wy komputerów, simloki, mo-
nitoring. Tel. 788 150 357.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 
784 053 493, 604 96 31 20.

• Powierzchnia reklamowa do wy-
najęcia 2*15m kwadratowych 
w centrum Nowogardu, tel. 605 
522 340.

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa 1,40 za km. 
500 297 054.

• UNIQA – ubezpieczenia komuni-
kacyjne, majątkowe, na życie. Lil-
la Kaźmierowska, ul. Poniatow-
skiego 14/2. 693 128 108, 91 350 
30 55.

• Transport, przeprowadzki – 
szybko i tanio. 79 1111 749.

•	 remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

• Układanie kostki brukowej i gra-
nitowej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budyn-
ków, budowa domów, kostka 
brukowa, itp. 692 562 306.

• Usługi tapicerskie zostały prze-
niesione na ul. Wojska Pol-
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

JUŻ OTWARTY
SkleP 

mONOPOlOWO 
– TYTONIOWY
„CYGareTka”

Szeroki asortyment alkoholi 
i wyrobów tytoniowych 

DOBRE CENY
alkohole świata, tanie papierosy
ul. Boh. Warszawy 1B 

(przy torach)

skiego 3 (budynek RCP-u). Tel. 
669 053 722.

• Kompleksowe wykończenie 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
784 188 147.

• Remonty i wykończenia miesz-
kań wykonam. 91 39  501 03, 
608 364 330.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

• Regeneracja nagrobków – lastri-
ko, granit, unoszenie, poziomo-
wanie oraz remonty mieszkań 
od „a’ do „z”. Tel. 500 54 50 21 lub 
91 350 31 51.

• Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	 kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI, 
STaTYSTYkI I ekONOmeTrII, 
Dla lICealISTÓW I STUDeN-
TÓW. PrZYGOTOWaNIe DO 
eGZamINÓW BIeŻĄCYCH I PO-
PraWkOWYCH, tel. 600 924128 
lub iwonand@wp.pl

•	 Transport, przeprowadzki – 
szybko, tanio. 696 138 406.

• Kompleksowe wykończenie 
wnętrz. Szybko, tanio, solidnie. 
79 057 18 17.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

• Naprawa AGD: pralki, lodów-
ki i inne, także w domu. Tel. 
607 719 505.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 
509 99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Organizacja – wesela i jazda kon-
na. 607 73 98 66.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

•	 kurs masażu klasycznego i ae-

robiku. Bezrobotni gratis. 510 
280 605. możliwość pracy.

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286.

• Kierowca A,B,C, uprawnienia na 
przewóz rzeczy podejmie pracę. 
669 935 247.

• Poszukuję pracownika do obsługi 
klienta w branży samochodowej. 
605 276 271.

• Poszukuję murarzy i pomocni-
ków murarza. 66 26 78 895.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• Potrzebny traktorzysta do pomo-
cy w gospodarstwie. 502 853 573.

• Przyjmę pracowników na budo-
wę. Tel. 888-603-612.

•	 Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 91 39 23 679.

•	 Przyjmę do pracy w ogrodnic-
twie, karsk. 691 664 658. 

•	 Zatrudnię kelnerki, kelnerów 
do obsługi wesel tylko z do-
świadczeniem, tel. 510 244 073.

INNe

• Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Oddam gruz w zamian za po-
sprzątanie. 669 417 394.

• Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam tapczan, cena 300 zł. 
Tel. 502 104 036.

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Tanio sprzedam wypoczynkowy 
zestaw narożny z fotelem – roz-
kładany z pojemnikiem na po-
ściel. Tel. 663 500 800.

• Rower z USA, typ „czoper” – sprze-
dam. Tel. 663 500 800.

• Sprzedam tapczan, cena 200 zł. 
502 104 036.

• Oddam 3 śliczne kotki w dobre 
ręce. 91 39 21 126.
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rozkŁad jazdy bu sów

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1129.06-1.07.2010 r. 

Nie jesteś sam. JEST POMORZANIN!

rosjanie w Osowie
W minioną niedzielę w Osowie odbył się mecz pomiędzy drużynami WKS Osowo oraz Primorsk z Rosji. Orga-

nizatorem spotkania była sołtys Osowa p . Mirosława Cwajda, Wiejskie Kluby Sportowe oraz Wspólny Nowogard.

Pomorzanin to nie tylko klub, to coś więcej. Po-
morek pokazał, że jest rodziną.

W ostatnią sobotę na stadionie miejskim w No-
wogardzie rozegrany został turniej charytatyw-
ny pod hasłem „You’ll never walk alone”. Te sło-
wa przyświecały wszystkim, którzy zjawili się tego 
dnia na stadionie, dla których Łukasz Marszałek 
jest w sercach i pamięci.

 Na Wojska Polskiego oglądaliśmy zmagania lu-
dzi, którzy pamiętali… O g. 13.00 organizatorzy 
otworzyli turniej słowami: „Jesteśmy tu by pamię-
tać o Łukaszu i cieszyć się każdą chwilą spędzo-
ną razem na boisku. Ten turniej dedykujemy rów-
nież bratu Łukasza, który jest dzisiaj z nami, żeby 
wiedział, że nie jest sam”. 

W zmaganiach wzięło udział 11 zespołów, które 
grały w 7-osobowych składach. Drużyny podzie-
lone zostały na dwie grupy, w których grały syste-
mem każdy z każdym. Oto drużyny i wyniki:

Grupa A 
1. Polonia
2. Sarmata
3. Bóg Tak Chciał
4. Budowlani-Seniorzy
5. Nauczyciele
6. Super Warszawa
Grupa B
1. Masovia
2. Pomorzanin
3. Pomorzanin II
4. Węgorza
5. Pomorzanin Juniorzy
Półfinały:
Sarmata – Pomorzanin II      4 : 0
Super W-wa – Masovia        0 : 0 k. 1 : 0
Mecz o III miejsce:
Pomorzanin II  - Masovia   0 : 0 k. 1 : 0

Finał :
Sarmata – Super W-wa    2 : 0

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli w 
zorganizowaniu turnieju Łukasza Marszałka oraz 
wszystkim, którzy przybyli w sobotnie popołu-
dnie na stadion przy Wojska Polskiego.

Dodatkowo chcielibyśmy podziękować sę-
dziom z Okręgowego Związku Piłki Nożnej : p. 
Antoniemu Dancewiczowi, p. Jerzemu Kmiecio-
wi, p. Bartoszowi Bryśkiewiczowi za przekazanie 
swoich diet, które razem z pozostałymi zebrany-
mi w trakcie turnieju pieniędzmi przekazane zo-
stały rodzinie Łukasza.

Obszerna relacja z turnieju na oficjalnej stronie 
klubu:  www.pomorzanin.com

Organizatorzy

O godzinie 11. 00 na boisku pił-
karskim odbyło się oficjalne spo-
tkanie. Sołtys Cwajda powitała 
gości z Rosji chlebem i solą przy 
ludowej muzyce w wykonaniu 
Kapeli Rycha.

Swoją osoba zaszczyciła obec-
nych zawodników i mieszkańców 
poseł na Sejm RP Renata Zarem-
ba. Po uroczystym rozpoczęciu, 
zawodnicy obu ekip rozegrali to-
warzyski mecz, zakończony wy-
sokim zwycięstwem gospodarzy.

Po meczu wszyscy zawodnicy 
zaproszeni zostali na poczęstu-
nek, po którym podpisana zosta-
ła umowa pomiędzy sołtys Oso-
wa Mirosławą Cwajdą a przedsta-
wicielem miasta Primorsk w celu 
wymiany sportowej, w ramach 
której zespół z Osowa zaproszo-
ny zostanie na rewizytę do Pri-
morska.

Cała relacja z Osowa na stronie 
www.wspólny-nowogard.pl

Inf. własna



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12 Nr 48 (1884)

5 lipca br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama reklama

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

miętno

W co się bawić?
Do redakcji zadzwonił zmartwiony mieszkaniec Miętna prosząc o inter-

wencję w sprawie boiska.
Pojechałem, zobaczyłem, pokazuję…
Są wakacje, dajmy dzieciom chociaż w piłkę pograć!

Jarosław Bzowy
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tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

lato w pełni, plaża nie

Czytaj s. 4

Molo zamknięte, bo jest dziurawe. W wodzie pływać ciężko, bo pełno w niej glonów. Do tego 
obskurne stoliki pod zjeżdżalnią i brak śmietników. To obraz nowogardzkiego kąpieliska.

Bronisław 
Komorowski 
w Redle! 

O obwodnicy inaczej

Mądry Polak 
po szkodzie
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O obwodnicy inaczej

Mądry Polak  
po szkodzie

To stare przysłowie okazuje się 
aktualne i dzisiaj. W ostatnich ty-
godniach redakcja jest zasypywana 
skargami obywateli w związku z bu-
dowaną obwodnica. Przypominam, 
że od kilku lat bezskutecznie uświa-
damialiśmy  mieszkańcom, radnym 
i inwestorowi, że obwodnica o re-
alizowanym przebiegu północnym 
jest błędem i że realizacja wersji po-
łudniowej jest bardziej funkcjonal-
nym ale także pozwalającym unik-
nąć wielu szkód i to szkód, których 
nie da się już naprawić.

Oprócz wielu argumentów, które 
tutaj już pominiemy pisaliśmy rów-
nież o dewastacji naturalnych płuc 
miasta opartych o tzw. Sarni Las i 
jezioro oraz przyległe tereny rekre-
acyjne. Ale wszystko jak grochem 
o ścianę. Można było odnieść wra-
żenie, że odporność na argumenty 
graniczyła z głupotą

Nie mieliśmy też dla naszych dzia-
łań istotnego wsparcia społecznego 
- ba nawet niektórzy skąd inąd no-

bliwi obywatele zarzucali gazecie, że 
jest winna temu, że obwodnica do-
tychczas nie powstała.

Dzisiaj drzwi do redakcji się nie 
zamykają i ludzie dopiero po latach 
wyrażają różne zdania i protestują. 
Tylko tyle, że jest już za późno!

W załączeniu list Czytelnika ilu-
strujący pewne słuszne i niejedno-
krotnie przez „DN” wyrażane oceny.

Protestują też właściciele dzia-
łek rekreacyjnych i warzywnych za 
Osiedlem Bema, którym zafundo-
wano potężne dawki hałasu 30 m od 
działek.

Protestują  mieszkańcy z którymi 
nie do końca załatwiono sprawy wy-
kupu własności, za głowy łapią się 
wędkarze -  gwałtowne obniżenie się 
poziomu wody w Olchowie i śnięcie 
ryb spowodowane jest przerwaniem 
naturalnych barier odgradzających 
tamtejsze jezioro od jeziora Nowo-
gardzkiego.

Jako podsumowanie patrz tytuł.
Red.

Oto list adresowany do Marka Słomskiego
Jestem stałym i wiernym czytelnikiem Waszego Dziennika. Mieszkam od 

1,5 roku w Nowogardzie – tutaj pracuję i jestem szczęśliwy. I tu jest pięknie 
– jezioro, które zachwyca w samym środku miasta!

Do Nowogardu przyjechałem z Warszawy, chyba na dłużej… Miałem nie 
pisać, ale zbulwersowała mnie sprawa OBWODNICY. Jak można było dopu-
ścić do tego, że OBWODNICA powstaje (została zaprojektowana w Szcze-
cinie chyba na zlecenie pana Czarkowskiego) od strony PÓŁNOCNEJ, do-
słownie obok pięknego JEZIORA NOWOGARDZKIEGO? Jak można było 
tak głupio zaprojektować obwodnicę? A tak dużo mówi się o ochronie śro-
dowiska naturalnego! Co powiedzą mieszkańcy Nowogardu za 30 lat? 

Myślę, że OBWODNICA została zaprojektowana na zlecenie ludzi, którzy 
mieli interes finansowy. Ktoś kupił ziemię 6 lat temu płacąc 1 zł za metr kwa-
dratowy, a dzisiaj dostał za ten metr 30 zł. Sprawa powinna być obiektywnie 
wyjaśniona, bo jest to temat korupcyjny.

Dziś jest mało ludzi wiarygodnych, z autorytetem, a Pan takim powinien 
być i Pana GAZETA. Trzeba tworzyć lepsze rozwiązania – OBWODNICA 
obecnie budowana to błąd HISTORYCZNY dla środowiska Nowogardu. To 
nadaje się do Strasburga. Chcę razem z młodymi ludźmi stworzyć grupę, 
która będzie protestować przeciwko głupocie i korupcji. Sprawa jest napraw-
dę poważna i taki „Dziennik Nowogardzki” jak Wasz powinien być czuły 
na głupotę, korupcję, celowość działania takiego, a nie innego. Nurtuje nas 
pytanie dlaczego tak zaprojektowano obwodnicę, kto był pomysłodawcą, 
komu zależało na takim przebiegu, kto na tym skorzystał.

Chcemy stworzyć grupę młodych – „TERAZ MY - KIEDYŚ ONI”.
Czekamy na ciekawe intelektualnie artykuły w „Dziennik Nowogardz-

kim”. Obwodnica od Stargardu byłaby korzystniejsza i słuszna…
(Dane osobowe autora zachowujemy do wiadomości redakcji)

PkPS informuje
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd w Nowogardzie zaprasza do 

odwiedzania naszego magazynu z odzieżą używaną. W chwili obecnej jest 
szeroki wybór. Odzież będzie wydawana w przerwach między wydawaniem 
żywności. W chwili obecnej żywność będzie dopiero po 10 lipca, więc w tym 
czasie zapraszamy. Magazyn czynny w każdy poniedziałek i piątek od 10-tej 
do 12-tej. Nie wymagamy żadnych skierowań. Obsługujemy mieszkańców 
miasta i gminy.

Wiceprezes Zarządu
Jadwiga Cichecka
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JUŻ OTWARTY
SkleP 

mONOPOlOWO 
– TYTONIOWY
„CYGareTka”

Szeroki asortyment alkoholi 
i wyrobów tytoniowych 

DOBRE CENY
alkohole świata, tanie papierosy
ul. Boh. Warszawy 1B 

(przy torach)

Zarząd  Budynków Komunalnych
w Nowogardzie  ul.700-Lecia 14

Wydzierżawi 
4   lokale użytkowe  

/pomieszczenia magazynowe

3  lokale  o   powierzchni  po 38m²  i  1 lokal  o  powierzchni  
-138m²  na terenie bazy ZBK przy ul 700- Lecia 14 w No-
wogardzie. Cena stawki czynszu za m² powierzchni lokalu 
do negocjacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  na 
numer telefonu  91 39 26 267  w godz. 8ºº-14ºº.

lOkal 
HaNDlOWY 

do wynajęcia w centrum  
Nowogardu, ul. 700 Lecia 26d, 

pow. 50 m kw.  
Tel. 693 021 093

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Bronisław Komorowski 
w Redle!

W dniu 01.07.2010 w miejscowości Redło w domu państwa Małgorzaty i 
Piotra  Wawreńczuków odbyło się  spotkanie z kandydatem na Prezydenta 
RP Bronisławem Komorowskim . W obiektywie fleszy, kamer dziennikarzy 
stacji TVN, POLASAT i TVP Szczecin Bronisław Komorowski przywitał się 
z rodziną na dziedzińcu i po krótkiej rozmowie został zaproszony do domu 
na śniadanie. Sam przebieg spotkania był niedostępny dla prasy, ale przy 
uprzejmości funkcjonariuszy BOR, którzy wpuścili mnie do domu wraz z 
innymi reporterami   udało mi się zrobić kilka zdjęć ze spotkania  z rodzi-
ną. Po śniadaniu Zbigniew Komorowski udał się  w kolejne regiony nasze-
go województwa. Całość odbyła się w iście wyborczym tempie. W niedzielę 
już wybory, które rozstrzygną, kto zostanie prezydentem Rzeczypospolitej. 

Jarosław Bzowy 
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lato w pełni, plaża nie
Molo zamknięte, bo jest dziura-

we. W wodzie pływać ciężko, bo 
pełno w niej glonów. Do tego ob-
skurne stoliki pod zjeżdżalnią i 
brak śmietników.

To obraz nowogardzkiego kąpieli-
ska miejskiego. Na jego stan narzeka 
wielu mieszkańców. Nawet ci, któ-
rzy jednak zdecydują się popluskać 
w jeziorze. 

Plaża jest własnością gminy No-
wogard. Przed obecnym sezonem 

została Urząd Miejski podpisał Zbi-
gniewem Gumiennym umowę na 
zarządzanie przez sezon letni. Gu-
mienny od zeszłego roku dzierżawi 
od gminy ośrodek wczasowy poło-
żony przy promenadzie.          

Korzystający z kąpieliska miesz-
kańcy narzekają. – Gdzie mamy cho-
dzić? Jest obskurnie, ale to i tak jedy-
ne miejsce w naszym mieście, gdzie 
można spędzić wolny czas – mówi 
jedna z mieszkanek przebywających 
na kąpielisku. Kąpiącym się prze-
szkadzają wszechobecne glony. Do-
szło do tego, że w wodzie pływa spo-
rych rozmiarów ich „zielona wyspa”.

W fatalnym stanie znajduje się 
także molo. Podłoże jest dziurawe, 

a deski się uginają. Po prostu gro-
zi zawaleniem. Na mniejsze pomo-
sty lepiej nie ryzykować. Wygląda-
ją jakby lada moment miały runąć 
same. Zdezelowane stanie jest każde 
te, przy którym ratownicy Wodne-

go Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego cumują swoją motorówkę i 
łódki.    

Ratownicy nie są zadowoleni z 
warunków panujących na plaży: - 
Długo zastanawialiśmy się nawet czy 
otworzyć kąpielisko. Przeszkadzają 
przede wszystkim wszechobecne glo-
ny. Mogą być niebezpieczne szcze-
gólnie dla dzieci kąpiących się w je-
ziorze. O otwarciu pomostu nie było 
nawet mowy – mówi ratownik Bar-
tek, który służbę nad naszym jezio-
rem pełni już drugi raz. – Ogólnie 
nie mogę narzekać. Nowogard to ład-
ne i spokojne miasto. Mimo wszystko 
pracuje się tutaj przyjemnie, niebez-
pieczne sytuacje to incydenty. Jednak 
lepiej było w zeszłym roku, gdy plażą 
zarządzała gmina.  

Do usunięcia glonów nikt, więc 

się nie kwapi. Podobno zarządca 
plaży pobroczył tym zadaniem ra-
towników, ale ci odmówili, argu-
mentując, że to nie ich obowiązek.

- Mieszkańcy informują nas o 
uciążliwych glonach. Odpowiedzial-
ny za ich usunięcie jest pan Gumien-
ny. Informowaliśmy go o konieczno-
ści ich usunięcia już dwa tygodnie 
temu. Obiecał, że to zrobi, więc cze-
kamy. Tak samo jest z molo. Twier-
dzi, że umówił się już ze stolarzem, 
by poprawić jego stan. Czekamy – 
twierdzi Tadeusz Fiejdasz, kierow-
nik miejskiego Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, iż gmina na utrzy-
manie kąpieliska wyda w tym roku 
od 70 do 85 tys. zł.   

Marcin Nieradka

Odbiorcy energii przedpłatowej 
w tarapatach

Klient nasz pan?

energetyczne pełnią rolę technicz-
ną. Sprzedaż energii jest w kom-

petencji ENEA S.A., 
której przedstawiciele 
znajdują się w Rejonie 
Dystrybucji (u nas w 
Goleniowie).

Na posterunkach 
(taki ma swą siedzibę 
w Nowogardzie) zre-
zygnowano z obsługi 
klienta. Oznacza to, że 
na posterunku nie za-
płacimy za nabywaną 
energię, a otrzyma-

my jedynie dowód wpłaty na żąda-
ną przez nas kwotę i musimy udać 
się do miasta (na pocztę, do banku 
lub innych punktów przyjmujących 
wpłaty). Z dowodem wpłaty udaje-
my się na kolejny „spacer” do sie-
dziby posterunku gdzie dostaniemy 
stosowny kod umożliwiający korzy-
stanie z licznika przedpłatowego. 

Przedpłatę możemy zrealizować 

także poprzez przelew bankowy, bo-
wiem każdy odbiorca ma indywi-
dualne konto, na które może doko-
nywać przedpłaty. Jest jeszcze jedna 
możliwość – można zakupu doko-
nać  bezpośrednio w Biurze Obsługi 
Klienta w... Goleniowie.

Obawiamy się, że już niebawem 
w naszym posterunku nie załatwi-
my nic – będziemy zmuszeni sa-
modzielnie dokonać wpłaty i telefo-
nicznie uzyskać kod dostępu albo... 
czeka nas podróż do Goleniowa.

Biednemu wiatr w oczy – według 
zebranych przez nas danych sprawa 
dotyczy około 200 użytkowników 
(pracownicy posterunku nie udzie-
lają takich informacji). Wiemy, ze 
niektórzy wykupują energię za... 5 
lub 10 złotych. Czy dla takich klien-
tów mowa o Internecie,, przelewach, 
informacjach telefonicznych lub po-
dróżach do Goleniowa to nie obe-
lga?

Katarzyna M-Kasakiewicz 

Stosunkowo duża liczba miesz-
kańców posiada tzw. licznik  przed-
płatowy na energię elektryczną. 
Wprowadzono ten system dla wy-
gody użytkowników. Bywało, że nie-
którzy mieli kłopoty z zapłatą za zu-
żytą energię – wówczas „odcinano” 
prąd i należało ponosić dodatkowe 
koszty za ponowne przyłączenie. 
Takim abonentom zaproponowa-
no liczniki przedpłatowe. Obywa-
tel udawał się na posterunek ener-
getyczny, płacił określoną przez sie-
bie kwotę, otrzymywał kod dostępu 
i informację jak go wprowadzić do 
licznika i po kłopocie. Po wyczer-
paniu limitu pozostawał bez prądu 
ale nikt mu licznika nie „odcinał” 

– znowu kupował 
energię za tyle na ile 
go było stać. Piszę w 
czasie przeszłym bo 
ENEA S.A. poszukała  
oszczędności.

Rzecznik prasowy  
energetyki w Szczeci-
nie  wyjaśnia:

Posterunki Energetyczne nie zaj-
mują się bezpośrednią obsługą 
klienta. Nie ma na nich warunków 
do prowadzenia kasy. Od lipca 2007 
roku nastąpił podział Firmy (zgod-
nie z wymogami Unii Europejskiej) 
na ENEA SA, oraz ENEA Operator 
która zajmuje się dystrybucją ener-
gii elektrycznej. Także posterunki 
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Na wszystkie maszyny - RATY 0%
NOWOGARD, ul. Warszawska 5, tel. 91 392 68 57
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XIV Niedziela Zwykła (Łk 10,1-9)

POWOŁANIE KAPŁAŃSKIE
Chrystus - wysyłając uczniów do miast i wsi z misją głoszenia, że przybliżyło 

się królestwo Boże - powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Uwaga Chrystusa o potrzebie większej ilości głosicieli Ewangelii jest ciągle 
aktualna. Wprawdzie, w Polsce mamy sporo powołań, ale w całym Kościele jest 
ich zdecydowanie za mało, ludzi zaś, którym trzeba głosić Słowo Boże, ciągle 
przybywa.

Jakie są przyczyny spadku powołań? Jest ich wiele. Ale za najważniejsze 
uważa się osłabienie wiary i niekorzystny wpływ dzisiejszej cywilizacji.

Jakie więc zadania stoją dzisiaj przed chrześcijanami, gdy chodzi o powoła-
nia? Najpierw, trzeba pogłębić życie religijne w rodzinach, gdzie się rodzą i 
dojrzewają powołania. Trzeba następnie pielęgnować u młodych ludzi do-
strzeżone oznaki powołania. Wreszcie, idąc za wezwaniem Chrystusa, na-
leży się o nie modlić. Powołanie bowiem jest łaską, która od Boga pocho-
dzi. Księdzem nie można zostać na zawołanie. Powołanie daje Bóg, komu chce 
i kiedy chce. Nie znaczy to, że człowiek nie ma tutaj nic do zrobienia. Owszem, 
ma. Do niego należy przygotowanie podłoża tak naturalnego, jak i religijnego, 
a także wspieranie młodego człowieka w jego drodze ku kapłaństwu.

Czy „bycie księdzem” jest czymś trudnym? Nie. Pod warunkiem, że w życiu 
księdza Bóg zawsze będzie na pierwszym miejscu jako Ten najważniejszy i je-
dynie koniecz ny. W przeciwnym razie jego życie może być niezwykle trudne. 
Łatwo bowiem wtedy ulec różnym słabościom, jak np. chęci bogactwa, posia-
dania władzy, a nawet kobiety.

Co w życiu księdza jest najtrudniejsze? Ludzie najczęściej uważają, że brak 
własnej rodziny i obowiązek celibatu. Nic podobnego. Celibat nigdy nie będzie 
zasadniczym proble mem, gdy w życiu księdza pierwsze miejsce zajmie Bóg i 
ludzie, którym służy. Najtrudniejsze jest poczucie niepotrzebności. Spotyka-
my się z tym nieraz na Zachodzie. Być niepotrzeb nym to największy dramat 
księdza i jego najcięższa próba.

W życiu księdza jest jednak pewien istotny ciężar. Jest nim niemożność by-
cia sobą. Ksiądz zawsze musi reprezentować Chrystusa. On nie może jak 
żołnierz zdjąć munduru i być zwykłym człowiekiem. On zawsze jest księdzem, 
nawet wtedy gdy chodzi ubrany po świecku. On nie może być bezimien nym. 
On ma na sobie wyryty stygmat Chrystusa, którego nie ukryje zwykłe robocze 
ubranie ani świetnie skrojony garnitur.

Wracając do sprawy głosicieli Dobrej Nowiny, winni nimi być również lu-
dzie świeccy, i to na wielką skalę. Przy czym chodzi tu o dwie rzeczy: głosze-
nie słowa Bożego i świadectwo życia, bez którego nasze słowa będą tylko 
czczą gadaniną.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 

11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpol-
nicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyj-
ny nie będzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

  
Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o 

g.10.00, w Lestkowie o g.11.00.
x.TT

Idziemy na wybory? Ale po co?
Żyjemy w demokratycznym ustroju, to zaś oznacza, że 

każdy obywatel ma prawo głosowania. Jednakże frekwen-
cja wyborcza, zwłaszcza na lokalnym poziomie, jest 
zdumiewająco niska. W konsekwencji rządy wybiera-
ne są przez mniejszość społeczeństwa. 

Na to społeczne zobojętnienie może składać się częściowo przeświadczenie, że je-
den głos nie ma większego znaczenia, a także i przede wszystkim powszechna nega-
tywna wizja polityki i polityków, która sprawia, że ludzie nie są już w stanie przywią-
zywać wagi do kwestii wyborów. Wielu uważa, że wszystko zostało tak spłycone, iż 
nie sposób uwierzyć, by którykolwiek z kandydatów (lub którakolwiek z partii) po 
uzyskaniu poparcia troszczył się o swych wyborców, po co więc przejmować się wy-
borami? Takie postawy zaskakują tych wszystkich, którzy walczyli o wolne wybory i 
którzy uważają je za podstawę istnienia demokratycznego społeczeństwa.

 Reakcje społeczne
 Społeczeństwo nie ma dobrego zdania o politykach; postrzega ich raczej jako lu-

dzi skorumpowanych, ogarniętych żądzą władzy. Istnieje także przekonanie, że po-
lityka jest zwykłą grą. Ludzie, którzy się nią zajmują, najpierw kłócą się w sali obrad, 
a potem - jak gdyby nigdy nic - idą wspólnie do baru i piją drinki. Taka postawa po-
strzegana jest jako gra, daleka od codziennych trosk, z jakimi borykają się normal-
ni ludzie. Zarysowuje się tu kontrast z tymi parlamentarzystami, którzy z poświęce-
niem pracują na rzecz wyborców, którzy wybrali ich na swych reprezentantów.

Po części owo rozczarowanie oraz niepokój biorą się stąd, że nie istnieje aktualnie 
zbyt wiele płaszczyzn, na których dokonuje się elekcji, poczynając od wyborów lo-
kalnych aż po narodowe i europejskie. W Wielkiej Brytanii dopiero po utworzeniu 
odrębnego zgromadzenia dla Szkocji i Walii można było odnieść wrażenie, że wybo-
rów dokonuje się na wielu poziomach. Tak istotnie dzieje się przynajmniej co cztery 
lata w przypadku wyborów do Parlamentu. Daje to możliwość usunięcia poprzed-
niej „ekipy” oraz wypróbowania i dania szansy zupełnie nowej partii i nowym poli-
tykom. W praktyce natomiast wygląda na to, że coraz bardziej zacierają się różnice 
między poszczególnymi partiami politycznymi, daje się natomiast zauważyć ciąg ku 
modelowi partii centrum. Zmiany, jakie zaszły w systemie wyborczym - od głoso-
wania bezpośredniego do przedstawicielstwa proporcjonalnego, wprowadziły sporo 
zamieszania w umysły wielu ludzi, choć niektórzy twierdzą i przekonują innych, że 
taka forma zapewnia większy udział w procesie demokratyzacji.

Demokracja zależy od aktywnego zaangażowania wszystkich członków społe-
czeństwa. Skoro nie korzystamy z prawa do uczestniczenia w wyborach, wówczas 
wydaje się, że mamy mniejsze prawo do narzekania na rząd i polityków, którzy zosta-
li wybrani bez naszego udziału. Jednak to, że rząd może zostać wybrany przez mniej 
niż połowę głosujących, jawi się jako poważny, domagający się rozwiązania problem.

Perspektywa chrześcijańska
Bóg jest głęboko zatroskany o każdy aspekt życia ludzkiego a zwłaszcza o to, jak 

ludzie sprawują władzę. Prawo Starego Testamentu odnosiło się do każdej płaszczy-
zny życia człowieka i społeczeństwa. Dla Izraelitów podstawowym systemem rządów 
była teokracja (rządy Boga), lecz nawet w tym przypadku konieczne były pewne for-
my ludzkich interwencji, jak miało to miejsce ze strony sędziów i starszych. Wszel-
kie prawa i władze pochodziły jednak ze wspólnego źródła, którym był Bóg, przed 
Nim też rządzący byli odpowiedzialni. On bowiem był tym, który stawiał danego 
człowieka na urzędzie (Prz 8, 15-16). Ludzie sprawujący władzę mieli uważać na to, 
jak żyją i nie nadużywać swych uprawnień. Sam Bóg pouczał sędziów, w jaki sposób 
winni pełnić swój urząd: „Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i po-
darku nie przyjmiesz” (Pwt 16, 19). Tym, którzy dzierżyli władzę polityczną, nie wol-
no było rządzić i wydawać sądów na własną rękę: „Baczcie na to, co czynicie, bo nie 
dla człowieka sądzicie, lecz dla Pana. On jest przy was, gdy sądzicie. Teraz zaś niech 
wami owładnie bojaźń Pańska. Baczcie więc, co czynicie, nie ma bowiem u Pana, 
Boga naszego, niesprawiedliwości i stronniczości ani przekupstwa” (2 Krn 19, 6-7).

Ten sam problem porusza św. Paweł w Liście do Rzymian (rozdział 13), gdzie do-
wodzi, że wszelka władza pochodzi od Boga oraz że wszyscy rządzący są odpowie-
dzialni przed Bogiem. Otrzymali bowiem od Niego szczególne zadanie do realizacji: 
powinni eliminować w świecie zło, wspierać zaś dobro.

Św. Piotr i św. Paweł wzywają chrześcijan do modlitwy za tych, którzy sprawu-
ją władzę. To mały przyczynek do zrozumienia tego, czego od chrześcijan oczeku-
je Bóg: aby wykorzystywali siłę, jaką ma ich głos wyborczy, po to, by uzyskać pew-
ność, że wybrane zostaną odpowiednie osoby, które będą walczyć ze złem i wspierać 
wszystko, co dobre. Jeśli istotnie mamy być na ziemi „solą i „światłem”, to korzysta-
nie z prawa demokratycznego głosu jest dla nas jednym ze sposobów realizacji za-
dań, jakie Bóg stawia przed swym ludem.

Chciejmy podczas tych wyborów oddać nasz głos na ludzi prawych, mądrych i 
sprawiedliwych, którzy są najbliżej naszych wartości chrześcijańskich.

Cyt. www.deon.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

72-5.07.2010 r. 

Dopalacze w małym kiosku
Mała, niepozorna budka, kiedyś był w niej warzywniak. Dziś zamiast marchewki, czy cebuli można kupić tam środki odurzające.  

Od kilku tygodni przy jednej z 
głównych ulic Nowogardu funkcjo-
nuje sklep oferujący środki odurza-
jące popularnie zwane dopalaczami. 
Chodzi o środki narkotyczne niebę-
dące pod wpływem sejmowej usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

- To środki legalne, a handel nimi 
nie jest przestępstwem Tylko część 
substancji odurzających, których są 
tysiące uznawana jest za narkotyki. 
Pozostałe po prostu nie zostały wpi-
sane na wspomnianą listę. Dlatego są 
legalne. Dopalacze, to po prostu za-
mienniki narkotyków. Działają na 
człowieka w bardzo podobny sposób 
– twierdzi psychoterapeutka Alicja 
Jaszczyńska, specjalistka od uzależ-

nień. 
Dopalacze można określić le-

galnymi narkotykami. Mają wie-
le wspólnych cech z marihuaną, 
amfetaminą, kokainą oraz hero-
iną. Sprzedawcy dopalaczy twier-
dzą, że używki te mają jedynie do-
dawać energii i poprawiać nastrój. 
Cynicznie milczą o zawartości przez 
nie substancji psychotropowych np. 
benzynopiperazynę (BZP). Sub-
stancja ta działa podobnie jak am-
fetamina. Może powodować drgaw-
ki, podniesienie temperatury ciała, 
uczucie zagubienia, psychozę, bez-
senność (czasem może trwać na-
wet trzy doby po przyjęciu dawki), 
mdłości, wymioty czy bóle głowy. 

Nowogardzki punkt sprzedaży to 
tzw. „funshop”. Oprócz dopalaczy 
oferuje także akcesoria przydatne do 
odurzania się zabronionymi środka-
mi. W Urzędzie Gminy zapytaliśmy 
o właściciela „salonu” i wpisany do 
ewidencji rodzaj prowadzonej dzia-
łalności.

- Właścicielem lokalu jest miesz-
kaniec z Goleniowa. Jednak z tego, co 
się orientujemy osoba ta nie prowa-
dzi obecnej działalności, a wynajmu-
je pomieszczenie innej. W związku z 
tym, iż nie jest ona mieszkańcem na-
szej gminy nie mamy dostępu do in-
formacji na temat prowadzonej dzia-
łalności – informuje pracownik ratu-
sza Wioletta Gałka. 

Nowogardzki funshop nie ma sta-
łych godzin otwarcia. Otwierany 
jest o różnych porach, jakby na za-
mówienie. Być może z obawy przed 
różnego rodzaju kontrolami, który-
mi można uprzykrzyć mu działalno-
ści. Także do nowogardzkiego komi-
sariatu policji trafiły już doniesienia 
dotyczące jego funkcjonowania.

- Mieliśmy zgłoszenia o prowadze-
niu w nim sprzedaży środków za-
bronionych przez ustawę o przeciw-
działaniu narkomani, czyli nielegal-
nych narkotyków. Przeprowadziliśmy 
postępowanie, ale zwróciliśmy się 
do prokuratury z wnioskiem o jego 
umorzenie wobec braku dowodów 
– mówi Leszek Nowak, komendant 
nowogardzkiego komisariatu.

W Polsce są już pierwsze śmiertel-
ne ofiary dopalaczy. Np. w czerwcu 
po ich zażyciu zmarł 21-letni miesz-
kaniec Krakowa. To, że sprzedaż do-
palaczy nie jest ustawowo zabronio-
na nie znaczy jednak, że władze nie 
mogą z nimi walczyć. Np. w Łodzi w 
sklepach z dopalaczami trwają rów-
nież kontrole inspektorów handlo-
wych i budowlanych oraz sanepidu.  
Okolice lokali z legalnymi narkoty-
kami monitorują strażnicy miejscy. 
Szczególną uwagę skupiają na nie-
letnich próbujących zakupić dopala-
cze. W ciągu dnia zatrzymują nawet 
kilku nastoletnich fascynatów środ-
ków psychoaktywnych. Przekazują 
ich policji lub rodzicom.

Czy nasze władze i policja zde-
cydują się wypowiedzieć wojnę ob-
skurnej budzie? Zobaczymy. 

marcin Nieradka         

mówi psychoterapeutka alicja Jaszczyńska, 
specjalistka od uzależnień:

Marcin Nieradka: Dopalacze 
uzależniają?

Alicja Jaszczyńska: - Jak najbar-
dziej. Uzależnić można się od bar-
dzo wielu rzeczy. Można mieć np. 
problem z chodzeniem na siłownie i 
środkami poprawiającymi tężyznę fi-
zyczną. Dopalacze są jednak środka-
mi zawierającymi groźne substancje 
chemiczne, a w takim przypadku o 
uzależnienia bardzo łatwo. Efekty po 
ich zażyciu są bardzo podobne jak po 
zażyciu narkotyków. 

Co łączy je z narkotykami?
- Cech wspólnych jest naprawdę 

bardzo wiele. Można nawet powie-
dzieć, że są to narkotyki, tylko dziw-
nym trafem nie znajdują się na za-
bronionych listach. Podstawowa 
wspólna cecha, to wpływ na zmianę 
ludzkiej świadomości. Po ich zażyciu 
organizm reaguje po prostu niena-
turalnie. Reakcje mogą być różne, a 
pierwsze zgony zdarzyły się już także 
w naszym kraju.

Z czasem każdy narkoman coraz 
częściej zażywa niedozwolone sub-
stancje. Tak samo jest z dopalacza-
mi?

- To także cecha wspólna ich oraz 

zabronionych narkotyków. Z czasem 
organizm uodparnia się na ich dzia-
łanie. By doznać „szczególnych wra-
żeń” uzależniony potrzebuje ich wię-
cej, a przez to musi zażywać częściej. 
Takie postępowanie kończy się degra-
dacją organizmu. Może prowadzić 
również do nieodwracalnych zmian.

Jak można walczyć z dopalacza-
mi? 

- W związku z tym, iż ich sprze-
daż nie jest zabroniona reklamowa-
ne są jako środki świetne do popra-
wienia sobie humoru. Władze miast 
mogą odpowiedzieć na to swoją kam-

panią. Należy informować młodzież 
i rodziców o Zagrodniach, które nio-
są ze sobą dopalacze. Należy walczyć 
ze stylem propagującym narkomanie 
i przekonanie, że środki odurzają-
ce są „cool”. Młodym ludziom często 
wydaje się, że zażywanie takich środ-
ków doprowadzi do rozwiązania ich 
problemów. Jest całkiem odwrotnie. 
Uciekają oni w świat odurzeń, z któ-
rego później ciężko ich wyciągnąć.

rozmawiał 
marcin Nieradka    
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„BOSmaN   CUP”
W dniach 24-26 czerwca 2010 

r. odbywały się MIĘDZYNARO-
DOWE  MISTRZOSTWA POLSKI 
TAXI ,w 3 konkurencjach sporto-
wych .W czwartek 24 czerwca za-
wodnicy rywalizowali w Bilard , a w 
piątek w Darta w pubie „Pasadena” 
w Nowogardzie.

Natomiast rozgrywki w piłkę noż-
ną odbywały się na stadionie w Gol-
czewie w piątek i sobotę w 3 katego-
riach wiekowych: w seniorach, old-
bojach i weteranach .W piątek, za-
wodnicy  po eliminacjach w piłkę 
nożną, wieczorem udali się na kon-
cert Edyty Geppert.

W trakcie turnieju odbył się 
„Mecz Gwiazd” - drużynę gospoda-
rzy poprowadził Burmistrz Golcze-
wa, a drużynę gości Mer Primorska 
(Rosja) Igor Kowal. W skład drużyn 
wchodzili Vipowie - Nowogard re-
prezentowali: Ania Protas, Mateusz 
Zaremba i Wiesław Zieleśkiewicz.

Zakończenie Mistrzostw odbyło 
się na wielkiej scenie na stadionie w 
Golczewie.

Po wręczeniu medali i pucharów 
odbyły się atrakcyjne występy arty-
stów - wystąpił siłacz z Czech”Że-
lezny Zakon”, Orkiestra Zbigniewa 
Górnego , cygański zespół „Roma-
”,był także pokaz sztucznych ogni i 
dyskoteka do białego rana.

Zwycięscy Mistrzostw Polski Taxi:
BILARD             
I    miejsce - Paweł Janiszewski - No-

wogard
II  miejsce - Marcin Ptaszyński - No-

wogard
III miejsce - Marcin Janowicki - No-

wogard 
DART
INDYWIDUALNIE    KOBIETY:
I  miejsce - Ania Protas - Nowogard 
II miejsce - Paulina Janowicka - No-

wogard 
III miejsce - Ela Protas - Nowogard 
INDYWIDUALNIE   MĘŻCZYŻNI:
I  miejsce - Roman Tomczak - Cza-

plinek
II miejsce - Janusz Ziętkiewicz - 

Czaplinek
III miejsce - Jan Merta - Łąka
TEAM:
I  miejsce - Roman Tomczak - Janusz 

Ziętkiewicz - Czaplinek
II miejsce - Jacek Chlebowski - Ta-

deusz Grącki - Nowogard 
III miejsce - Waldemar Sokal - Jaro-

sław Daćkowski - N-d
PIŁKA   NOŻNA:
SENIORZY
I  miejsce - Warszawa „ELE  TAXI”
II miejsce - Warszawa „SUPER  

TAXI”
III miejsce - Kraków „BARBAKAN  

TAXI”
Król strzelców - Mariusz Szymaniak 

- Warszawa „ELE  TAXI”

Najlepszy bramkarz - Grzegorz Or-
łoś - Warszawa „ELE  TAXI”

OLDBOJE
I  miejsce - Chodzież
II miejsce - Warszawa „ELE  TAXI”
III miejsce - Brześć (Białoruś)
Król strzelców - Zbigniew Żerko - 

Chodzież
Najlepszy bramkarz - Brześć (Biało-

ruś)
WETERANI
I  miejsce - Olsztyn
II miejsce - Warszawa
III miejsce - Koszalin
Król strzelców - Wiesław Zieleśkie-

wicz - Nowogard 
Najlepszy bramkarz -  Romuald 

Bielski - MPT  Warszawa
PUCHAR  POSEŁ RENATY  ZA-

REMBY
Golczewo
Wołodia - Rosja
Primorsk - Rosja
PUCHAR  FAIR  PLAY
Wołodia - Rosja
Brześć - Białoruś
Nowogard - “BOSMAN”
Medale dla zwycięzców we wszyst-

kich konkurencjach sportowych 
ufundował i wręczył pan Stanisław 
Osajda właściciel firmy “ESO”z No-
wogardu, ponadto ufundował i wrę-
czył puchary dla najlepszych bram-
karzy.

Burmistrz Golczewa ufundował i 
wręczył puchary za pierwsze miej-
sca w piłce nożnej.

Puchary ufundowane przez pa-
nią Poseł Renatę Zarembę wręczył 
w jej imieniu wybitny piłkarz piłki 

ręcznej Mistrz Polski “VIVE” Kiel-
ce, uczestnik Ligi Mistrzów członek 
kadry narodowej Mateusz Zaremba.

Ponadto puchary ufundował Ja-
cek Olszewski, a pozostałe szef fir-
my PUWIS Pan Ryszard Sobieralski, 
które wręczył Burmistrz Golczewa 
Pan Andrzej Danieluk.

Chciałbym serdecznie podzięko-
wać za ogromną pomoc współor-
ganizatorom, głównym sponsorom 
tych mistrzostw, bo dzięki nim od-
były się z tak bogatym programem:

Panu Andrzejowi Danielukowi 
Burmistrzowi Golczewa, Panu Ry-
szardowi Sobieralskiemu szefowi 
firmy PUWIS, oraz Panu Stanisła-
wowi Osajdzie właścicielowi firmy 
“ESO” w Nowogardzie. 

Ponadto dziękuję Browarowi 
“BOSMAN” Szczecin, Ani Pro-
tas, Magdzie Rogojsza i Krystynie 
Dwornik za ogromną pomoc we 
współorganizacji.

Swoją obecnością zaszczycili nas 
goście stojący na czele swoich dele-
gacji:

Mer Primorska z Rosji Pan Igor 
Kowal Przewodniczący Ogólno-
polskiego Zrzeszenia Pracodawców 
Transportu Prywatnego Pan Adam 
Ruciński z Warszawy Prezes Polonii 
Polskiej z Bałtijska w Rosji Pan Hen-
ryk Nosal Prezes Federacji Białoru-
skiego Futbolu na Białorusi Pan Eu-
heni Trotsiuk.

Dziękuję Mieszkańcom Nowogar-
du za liczne przybycie do Golczewa.

Andrzej Szafran
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Serdeczne podziękowania 
dla Państwa 

Stanisławy 
i Tadeusza 

Wrona 

za skoszenie boiska 
oraz wywiezienie trawy 

dziękują serdecznie 

młodzież oraz 
sołtys Miętna

Dla 

Danuty 
Pawliszak 

z okazji urodzin niech 
ten mały podarunek 

będzie wyrazem naszych 
szczerych życzeń 
moc serdeczności 
składają koleżanki 

z pracy

Jesteśmy z Tobą 
w nadchodzących 

4 lipca 2010 r. 22 urodzinach 
i życzymy Ci aby 

w przyszłości spełniły się 
Twoje najśmielsze marzenia 

Albertowi  
Gibkiemu 

z Żabówka 
najserdeczniejsze życzenia 

składają  rodzice, siostra 
ze szwagrem, Amelka i Kacperek

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIa

PODZIękOWaNIa

Ulice Nowogardu

Poznajmy nasze miasto cz. IV
W tym wakacyjnym już wydaniu gazety prezentujemy Państwu ostatnie 

już ulice dotyczące osiedla Wiejska. Są to ul. Gen. Stefana Grota- Rowec-
kiego oraz ul. Theodora Roosevelta. Zarówno tam jak i na całym wcześniej 
reprezentowanym osiedlu wszystkie domy to prywatne własności z piękny-
mi ogrodami i zadbanymi trawnikami. Jednak  ich minusem jak i na ca-
łym osiedlu jest notoryczny brak chodników niby nic wielkiego ale kiedy się 
tamtędy idzie nie trudno nie zwrócić na to uwagi. Może w niedługim cza-
sie wielcy patroni naszych ulic doczekają się ich budowy. A kim byli gen. 
Grot-Rowecki oraz prezydent USA T. Roosevelt i czym zasłynęli zaprezen-
tujemy Państwu niestety dopiero po wakacjach (są to bowiem znaczący pa-
troni ulic).

Dzisiaj dokładamy jeszcze ulicę Jana Pawła II ze względu na …apele Czy-
telników. Wszyscy znamy te ulice tylko częściowo – idąc do kościoła na 
Osiedlu Gryfitów. Tymczasem ulica ta ma ciąg dalszy -  po odcinku przed 
kościołem skręca w prawo i powraca do ul. Poniatowskiego. Ten zaniedba-
ny, a właściwie „dziewiczy” odcinek ma jednak duże znaczenie – buduje się 
tam garaże i dwa budynki przeznaczone dla wychowanków Domu Dziecka. 
Także dalsze tereny to działki budowlane i dojazd jest palący. Zaintereso-
wani inwestorzy przypominają się włodarzom za naszym pośrednictwem. 
Przyspieszyć budowę!  

Katarzyna M – Kosakiewicz.            

 W kinie „Orzeł” 
CO NAS 
KRĘCI, 
CO NAS 
PODNIECA

Komedia obyczajowa, Francja, 
USA 2010, 92 min, 12 zł, od lat 15

03.07.2010 godz. 19.00
04.07.2010 godz. 19.00
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Półkolonie letnie 
Jak co roku zorganizowano pół-

kolonie dla dzieci ze szkół podsta-
wowych. Środki na ten cel przekazał 
Urząd Miasta i Gminy w Nowogar-
dzie, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Ośrodek Opieki Społecznej  oraz 
PCK Zachodniopomorski Zarząd 
Okręgowy w Szczecinie Delegatu-
ra w Nowogardzie. Nad zdrowiem 
dzieci  czuwają pielęgniarki z Nie-
publicznego Zakładu w Środowisku 
Nauczania i Wychowania - w SP nr 
1 panie Jadwiga Kosakiewicz i Da-
nuta Michalak, a w SP nr 2 pani Bo-
żena Wierszyło. W Szkole Podsta-
wowej nr 1 pod opieką przemiłych 
wychowawców Anny Tracz, Wandy 
Michalak, Ingi Płosaj- Jurek i Jerze-
go Kusiaka znajduje się 50 dzieci w 

wieku od 7 do 13 lat  (są to ucznio-
wie  z SP nr 1, SP nr 4 oraz z Błotna, 
Orzechowa Strzelewa i Żabowa),  a 
w Szkole Podstawowej nr 2 przeby-
wa 58 dzieci w wieku od 6 do 13 pod 

opieką wychowawczyń Marzanny 
Florczak, Marzeny Kijowskiej, Ur-
szuli Zajdy i Grażyny Potyrańskiej 
(uczniowie  SP nr 2, SP nr 3 oraz z 
Długołęki  i Wierzbięcina).  Wszyst-
kie dzieci pochodzą z rodzin obję-

tych wspomaganiem przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Program na dwa tygodnie półko-
lonii (bo tyle one trwają) to wypra-

wa do kina na film „ Disco Robacz-
ki”, plaża i nauka pływania, ognisko 
i pieczenie kiełbasek, zajęcia spor-
towe (turniej piłki nożnej, komet-
ka, siatkówka), konkursy ekologicz-

ne, zajęcia profilaktyczne, spotkanie 
z Policją z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Szczeci-
nie, nauka udzielania pierwszej po-

mocy, konkursy plastyczne. Oprócz 
tego będą też wycieczki - SP nr 1 
do Świnoujścia ( przepłynięcie pro-
mem, zwiedzanie muzeum, spacer 
nad morzem), wycieczka do Portu 
Lotniczego w Goleniowie, oraz na-
uka łowienia ryb.  Półkoloniści z  SP 
nr 2 wybierają  się z kolei do Koło-
brzegu - w planach mają zwiedzenie 
Muzeum Wojska Polskiego, przej-
ście promenadą, zwiedzenie rancza 
w Zieleniewie oraz na wycieczkę do 
pałacu w Kulicach.

 Wszystkie posiłki do szkół do-
starcza Zakład Gastronomiczny 
„Mała Gastronomia” Agnieszka Ja-
skulska z Kamienia Pomorskiego. 
Zajęcia na półkoloniach trwają od 
godziny 9 do 14. Nad wszystkim 
czuwają kierownicy półkolonii: Be-
ata Biniecka  w  SP nr 1 i Joanna Ma-
chocka w SP nr 2. Wszystkim dzie-
ciom życzymy udanej zabawy. 

K.M - Kosakiewicz       

SP nr 1

SP nr 2

Skansen
Mam do wydzierżawienia lokale na siedziby następujących klubów:

klub kabaretowy 
klub muzealniczy 
klub ekologiczny 

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę kierować na adres: Nowogard ul. 
Luboszan 1 72-200 Nowogard 

Edward Ułanowski 

Badania mammograficzne
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 10.07.2010 

r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-
69 lat do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Sprostowanie do artykułu 
„koniec wieńczy dzieło” 

W artykule została błędnie podana funkcja pana Dariusza Szulejko. Pra-
widłowa to :Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorstw.

Jarosław Bzowy 
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Nauczyciel w-fu wywołany do tablicy
Plaga zwolnień z WF-u jest powszechną tajemnicą Poliszynela. - Tylko od wyobraźni nauczycieli zależy, czy dzieci będą chciały chodzić na lekcje w-fu. 

Oto odniesienie do artykułu „Zwolnienia lekarskie – czy zawsze zasadne?” nauczyciela Wychowania Fizycznego Tomasza Żelazowskiego.

Jarosław Bzowy - W ostatnim wy-
daniu DN został poruszony problem 
zwolnień lekarskich z wychowania 
fizycznego. Proszę powiedzieć czy 
z punktu widzenia nauczyciela wf-u 
jest to aż taki problem?

Tomasz Żelazowski - Rozumiem, 
że pytanie sugeruje problem zwol-
nień lekarskich z wychowania fi-
zycznego, które wzbudziłyby moje 
wątpliwości. Nie zauważam takiego 
problemu. Ale mówię to z perspek-
tywy niedużej szkoły. Być może w 
większych szkołach to zjawisko jest 
zauważalne.

J.B -  Może niechęć do lekcji wf-u 
bierze się z braku kreatywności na-
uczycieli lub złych warunków?

T.Ż - Nie mogę mówić o wszyst-
kich nauczycielach, ale ci  których 
znam są dobrze przygotowani i za-
angażowani w to co robią. Dla wie-
lu z nich to nie tylko praca ale i pa-

sja, której oddają się nawet w czasie 
wolnym. Na naszym terenie odbywa 
się wiele imprez, zawodów i rozgry-
wek poza lekcjami i to właśnie ich 
„sprawcami” są nauczyciele wycho-
wania fizycznego. 

J.B - Z wypowiedzi pani dr Ur-
szuli Czura dowiedziałem się, że 
np. w Pańskiej szkole to zjawisko 
nie istnieje. Jak Pan podchodzi do 
zwolnień lekarskich uczniów?

T.Ż Czytałem ten wywiad i czuję 
się „wywołany do tablicy”. Rzeczy-
wiście nie mam uczniów, którzy są 
zwolnieni z wychowania fizycznego 
z całego roku. I jak sięgam pamię-
cią w mojej szkole długie zwolnie-
nie z wychowania fizycznego było 
udzielone jedynie z powodu cho-
roby układu krążenia. Zdarzają się 
drobne lub trochę poważniejsze 
kontuzje. Ale w takich przypadkach 
nie wymagam zwolnienia lekarskie-
go. Wystarcza mi informacja od ro-
dzica. Przecież nie będę wymagał 
zwolnienia z zajęć od ucznia, który 
przychodzi na lekcję z fachowo za-
łożonym opatrunkiem lub usztyw-
nieniem. Rodzic musi zwolnić się 
z pracy, pojechać do lekarza, któ-
ry wypisze zwolnienie. A wystarczy 
tylko kilkudniowe powstrzymanie 
się od ćwiczeń. Oszczędzam czas ro-
dzica i lekarza.

J.B - Czy zwolnienie lekarskie 
może być  ratunkiem przed oceną 
niedostateczną?

T.Ż - Nie wiem co to jest niedo-

stateczna ocena z wychowania fi-
zycznego. Zresztą ruch i ćwiczenia 
są czymś tak naturalnym, że mło-
dym ludziom wystarczy nie prze-
szkadzać. A jeśli tą naturalną skłon-
ność do ruchu odpowiednio zorga-
nizujemy, określimy cele i zrobimy 
to maksymalnie bezpiecznie to nie 
można tego zepsuć. 

J.B - W takim razie jest problem 
czy go nie ma?

T.Ż - Jeśli chodzi o nieuzasadnio-
ne zwolnienie lekarskie to nie wie-
rzę, że lekarz mógłby takie wystawić. 
Być może dziecko idzie na lekcje 
wf-u tak zestresowane, że zwolnie-
nie jest dla niego korzystniejsze niż 
uczestnictwo w zajęciach. Problem 
może dotyczyć tylko próśb rodzi-
ców, którzy nie zdają sobie sprawy, 
że takim działaniem krzywdzą swo-
je dziecko. Oczywiście są uczniowie, 
którzy mają przeciwwskazania do 
wykonywania określonych ćwiczeń. 
I tu informacja od lekarza  jest nie-
zbędna, żeby nie pogłębić proble-
mów zdrowotnych dziecka. Ale każ-
dy nauczyciel wychowania fizyczne-
go ma odpowiednią wiedzę i potrafi  
w takich przypadkach postępować. 

J.B - Młodzież nie chce ćwiczyć 
na lekcjach wf-u.  Im starsza tym 
bardziej go unika.

T.Ż - Faktycznie wraz z wiekiem 
motywacja do ćwiczeń może się 
zmniejszyć. Ale tylko u nielicznych, 
którym brakuje wiedzy o podstawo-
wych zasadach utrzymania zdrowia. 

I dlatego oprócz działań w szkole 
potrzebne jest jeszcze wsparcie ro-
dziców. A jeśli jest jakiś problem, 
nawet drobny, to trzeba porozma-
wiać z nauczycielem, wychowawcą. 
Jesteśmy otwarci. Bo to my jesteśmy 
dla uczniów, a nie odwrotnie.

J.B - Może nauczyciele powinni 
również zastanowić się nad uroz-
maiceniem zajęć. Powszechnie 
wiadomo, że wf to tylko „gra w pił-
kę”. Chodzi mi o nudne lekcje.

 T.Ż - A to nieprawdziwy stereo-
typ.  Lekcje „na macie” czyli ma-
cie piłkę i grajcie to już tylko żart 
z długą brodą. Chyba, że się mylę. 
Ale wypowiadam się tylko o swojej 
szkole. I jestem nieobiektywny. Naj-
lepszym adresatem tego pytania by-
liby jednak uczniowie.

J.B - A jeśli takie bezzasadne 
zwolnienie trafi w Pana ręce?

T.Ż - To zapali dzwonek ostrze-
gawczy. Może to rzeczywiście moja 
wina – nudne, schematyczne zaję-
cia, może zbyt rygorystyczne podej-
ście do dyscypliny na lekcji lub wy-
śrubowane wymagania co do stroju 
ćwiczących. Mogłyby to być również 
problemy w relacjach w samej gru-
pie uczniów. Ale jeśli tak miałoby 
być to wolałbym informację od ro-
dzica niż zwolnienie lekarskie. Bo 
traktował bym je jako swoją porażkę 
zawodową.

J.B – Dziękuję za  rozmowę. 
Wysłuchał: Jarosław Bzowy

Rolnicy pomogą 
powodzianom

W poniedziałek  28 czerwca 2010 r.,  Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba spotkał się  w Ratuszu z wszystkimi sołtysami gminy Nowogard. 
Celem spotkania było omówienie najważniejszych bieżących spraw społeczno-
gospodarczych. Na spotkaniu z Burmistrzem obecni byli: Kierownik Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Leszek Olech, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii - Zdzisław Czerwiński, Z-ca Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie - Mariusz Nowak, Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego 
– Zdzisław St. Bogdański – nieruchomości, Urszula Berezowska – pozyskiwanie 
środków unijnych, - Tadeusz Fiejdasz – gospodarka komunalna oraz Z-ca Bur-
mistrza Jerzy Kaczmarski. 

Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze realizowane zadania gospodar-
cze wynikające z budżetu gminy ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 
środków Funduszy Sołeckich.

Burmistrz Nowogardu zaapelował do wszystkich sołtysów o podjęcie akcji po-

mocy powodzianom gminy Lubianice, powiat Staszowski, woj. Świętokrzyskie. 
Pełna lista darczyńców ma zostać przygotowana do 15 lipca br. a zgromadzone 
zboże lub pasza zostanie przetransportowana do w/w gminy.

Inf. opr. LMM
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Spotkanie po latach kasy VIII „A”
W klasie
Tytuł jakże dobrze wszystkim zna-

ny, którego nie sposób zapomnieć. 
Przywołuje wspomnienia i nostal-
gię z lat, gdy dziś dorośli ludzie byli 
wówczas  uczniami szkół podstawo-
wych. Oto relacja z spotkania po la-
tach klasy, która postanowiła uczcić 
25-lecie ukończenia „podstawówki” 
w Nowogardzie. 

W dniu 26.06.2010 r. odbyło się 
spotkanie absolwentów klasy VIII ” 
A” rocznika 1977-1985 szkoły pod-
stawowej nr 2 przy  ul. Żeromskie-
go w Nowogardzie. Spotkanie mia-
ło dwie odsłony. Pierwsza to szkoła 
i klasa, do której na co dzień uczęsz-
czali uczniowie, a druga  to uroczy-
sta kolacja w lokalu. Spotkanie było 
bardzo wzruszające szczególnie w 
pierwszych chwilach jeszcze na holu 
szkoły. Absolwenci jak i nauczycie-
le nie kryli łez wzruszenia ze spo-

tkania, którego pomysłodawczynia-
mi były dziś panie, kiedyś uczen-
nice szkoły: Lidia Szafran -Nowak, 
Renata Siembida -Pietrzak i Izabe-
la Szwedo -Tumulec. Spotkanie roz-
poczęto w klasie, do której uczęsz-
czano. Odczytano listę obecności 
z zachowanego Dziennika Szkol-
nego z lat 1984-85 i wręczano ory-
ginalnie legitymacje uczniowskie, 

które przygotowała pani sekretarka 
szkoły.  Później były wspomnienia z 
dawnych zdjęć, autoprezentacja po 
latach i nawet list od naszego kole-
gi Tomka Pastuszki, który obecnie 
mieszka w Polsce, w Lipie Krępej. 
W klasie również nie mogło zabrak-
nąć pań nauczycielek: Pani Krysty-
na Chlebowska i Wanda Obrębska 
nauczycielki klas od I do IV i IV do 
VII. Obydwie panie mimo, że już są 
na emeryturze to przybyły na spo-
tkanie. W bezpośredniej rozmowie 

powiedziały: to wzruszające wspo-
mnienia, które wróciły po XXV la-
tach. Każda z tych osób jest nam do-
brze pamiętana, mimo że upłynęło 
wiele lat. Na zadane pytanie, jaką 
klasę uczyła Pani Wanda Obrębska 
odpowiedziała w bardzo natural-
nej atmosferze „Raczej klas kotecz-
ku… było ich bardzo wiele i każdy 
z uczniów bardzo ulubiony. Uczy-
łam lekcji W-fu i Biologii. Chciała-
bym by każdy z moich uczniów miał 
– zawsze z góry, a nigdy pod górę. 
Natomiast pani Krystyna Chlebow-
ska również wtrąciła ”Dziś spotkała 
mnie wielka radość życia. Spotka-
łam się z moimi uczniami, którzy 
zaczęli edukację w 1977 roku. Była 
to klasa bardzo miła i zdyscyplino-
wana. Starałam się być nauczycielką 
sprawiedliwą. Na pytanie o spotka-
nia z absolwentami odpowiedziała: 
„To jest już moje III spotkanie i każ-

de jest bardzo mi bliskie, a także po-
trzebne”. Frekwencja nie była kom-
pletna z 30 osób, które widniały w 
dzienniku przyszła większa część. 

Uroczyste spotkanie 
Po części oficjalnej wszyscy prze-

nieśli się do lokalu, by uczcić jubi-
leusz. Przy zastawionych stołach i 
lampce szampana wzniesiono toast 
za spotkanie, które później okraszo-
ne było tańcami i zabawą do białego 
rana. Absolwenci jak i panie nauczy-
cielki wspólnie wymieniały swoje 
wspomnienia, które nawet były ak-
centowane nostalgią i wzruszeniem, 
czego dowodem były szczere i spon-
taniczne łzy w oczach niektórych z 
osób. Wspólne zdjęcia te oficjalne 
i nie oficjalne były tylko dopełnie-
niem spotkania, którego cel był ja-
sny - odbudować więzi i przywołać 
dobre szkolne wspomnienia z lat 
szkoły. Koniec spotkania to wspólne 
zdjęcie z okolicznościowym plaka-
tem, który symbolizował czas spo-
tkania po latach….Czy będzie na-
stępnie?.

lista absolwentów VIII A 1977-
1985

 Anna Brzost-Słowińska 
 Lidia Nowak-Szafran
 Renata Pietrzak-Siembida
 Izabela Tumulec – Szwedo 
Małgorzata Marciniak-Laskowska
 Anna Rogozińska 
Tomasz Kaczocha 
Artur Bukowski
Robert Majcherczak
Luiza Wiśniewska – Lubczyńska
Monika Kucharewicz-Oden 
Artur Goliński 
Artur Wojtkiewicz 
Artur Danilewski 
Anna Durniewicz
Jarosław Hryń 
Piotr Bakan 
Artur Bartnik 
Ewa Zarańska-Gammelin 
Wychowawcy
Krystyna Chlebowska 
Wanda Obrębska 

Jarosław Bzowy 
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Złote Pióra  
znów rozdane!

W środę 23 czerwca w sali sesyjnej 
szczecińskiej Rady Miasta odbyła się 
gala finałowa dziewiątej już edy-
cji  konkursu literacko - dziennikar-
skiego ,,Złote Pióro Głosu”. Kon-
kurs ma charakter regionalny i w 
tym roku objął swym zasięgiem tak-
że region słupski. O znalezienie się 
w ,,złotej dziesiątce” przez dziesięć 
miesięcy walczyło prawie sześciu-
set uczestników gimnazjów i liceów. 
O zwycięstwie decydowała suma 
punktów uzyskanych we wszystkich 
ośmiu etapach  konkursu. Zmaga-
nia konkursowe trwające cały rok 
wymagają systematyczności, konse-
kwencji, wytrwałości i oczywiście li-
teracko - dziennikarskiego zacięcia, 
a pisanie kolejnych prac i oczekiwa-
nie na wyniki zawsze wzbudza spo-
ro emocji. W tym roku szkolnym w 
konkursie wystartowała, jak zawsze, 
bardzo liczna grupa uczniów Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w No-
wogardzie i to uczniowie tej szko-
ły zdobyli najwięcej Złotych Piór! 

W kategorii gimnazjów zwyciężyła, 
kolejny już raz, Kamila Brodniak, 
ale w ,,złotej dziesiątce” znalazła się 
także Kamila Bartosik , w kategorii 
liceów laureatkami  zostały:  Kata-
rzyna Świt , Agata Grosicka , Mile-
na Ćmil , Paulina Kaczor  i  Patry-
cja  Heinrich . Opiekunkami mło-
dych dziennikarek są: Marta Ma-
ziarz, Elżbieta Tarczykowska, Iza-
bela Koladyńska i Małgorzata Woj-
tyniak. Konkurs stał się już tradycją 
szkoły. Uczniowie ZSO uczestniczą 
w nim od drugiej edycji i corocznie 
sięgają po ,,złote miejsca”, znajdu-
jąc się w ,,złotej dziesiątce”. Bardzo 
cieszy ten sukces, ale tym, co cie-
szy jeszcze bardziej jest wiele bardzo 
serdecznych, pełnych uznania słów 
kierowanych przez przewodniczą-
cą konkursu prof. Danutę Dąbrow-
ska pod adresem uczniów i szkoły. 
Wielkie gratulacje dla mistrzów pió-
ra! Rośnie nowe pokolenie dzienni-
karzy. Życzymy jeszcze wielu literac-
kich zwycięstw! 

Ostateczne wyniki klasyfikacji
Kategoria gimnazja  - laureaci:
1. Brodniak Kamila – Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
2. Szalińska Marta – Gimnazjum w Maszewie
3. Domaradzka Kalina – Gimnazjum w Trzebiatowie
4. Zając Radosław – Gimnazjum nr 11 w Koszalinie
5. Gajewska Wiktoria – Gimnazjum nr 1 w Koszalinie
6. Bartosik Kamila – Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
7. Mahmud Aleksandra – Gimnazjum nr 32 w Szczecinie
8. Rutkowska Gabriela – Gimnazjum nr 12 w Szczecinie
9. Pudełko Karolina – Gimnazjum w Łobzie
10. Koruba Katarzyna – Gimnazjum nr 1 w Koszalinie

Od lewej: P.Heinrich, P.Kaczor, A. Grosicka, K. Świt, M. Wojtyniak, M.Ćmil, I. 
Koladyńska.

Od lewej: K. Brodniak, K. Bartosik.

Kategoria licea – laureaci:
1. Kurecka Anna – I LO w Szczecinie
2. Wawrzynkiewicz Klaudia – LO w Słupsku
3. Banaszczyk Kamila – LO w Łobzie
4.  Świt Katarzyna – II LO w Nowogardzie
5.  Grosicka Agata – II LO w Nowogardzie
6. Ćmil Milena – II LO w Nowogardzie
7. Kaczor Paulina – II LO w Nowogardzie
8. Kondratowicz Dagmara – LO w Drawsku Pomorskim
9. Heinrich Patrycja – II LO w Nowogardzie
10. Wyrwińska Dagmara – LO w Świnoujściu
  

Dąbrowa

Mamy wiatę  
i boisko do kosza

W  sobotę 26 czerwca 2010roku 
w Dąbrowie Stowarzyszenie Miesz-
kańców Dąbrowy „DĄB” zakończy-
ło realizację projektu „Realizując 
pomysły – realizujemy marzenia”. 
Projekt był współfinansowany w ra-
mach konkursu „Działajmy razem” 
ogłoszonego w styczniu przez Firmę 
POLDANOR. Na realizację projektu 
otrzymaliśmy dotację w wysokości  
5000 zł. Projekt nasz zakładał reali-
zację następujących działań:

- wybudowanie boiska do kosza,
- wybudowanie wiaty do organi-

zacji imprez.
 Poprzez realizację kolejnych eta-

pów przy dużym zaangażowaniu 
mieszkańców w sobotę zakończy-
liśmy ostatni etap- czyli postawie-
nie wiaty. W ostatnim etapie oprócz 
mieszkańców w pracach  czynnie 
uczestniczyli pracownicy Firmy PO-
LDANOR. Firmę reprezentowało 
ośmiu pracowników na czele z Pa-
nem Adamem Florczakiem. Podczas 

wykonywania prac na boisku odwie-
dził nas również Pan Burmistrz Ka-
zimierz Ziemba. Prace zakończono 
wspólnym grilem. Realizacja ostat-
niego etapu dała możliwość inte-
gracji mieszkańców z pracownikami 
Firmy, którzy mieli okazję zobaczyć 
jak żyjemy w Naszych małych spo-
łecznościach. Na efekty projektu nie 
trzeba długo czekać. Boisko do ko-
sza już cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem dzieci i młodzieży. 

Tak więc wszystkie działania zało-
żone w projekcie zostały zrealizowa-
ne,  mamy wiatę i boisko do kosza. 

Realizacja projektu dała możli-
wość zmiany wizerunku miejsco-
wości a także zwiększa aktywność 
mieszkańców. Wszystkim zaangażo-
wanym w realizację projektu bardzo 
serdecznie dziękujemy i zachęcamy 
do kolejnych działań.

Prezes Stowarzyszenia
Z. Florkowski 
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W obiektywie  Jana korneluka    molo dla odważnych

 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Jakub syn Krzysztofy 
Rakowskiej ur. 29.06.2010 
z Krasnołęki

Pola córka Joanny 
Michalskiej 
ur. 24.06.2010
 ze Szczecina

Córka Julity Bernat 
ur. 25.06.2010 z Reska

Ania córka Gracjany 
Garbaciak
 ur. 24.06.2010 
z Strzelewa

Wiktor syn Eweliny 
Drapikowskiej ur. 
26.06.2010 
z Nowogardu

Kamil syn Henryki 
Lasockiej ur. 30.06.2010 
z Nowogardu

Maja córka Ewy i Piotra 
Chłopek ur. 25.06.2010 
z Nowogardu

Zuzia córka Barbara 
Górecka ur. 28.06.2010 
z Łobza

Oliwia córka Marleny 
Ciesielsakiej 
ur. 28.06.2010 z Osiny

Kacper syn Beaty Szkup 
ur. 30.06.2010 z Dobrej
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻóWka

kupon - 2.07

Rozwiązania krzyżówki nr 25.06 – WAKA-
CJE – nadesłali: Teresa Czarnecka z Wierzbięci-
na, Krystyna Piaszczyk z Olchowa, Michał Fur-
mańczyk ze Strzelewa, Jan Furmańczyk z Dąbro-
wy, Elżbieta Słomska z Lestkowa, Agata Kochel-
ska z Błotna, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, An-
drzej Czarnowski z Osowa, Teresa Młynarska ze 
Słajsina, Edmund Skibiszewski z Wierzbięcina, 
Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy, Eliza Zawadz-
ka z Orzechowa, Sylwia Toczko z Wołowca oraz 
z Nowogardu: Mirosława Rutkowska, Stanisława 

Pokorska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wie-
sław Borowik, Krystyna Wojtkiewicz, Pelagia 
Feliksiak, Teresa Powalska, Krystyna Zawidzka, 
Agnieszka Skowrońska, Natalia Chruściel,Teresa 
Januszonek.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Mirosława Rutkowska z Nowogardu,
- Teresa Januszonek z Nowogardu,
- Elżbieta Słomska z Lestkowa.

Gratulujemy!  

kTO?
Kto na klombie zerwał różę?
Mogły pięknie kwitnąć dłużej. 
Kto w około ciągle śmieci, 
A potem obwinia dzieci?. 

FIGlarZ 
Tak rzecze młody zajączek
Z  żoneczką swoją igrając:
- Urodzi nam się królewicz, 
Damy na imię mu Zając! –
Na to mu rzecze wiele 
Mądrzejsza od niego podwika :
- Ach, nie królewicz, lecz królik 
Wyjdzie spod mego omyka! – 
Tak rzecze młody zajączek – 
Z żoneczką swoją igrając: 
- Pałac dla niego postawię – 
Ni chwili nie zwlekając ! – 
Na to mu rzecze wiele 
Mądrzejsza od niego podwika:
- Pałacem mu będzie zboże, 
Orkiestrą – szum strumyka! – 
O, jakież to wielkie szczęście, 
Że taka mądra z nim żona, 
Dzięki niej demokracja 
Została ocalona ! 
Tak rzecze młody zajączek, 
O żonę oparłszy skronie: 
Mam słuchy takie długie, 
Chyba świat nimi zasłonię ! – 
Na to mu rzecze wiele 
Mądrzejsza od niego żona: 
- Osły też mają uszy, 
W złym guście taka zasłona! 
Tak rzecze młody zajączek, 
O żonę oparłszy skronie: 
- Skoki mam tak potężne 
, Sam siebie chyba dogonię! – 
Na to mu rzecze wiele 
Mądrzejsza od niego żona: 
- Doganiać siebie, po co ? 
Ja jestem sobą znudzona!
Tak dzięki mądrej żonie 
Zajączek uszy swe chowa, 
I od rekordów sportowych 
Nie sodowieje mu głowa . 

NaJWaŻNIeJSZa JeST POlSka ? 
Igrzyska dla Gminu, po raz drugi otwarte 
W niedzielę się okaże, ile one są warte!.
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SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne

KONTAKT: „A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 
TEL. 697 30 69 69

e-mail: aga4b@yahoo.com

reklama reklama

U W a G a  !

Ze względu na przerwę urlopową 
w miesiącu lipcu i sierpniu br. 
posiedzenia komisji mieszkaniowej 

rady miejskiej w Nowogardzie 
nie odbędą się.

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej
Rady Miejskiej w Nowogardzie

      Anna Szkołuda

Sierpień konrada
Oczy młodego mieszkańca Nowogardu najlepiej przedsta-

wiły historyczne wydarzenia z przed 30 lat.

Nasz młody artysta Konrad Sidor 
odniósł bardzo znaczący sukces w 
swej krótkiej karierze. Wygrał bar-
dzo prestiżowy konkurs na plakat 
pod hasłem „Sierpień `80 oczami 
młodych”. Konkurs organizowany 
był przez szczeciński oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy 
mieli za zadanie przygotowanie pla-
katu oraz prezentacji multimedial-
nej, w której należało przedstawić 
drogę, merytoryczną i artystyczną, 
do finalnego dzieła. Plakat Konra-
da w oczach jury uzyskał największe 
uznanie. 

Szczeciński Instytut Pamięci Na-
rodowej przygotowuje wystawę ple-
nerową najlepszych prac. M.in. po-
większona replika dzieła ucznia 
Gimnazjum Nr 1 Konrada Sidora 
wystawiona będzie w szczecińskiej 
al. Jedności Narodowej. A wszyst-
ko to podczas oficjalnych obcho-
dów 30 rocznicy pamiętnego Sierp-
nia 80 roku. Zaznaczmy, że nie jest 

to pierwszy sukces Konrada Sidora, 
który od najmłodszych lat uczęszcza 
na koło plastyczne Nowogardzkiego 
Domu Kultury. 

Przypomnijmy krótko, że po nie-
spełna dwutygodniowych strajkach 
(największe w stoczniach szczeciń-
skiej i gdańskiej) przedstawiciele 
Solidarności podpisali porozumie-
nia z przedstawicielami reżimu ko-
munistycznego. To właśnie w sierp-
niu 1980 r. narodził się, trwający 15 
miesięcy okres względnej wolno-
ści w PRL. Doprowadziło to do po-
wstanie ruchu robotniczego, któ-
ry wkrótce przeistoczył się w NSZZ 
Solidarność.

Zaręczamy, że plakat Konrada Si-
dora będzie również zdobił naszą 
okładkę w rocznicę Sierpnia `80. 
Postaramy się wtedy także przybli-
żyć jego sylwetkę, oraz osób tworzą-
cych Solidarność w gminie Nowo-
gard.

man 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

172-5.07.2010 r. 

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

OrIFlame
zaprasza na letnią przygodę

na pokładzie niezwykłego Oribusa
w dniach 02-03.07.2010 r.  

Plac Wolności w Nowogardzie
 W programie:

- Pokazy Makijażu - Prezentacja oferty kosmetycznej
- Przedstawienie szans i możliwości Oriflame

- Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
Świat LEGO dla najmłodszych
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	  Nie wynajmuj, tylko kup na własność. 
rata już od 800 zł. Na 30 lat. Nowo-
gard, 3 pokojowe mieszkanie sprze-
dam, słoneczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyskaniu kre-
dytu. Tel. 606 291 791, 606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., No-
wogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. Tel. 
509 389 657.

•  Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

•  Sprzedam 2 działki budowlane o pow. 
2.557 i 2.145 m2. Ładna okolica i atrak-
cyjna cena. Tel. 601889596 - po 15. 

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 94 tys. Kontakt: 
883636 023.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, I 
p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 6 tel. 
506 642 565, 76 835 23 71.

•  Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 
m kw. 66 55 62 511.

•  Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia w Nowogardzie lub bliskiej 
okolicy, Tel. 516 284 836. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane pod ga-
raże murowane do samochodów osobo-
wych w Nowogardzie przy ul. J. Pawła, 
cena do uzgodnienia , tel. 605 522 340.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie. 792 52 
52 92.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we przy ul. Zamkowej, od 1 lipca. Tel. 
665 001 251.

•	  lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 
886 465 485.

•  Wynajmę lokal przy ul. Bankowej, 62 m 
kw. Tel. 66 58 59 122.

•  Sprzedam mieszkanie M-4, 58 m kw, 
parter. Tel. 91 39 27 000.

•  Sprzedam lub zamienię na kawalerkę 
do 30 m kw, mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe, pow. 48,73 m kw przy ul. 5 
Marca. Tel. 501 324 656.

•  Sprzedam dom o pow. 132 m kw + bu-
dynki gospodarcze na działce 1,46 ha, 
cena 140 tys., 10 km od Nowogardu. Tel. 
697 381 582.

•  Sprzedam dom jednorodzinny w Do-
brej lub zamienię na mieszkanie w No-
wogardzie. Tel. 783 649 880.

•  Sprzedam kawalerkę 24 m kw, War-
szawska. Tel. 697 583 442.

•  Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła. Tel. 
608 63 23 25.

•  ZAMIENIĘ   trzy pokojowe MIESZKANIE   
komunalne W PŁOTACH, o powierzchni 
67m2 , będące w wieczystym użytko-
waniu, na kawalerkę w bloku w Nowo-
gardzie, BEZ DOPŁAT. Zaletą mieszkania 
jest duża słoneczna kuchnia 10m2 oraz 
niski czynsz (ok. 100 zł). Lokal zadba-
ny i utrzymany, choć wymaga małe-
go remontu, ogrzewanie piecowe. Tel 
695653806.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

•  Wynajmę kawalerkę w centrum. Tel. 
602 405 640.

•  Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw, z garażem w Nowogardzie. Tel. 
91 39  20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, komfor-
towe z możliwością adaptacji poddasza 
+ garaż gratis. 796 911 043.

•  Nowogard, ul. Boh. Warszawy samo-
dzielna góra domu 100 m kw, 4 pokoje, 
działka 800 m kw, okazja 255 tys. Tel. 
501 307 666.

•  Dobra okol. – na wsi połowa domu, 
samodzielna, na końcu wsi, z dział-
ką 1000 m kw, blisko jezior, 63 tys. Tel. 
725 899 426.

•  Godowo – działka pod zabudowę przy 
lesie, blisko jeziora ok. 2000 m kw, prąd, 
woda. 889 133 882.

•  Sąpolnica k. Nowogardu, 2500 m kw, 
pod zabudowę, zajazd, bar, przy drodze, 
39 tys. Tel. 783 534 677.

•  Obręb Grzęzno gm. Dobra ok. 6 ha 
gruntów rolnych przy drodze, ok. 13 tys 
za ha. 502 103 432.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, centrum, ul. T. Kościuszki. 
695 426 092.

•  TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

•  Sprzedam duży wysoki garaż ul. Ko-
ściuszki. 518 483 194.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie. 
600 289 664.

•  Sprzedam dom + budynki gospodar-
cze, 9 km od Nowogardu. 602 824 002.

•  Sprzedam mieszkanie na wsi 100 m 
kw w Grabinie + garaż, duże obór-
ki, podwórko i ogród, po remoncie. 
728 194 171.

•  Sprzedam M-2, w Błądkowie, po remon-
cie, 37,5 m kw, 40 tys. 691 402 365

•  Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z dopła-
tą. 517 525 923.

•  Sprzedam garaż przy ul. Racibora. 
604 282 497.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Nexia. Tel. 507 043 175.

•  Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam VW Sharan, 1,9 TDI, 2005 r., 
pełne wyposażenie, sprawdzony w ASO, 
stan idealny. 608 01 39 95.

•  Sprzedam Citroen Saxo, 2000 r., poj. 1,1. 
Tel. 669 310 785.

• Wynajmę lawetę, 100 zł/doba. 790 405 650. 

•  Sprzedam Peugeot 309, rok produkcji 
1991, pojemność 1,4, blachy ocynk, ga-
rażowany, cena 1500 zł. Tel. 662 673 629.

•  Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony letnie 
Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Opel Astra, świeżo sprowa-
dzony, cena 2,500 zł. Tel. 503  346  825 
lub 880 844 275.

•  Sprzedam VW Passat, 1990 r., benzyna + 
gaz. Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam Toyota Auris, wersja Pre-
mium, 2008 r., przebieg 37 tys. km, 
poj. 1598 cm3, benzyna, 5 drzwiowy, 
pełne wyposażenie, cena 53 tys. Tel. 
503 711 702, Nowogard.

rOlNICTWO

• Sprzedam jaja wiejskie. 660 405 190.

• Konie sportowe sprzedam. 793 90 80 98.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 50 36 50.

•  Sprzedam słomę. 91 419 10 76.

•  Sprzedam tanio owce wrzosówki i bara-
na. Tel. 721 032 445.

•  Sprzedam kombajn Bizon 56 z sieczkar-
nią. Stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel. 
660 229 504.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

•  Sprzedam kombajn Fortschmit 512, 
stan dobry, sprawny (ewentualnie na 
części). 608 01 39 95.

•  Sprzedam 50 sztuk prosiąt. 91 39 17 617 
po 20.00.

•	  Oddam około 150 ton ziemi, za wy-
wózkę, Nowogard. 506 534 179.

•	  Sprzedam siano. 782 036 086.

USŁUGI

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

•  Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	  Sprzątanie biur, powierzchni han-
dlowych i klatek schodowych. mycie 
okien w mieszkaniach prywatnych. 
Pranie dywanów  i wykładzin atrak-
cyjne ceny. Faktury VaT. Tel. 508 
309 107.

•  Nowy najtańszy nośnik reklamy dla 
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

kOmPlekS DZIaŁek BUDOWlaNYCH W NOWOGarDZIe

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

Tel.  913 922 165

CeNa: 95 zł/ m2 netto 

POSZUkUJemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

3 LIPCA 2010 r.
OTWARCIE 

sklepu z bielizną
„GABI”

przy ul. 3 Maja 44g

Twojej Firmy - Ramki do tablic rejestra-
cyjnych z wyświetlaczem LED, STUDIO 
REKLAMY VIZART, UL. 700 LECIA 15 (nad 
apteką Jantar). Tel. 605 522 340.

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•	  Usługi informatyczne, naprawy kom-
puterów, simloki, monitoring. Tel. 
788 150 357.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

•  Powierzchnia reklamowa do wynajęcia 
2*15m kwadratowych w centrum No-
wogardu, tel. 605 522 340.

•  Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i ta-
nio. 79 1111 749.

•	  remonty, montaże, inne. Tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpachlowa-
nie, docieplenie budynków, budowa do-
mów, kostka brukowa, itp. 692 562 306.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•  Regeneracja nagrobków – lastriko, gra-
nit, unoszenie, poziomowanie oraz re-
monty mieszkań od „a’ do „z”. Tel. 500 54 
50 21 lub 91 350 31 51.

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	  kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI, STa-
TYSTYkI I ekONOmeTrII, Dla lICe-
alISTóW I STUDeNTóW. PrZYGOTO-
WaNIe DO eGZamINóW BIeŻĄCYCH 
I POPraWkOWYCH, tel. 600 924128 
lub iwonand@wp.pl

•	  Transport, przeprowadzki – szybko, 
tanio. 696 138 406.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz. 
Szybko, tanio, solidnie. 79 057 18 17.

•	  Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•  Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. Tel. 607 719 505.

•	  ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

•  Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•  Organizacja – wesela i jazda konna. 607 
73 98 66.

•  Glazura, terakota, kompleksowo ła-

zienki wykonam. 608  364  330, 91 
39 501 03.

PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•  Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

•  Poszukuję pracownika do obsłu-
gi klienta w branży samochodowej. 
605 276 271.

•  Poszukuję murarzy i pomocników mu-
rarza. 66 26 78 895.

•  Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie. 502 853 573.

•  Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

•	  Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 91 39 23 679.

•	  Przyjmę do pracy w ogrodnictwie, 
karsk. 691 664 658. 

•	  Zatrudnię kelnerki, kelnerów do ob-
sługi wesel tylko z doświadczeniem, 
tel. 510 244 073.

INNe

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za posprzątanie. 
669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

•  Tanio sprzedam wypoczynkowy zestaw 
narożny z fotelem – rozkładany z pojem-
nikiem na pościel. Tel. 663 500 800.

•  Rower z USA, typ „czoper” – sprzedam. 
Tel. 663 500 800.

•  Sprzedam tapczan, cena 200 zł. 
502 104 036.

•  Oddam 3 śliczne kotki w dobre ręce. 91 
39 21 126.

•  Sprzedam szczenięta rasy Rhodesian 
Ridgeback, 8 tygodniowe. 514 738 428.

•	  Wypożyczę tanio amerykańskie suk-
nie ślubne. 66 55 03 129.

•  Tanio sprzedam stal zbrojeniową, cena 
1 zł/ kg. Tel. 91 39 20 375.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

27,65 zł

2,80 zł

8,75 zł

17,50 zł

1,95 zł

6,90 zł

bILObIL Forte

               MAGNEFAr b6

                         PANAdOL

     Ulgix

42,25 zł
24,50 zł

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

Od lewej: Marcin Tyrmanowski, Przemek Czaprowski, Irena Długosz, Bogdan 
Niemirski, Paulina Pietrzak
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Żabowo

Ocalić tradycje i wspomnienia
Tradycje i wspomnienia to spuści-

zna którą przyjmując zobowiązujemy 
się przekazać następnym pokoleniom. 
To ona łączy i zbliża ludzi. Dlatego sto-
warzyszenie „Żabowiaki” i Rada Sołec-
ka postanowiła wprowadzić w życie cy-
kliczną imprezę pod hasłem „Dzień Ża-
bowa”, która w tym roku była realizo-
wana w ramach Otwartego Konkursu 
Ofert w zakresie rozwoju wsi oraz or-
ganizacji i upowszechniania dóbr kul-
tury w społeczności wiejskiej na terenie 
Gminy Nowogard – nazwa projektu„In-
tegracja na ludowo”.

Harmonogram pierwszej imprezy od-
bywającej się 26 czerwca 2010 obejmo-
wał: 

Uroczystą mszę świętą, korowód na 
boisko sportowe, występy: uczniów SP 
Żabowo, zespołów ludowych „Wesoła 
Ferajna” i „Błyskawiczka”, pary tanecz-
nej z zespołu „Flesz”, „Kapeli Rycha”, 
wystawy: rękodzielnictwa(U. Józefiak, 
H. Chorążyczewska, T. Pietrzak, Cz. 
Stańczyk, T. Sinkowska, p. Bociarska, 
W. Telmanowska), starych przedmiotów 

codziennego użytku (J. Kouhan), rzeźb 
(B. Niemirski), obrazów (M. Popińska), 
starych zdjęć, kowalstwa artystyczne-
go (S. Józefiak) oraz konkursy na: Naj-
smaczniejszy wypiek cukierniczy, Plakat 
i prace artystyczne promujące Żabowo, 
Statuetkę „Żabki”. 

Na festynie zaszczycili nas swo-
ją obecnością goście: Burmistrz M i G 
Nowogard K. Ziemba, z-ca burmistrza 
J. Kaczmarski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej M. Krzywania i radni z naszej 
gminy oraz mieszkańcy Nowogardu i 
okolicznych wiosek. 

Było gwarno, radośnie i wesoło. Każ-
dy mógł znaleźć coś dla pokrzepienia sił 
witalnych (żurek, pajdę chleba ze swoj-
skim smalcem i ogórkiem kiszonym, 
potrawy z grilla, ciasta) oraz zadbać o 
swoje zdrowie ponieważ członkowie 
Polskiego Towarzystwa Diabetyków 
Kolo Nowogard przeprowadzili badania 
profilaktycznie.

Część artystyczna trwała cztery go-
dziny i zakończył ją występ kilku pań 
nieistniejącego zespołu „Żabowianki”. 

Wspomnienia o zespole „Józefinki” i 
„Żabowianki” oraz dawne wydarzenia 
z życia Żabowa opowiedziała nam pani 
Urszula Józefiak. 

Wręczono nagrody konkursowe któ-
re otrzymali: 

za Wypieki cukiernicze- I m. I. Dłu-
gosz, II m. J. Szaryk, III m. E. Bodo, M. 
Dendał, M. Stańczyk, S.Sylwestrowicz 

za Plakat promujący Żabowo przy-
znano dwa I miejsca dla: M. Stańczyk i 
P. Pietrzak

za Prace artystyczne promujące Ża-
bowo przyznano dwa I miejsca dla: P. 
Czaprowskiego i M. Telmanowskiego

za Statuetkę „Żabki”  I miejsce dla B. 
Niemirskiego

Już od 20.00 rozpoczęły się tańce do 
białego rana przy muzyce zespołu SAM-
PLAY.

Podjęcie się zorganizowania festynu 
zmobilizowało prężnie działającą grupę 
mieszkańców do przygotowania zaple-
cza rekreacyjnego. Wybudowano dużą 
altanę i położono 100 m2 polbruku. W 
tym ogromie prac pomagała dzielnie 

młodzież. Jesteśmy z nich dumni i śmia-
ło możemy powiedzieć, że mamy wspa-
niałe dzieciaki. 

Wierzymy, że małe i większe wspólne 
działania zjednoczą naszą społeczność 
bez względu na wiek odkryjemy w so-
bie pokłady życzliwości i nie pozwolimy 
utracić tego, co jest naszym dziedzic-
twem. Ta cykliczna impreza „Dzień Ża-
bowa” będzie inwestycją w kapitał spo-
łeczny naszej wsi. 

Dziękujemy Burmistrzowi K. Ziem-
bie za wsparcie finansowe, darczyńcom: 
J. T. Banachomskim, A. Fedeńczakowi, 
M. Bociarskiemu, W. Sinkowskiemu, M. 
Słomskiemu, Z. Marachowi, G. Radzi-
kowi oraz Dyrekcji NDK i Banku PKO 
S.A. I O. w Nowogardzie za bardzo do-
brą współpracę.

Gadżety i materiały promocyjne 
ufundował Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, Wydział Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy.

Stowarzyszenie ŻABOWIAKI

Rysunki Marleny Popinskiej



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

22 Nr 49 (1885)

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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Przerwa jest krótka
Olimpia Nowogard zakończyła w miniona niedzielę swój pierwszy se-

zon w A-klasie. Znany jest już plan przygotowań drużyny seniorskiej do 
kolejnego.

Spartakiada  
w Trzechlu

motocross
mistrzostwa Polski 
w Strykowie

27-06-2010 na torze motocros-
sowym w Strykowie odbyła się III 
runda motocrossowych Mistrzostw 
Polski klasy MX2 Junior. Na zawo-
dach klub „KM Cisy” reprezento-
wał Michał Kozera. Piękna słonecz-
na pogoda towarzyszyła zawodni-
kom przez całe zawody. W gronie 21 
zawodników wjeżdżających na ma-
szynę startową do pierwszego bie-
gu, jako 15 wjechał Michał. Obficie 
zmoczony tor stwarzał warunki do 
dobrej rywalizacji. Po 25 minutach 
jako pierwszy linię mety mija pro-
wadzący w generalce MP, nadzieja 
Polskiego motocrossu Tomek Wy-
socki, Michał natomiast w pierw-
szym biegu był 12. Drugi bieg w nie-
co trudniejszych warunkach, ponie-
waż tor szybko przesychał i coraz 
mocniej się kurzyło. Scenariusz dru-
giego biegu bardzo podobny, wygry-
wa Tomek, a Michał mija linię mety 
jako 15. Po trzech rundach w gene-
ralce MP Michał utrzymał 13 po-
zycję. Tegoroczne MP obfitują spo-
rą ilością kontuzji. Początek sezonu 
rozgrywany był na mokrych torach 
co wykluczyło 9 zawodników z ry-
walizacji, dlatego pełnej maszyny na 
MP spodziewać się raczej nie może-
my. 

Mistrzostwa Strefy Zachód w 
Chojnie

Także w niedzielę, 27 czerwca 
młodzież naszego klubu startowała 
w Chojnie na kolejnych zawodach 
Strefy Zachodniej. Oto wyniki:

- Paweł Klewicz  I bieg 2 miejsce,  
II bieg  4 miejsce,

- Żaneta Zacharewicz  I bieg 5 
miejsce,  II bieg 5 miejsce,

- Kacper Serówka  I bieg 14 miej-
sce, II bieg  9 miejsce,

- Piotr Tomala  I bieg 13 miejsce, 
II bieg 12 miejsce,

- Mariusz Tomala I bieg 33 miej-
sce, II bieg 21 miejsce.

- Rafał Szwarczewski  I bieg 25 
miejsce, II bieg 13

Kategoria Quady: 
- Dariusz Pustelnik I bieg 3, w II 

biegu 1 miejsce,
- Tomasz Jamroży I bieg 1 miejsce, 

w II biegu 3 miejsce. 
W klasyfikacji generalnej zawo-

dów klub wywalczył bardzo wyso-
kie 3 miejsce, które dało klubowi 
podium. W generalce „KM Cisy” 
umocnił się na wysokim 9 miejscu. 

Nadzieją Polskiego motocrossu 
jest młodzież lecz mimo tego, iż w 
tym samym czasie w Polsce nie było 
żadnej imprezy klasy 85cm3 w stre-
fie startuje 9 zawodników. Praca z 
młodzieżą w klubach nie idzie chy-
ba w dobrym kierunku. 

E. Kozera, foto archiwum LMM

W rozegranym w Wierzbięcinie 
ostatnim meczu sezonu Olimpia 
pokonała 2:1 Bałtyk Gostyń. Dwie 
bramki dla naszego zespołu zdobył 
Maciej Gołdyn. Beniaminek prowa-
dzony przez Marcina Miklasa zajął 
w A-klasie siódme miejsce. Jego pił-
karze zanotowali 14 zwycięstw, 5 re-
misów i 7 porażek. W lidze zdobili 
61 goli, a dali się pokonać 46 razy. 
Przed meczem z Bałtykiem okolicz-
nością statuetką nagrodzono rów-
nież Krzysztofa Kieruzela. Napast-
nik Olimpii w wygranym 4:2 wyjaz-
dowym meczu z Rega II Trzebiatów 
(zespół, który uzyskał awans) zdobył 
setną ligową bramkę dla istniejącego 
od dwóch lat klubu. Być może ape-
tyty związane z minionym sezonem 

były większe, ale w kilku meczach 
trzeba był zapłacić tzw. frycowe.

Zarząd oraz trener Olimpii my-
ślą już o następnym, który rozpocz-
nie się 28.08.2010 r. Piłkarze Olimpii 
przygotowania rozpoczną już 13 lip-
ca. Zaplanowano już pięć gier kon-
trolnych zespołu. Pierwszy zostanie 
rozegrany 17 lipca w Wolnie z miej-
scową Winetą (IV liga). W następ-
nych zawodnicy Olimpii zmierzą się 
kolejno z: Kastą Szczecin – kl. okrę-
gowa (24 lipca, Wierzbięcin), Or-
łem Łożnica – kl. okręgowa (31 lip-
ca, Łożnica), Polonią Płoty – V liga 
(7 sierpień, Płoty) i OKS Goleniów 
– B-klasa (14 sierpień, Wierzbięcin).

man

W dniu 27.06.2010 w Trzechlu od-
była się kolejna spartakiada kół LZS. 

W piłce siatkowej uzyskano nastę-
pujące wyniki:

Słajsino- Karsk 2:0, Sikorki - Wę-
gorza 2:0, Dąbrowa - Świętoszewo 
2:0, Szczytniki - Trzechel 2:0, Sikor-
ki - Słajsino 2:0,

Dąbrowa - Szczytniki 2:0, Słajsi-
no - Szczytniki 2:0, Sikorki - Dąbro-
wa 2:0

I miejsce - Sikorki 
II miejsce - Dąbrowa
III miejsce - Słajsino 
W piłce nożnej startowało osiem 

zespołów; Dąbrowa- Świerczewo 

5:1, Karsk- Węgorza 0:3, Świętosze-
wo- Słajsino 3:0, Węgorza- Trzech-
el 2:0, Świętoszewo- Dąbrowa 1:0, 
Trzechel- Dąbrowa 2:0, Węgorza- 
Świętoszewo 2:0.

I- miejsce Węgorza
II- miejsce Świętoszewo
III- miejsce Trzechel
Trzy pierwsze zespoły w piłce siat-

kowej oraz piłce nożnej otrzymały 
puchary. 

Rada Sołecka oraz koło LZS Słajsi-
no zapraszają 04.07.2010 o godzinie 
10:00 na kolejną spartakiadę. 

MG Z LZS Nowogard.

Auto - dom Żanety Zacharewicz
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reklama reklama

5 lipca br. g. 16.30

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

Gniazdo trzciniaków 
nad naszym jeziorem

foto: Marcin Nieradka
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

Czytaj s. 4

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wszystkim, którzy oddali swój głos 
na naszego kandydata 

w wyborach prezydenckich 

Bronisława Komorowskiego 
serdecznie dziękujemy.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego 
Platformy Obywatelskiej 

Artur Gałęski

W dniach 3 i 4 lipca na placu Wolności prowadzona była druga z ośmiu imprez pod 

nazwą „Lato z produktem tradycyjnym i regionalnym”.

W głębokiej tajemnicy...
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Kronika policyjna 
28.06 – poniedziałek 
Godz.10:10 – Kolizja drogowa na 

trasie nr 6, gdzie uczestniczyły pojaz-
dy VW T4 – Peugeot, którego kierow-
ca został ukarany mandatem karnym 

11:40 – Policjant Rewiru Dzielnico-
wych w Osinie podczas kontroli dro-
gowej pomiędzy miejscowościami 
Osina-Kikorze ujawnił nietrzeźwego 
rowerzystę, którym okazał się Patryk 
G. W/w miał w wydychanym powie-
trzu 3, 17 promila alkoholu. 

14:15 – Znalezienie na ul. Kościusz-
ki dowodu osobistego. 

15:00 – Ujawnienie sprawczyni kra-
dzieży sklepowej na ul. Kościelnej, 
gdzie kobieta została ukarana manda-
tem karnym. 

15:20 – Kolizja drogowa na ul.Ko-
ściuszki, w której brały udział pojazdy 
Opel Astra – Fiat Bravo 

21:40 – Wybicie szyby w altance 
ogrodowej przy ul. 17 Lutego 

29.06 – wtorek 
Godz. 12:30 – Policjanci OPI pod-

czas kontroli drogowej ujawnili w sa-
mochodzie m-ki BMW prawdopo-
dobnie środki odurzające 

30.06 – środa
Godz. 01:00 Policjanci OPI w trak-

cie kontroli drogowej na ul. Kościusz-
ki ujawnili nietrzeźwego motorowe-
rzystę, którym okazał się Paweł T. 
W/w miał w wydychanym powietrzu 
1, 4 promila alkoholu. Ponadto aktyw-
ny zakaz prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych. 

20:00 – Kolizja drogowa na ul. War-
szawskiej, gdzie uczestniczyły samo-
chody Fiat-Mercedes 

01.07 – czwartek 
Godz.11:00 – Zawiadomieni o oszu-

stwie przy zakupie okien 
12:20 – Ochrona sklepu „LIDL” 

zgłosiła Policji o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej, której okazał się 
Jacek S. W/w został ukarany manda-
tem karnym 

22-23:00 Kradzież portfela z zawar-
tością w pociągu relacji Szczecin – Ko-
łobrzeg 

02.07 – piątek 
Godz.06:30 – Zgłoszenie o kradzie-

ży z włamaniem do zbiornika paliwa 
samochodu ciężarowego TIR  

13:20 – Kolizja drogowa na drodze 
Nowogard-Sąpolnica, w której uczest-
niczyły 3 pojazdy:VW Passat, Citroen, 
VW Caravella   

03.07 – sobota 
Godz. 11:30 – Kradzież z terenu po-

sesji na ul. Boh. Warszawy drzewek 
ozdobnych 

21:50 – Patrol OPI w trakcie kon-
troli drogowej ujawnił nietrzeźwego 
rowerzystę, którym okazał się Mariusz 
S. W/w posiadał w wydychanym po-
wietrzu 1, 28 promila alkoholu 

04.07 – niedziela 
Godz. 01:10 – Kolizja drogowa na 

drodze nr 6 gdzie samochód m-ki Ci-
troen Berlingu uderzył w zwierzynę 
leśną 

10:30 – Policjant WRD KWP Szcze-
cin ujawnił nietrzeźwego rowerzystę, 
którym okazał się Krzysztof K. W/w 
posiadał w wydychanym powietrzu 2, 
80 promila alkoholu. 

Opr. Jarosław Bzowy 

 PoliCja PrzeCiW narkotykom
Pierwsze próby z narkotykami dziecko 

zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. 
Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci na 
pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dziec-
kiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozma-
wiacie! dużo czasu spędzacie razem.

Pamiętaj jednak, że niektóre zachowa-
nia i postawy mogą mieć inne przyczyny, 
takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, 
zranione uczucia, niepowodzenia w kon-
taktach z rówieśnikami i wiele innych, 
które należy traktować równie poważnie 
i starać się pomóc dziecku je rozwiązać. 
Zmiany w zachowaniu:nagłe zmiany na-
stroju i aktywności, okresy wzmożonego 
ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i 
ospałością; 
• nadmierny apetyt lub brak apetytu; 
• spadek zainteresowań ulubionymi za-

jęciami; 
• pogorszenie się ocen, wagary, konflik-

ty z nauczycielami; 
• izolowanie się od innych domowni-

ków, zamykanie się w pokoju, niechęć 
do rozmów; 

• częste wietrzenie pokoju, używanie 
kadzidełek i odświeżaczy powietrza; 

• wypowiedzi zawierające pozytywny 
stosunek do narkotyków; 

• bunt. łamanie ustalonych zasad, napa-
dy złości, agresja; 

• nagła zmiana grona przyjaciół na in-
nych, zwłaszcza na starszych od siebie; 

• niewytłumaczone spóźnienia, późne 
powroty lub też noce poza domem; 

• kłamstwa, wynoszenie wartościowych 
przedmiotów z domu, trudno wytłu-
maczalny przypływ gotówki; 

• tajemnicze, krótkie rozmowy telefo-
niczne, nagłe wyjścia.
zmiany w wyglądzie zewnętrznym:

• nowy styl ubierania się; 
• spadek ciężaru ciała, częste przezię-

bienia, przewlekły katar, krwawienie z 
nosa, bóle różnych części ciała, zabu-
rzenia pamięci oraz toku myślenia; 

• przekrwione oczy, zwężone lub roz-
szerzone źrenice; 

• bełkotliwa, niewyraźna mowa; 
• słodkawa woń oddechu, włosów, 

ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, 
chemikaliów; 

• ślady po ukłuciach, ślady krwi na bie-
liźnie; 

• brak zainteresowania swoim wyglą-
dem i nieprzestrzeganie zasad higieny. 
UWAGA! Nie wszystkie z wymienio-

nych objawów muszą się pojawić. 
Dopiero pojawienie się kilku z wymie-

nionych objawów może wskazywać na 
narkotyki.

Jest mało prawdopodobne, żeby 
wszystkie objawy wystąpiły jednocze-
śnie. Im głębsza faza uzależnienia, tym 
objawy choroby są bardziej widoczne, 
wynikają z utraty kontroli nad braniem 
środków odurzających. Wzrasta ryzyko 
przedawkowania i śmierci. 

Co robić, gdy dziecko ma już za sobą 
pierwszy kontakt z narkotykami? 

Może się zdarzyć, że mimo Twoich naj-
lepszych starań, uwagi i znajomości pro-
blemu. Twoje dziecko sięgnie po narko-
tyki. Nie możesz wtedy:

- wpadać w panikę i przeprowadzać 
zasadniczych rozmów z dzieckiem, kie-
dy jest ono pod wpływem środka odu-
rzającego; 

- udawać, że to nie prawda, nie wie-
rzyć w przedstawione fakty, bezgranicz-
nie ufać dziecku; 

- usprawiedliwiać dziecka, szukając 
winy w sobie lub np. złym towarzystwie; 

- wierzyć zapewnieniom dziecka, że 
ma kontrolę nad narkotykami i że samo 
sobie poradzi z tym problemem; 

- nadmiernie ochraniać dziecka przed 
konsekwencjami używania narkotyków, 
np. pisać usprawiedliwień nieobecności 
w szkole spowodowanych złym samo-
poczuciem po zażyciu środków odurza-
jących, spłacać długów dziecka

musisz koniecznie:
- wysłuchać dziecko i spokojnie z nim 

porozmawiać; 
- zastanowić się, dlaczego dziecko się-

ga po narkotyki; czy powody nie są zwią-
zane z sytuacją w waszej rodzinie jeśli 
tak, pomyśl, co można zmienić; 

- działać! nie liczyć na to, że problem 
sam się rozwiąże; szukać pomocy specja-
listów; 

- wspólnie ze specjalistą i z dzieckiem 
ustalić reguły postępowania i konse-
kwentnie ich przestrzegać; 

- stosować zasadę „ograniczonego za-

ufania” starać się zawsze wiedzieć, gdzie 
jest i co robi Twoje dziecko.

testy do wykrywania narkotyków w 
moczu:

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zaży-
wa narkotyki, a wyczerpałeś już inne spo-
soby by zdiagnozować sytuację możesz 
sprawdzić to za pomocą testu. W niektó-
rych aptekach dostępne są cztery rodza-
je testów do wykrywania narkotyków w 
moczu (na obecność amfetaminy, koka-
iny, morfiny, marihuany/haszyszu). 

Narkotyki i prawo:Zapewne doskona-
le wiesz, że posiadanie narkotyków jest 
czynem karalnym, ale łamanie prawa 
przez dziecko biorące narkotyki związa-
ne bywa także ze zdobywaniem pienię-
dzy. Mogą więc zdarzyć się kradzieże, wy-
noszenie wartościowych rzeczy, handel 
narkotykami, a także bójki i prostytucja. 
Może zdarzyć się również, że Twoje dziec-
ko samo nie zażywa narkotyków, a jedy-
nie handluje nimi dla chęci zysku. Powin-
no Cię zaniepokoić, jeśli zauważysz, że 
posiada pieniądze z niewiadomego źró-
dła, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, 
prowadzi niejasne interesy z kolegami. 

Powinieneś wiedzieć, że:
- posiadanie narkotyków jest karal-

ne, zagrożone karą do 5 lat więzienia i 
grzywny; 

- produkcja środków odurzających jest 
zagrożona karą więzienia od 6 miesięcy 
do 10 lat i / lub grzywny; 

- za handel narkotykami grozi kara po-
zbawienia wolności od roku do 10 lat i 
grzywny, a w przypadku sprzedawania 
małoletniemu na czas nie krótszy od lat 
3; 

- kto udziela środka odurzającego albo 
nakłania do użycia takiego środka inną 
osobę, zwłaszcza małoletnią, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 5.

Podstawa: Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. (Dz. 
U. Nr 75, póz. 468 z późn.

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
informuje..

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd w Nowogardzie zaprasza do 
odwiedzania naszego magazynu z odzieżą używaną. W chwili obecnej jest 
szeroki wybór. Odzież będzie wydawana w przerwach między wydawaniem 
żywności. W chwili obecnej żywność będzie dopiero po 10 lipca, więc w tym 
czasie zapraszamy. Magazyn czynny w każdy poniedziałek i piątek od 10-tej 
do 12-tej. Nie wymagamy żadnych skierowań. Obsługujemy mieszkańców 
miasta i gminy.

Wiceprezes Zarządu
Jadwiga Cichecka

Urząd Stanu Cywilnego 
podaje:

Czerwiec:
Narodziny – 37, 
Zgony – 26,  
Zawarte małżeństwa – 13.

Opr. Jarosław Bzowy 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

36-8.07.2010 r. 

Zarząd  Budynków Komunalnych
w Nowogardzie  ul.700-Lecia 14

Wydzierżawi 
4   lokale użytkowe  

/pomieszczenia magazynowe

3  lokale  o   powierzchni  po 38m²  i  1 lokal  o  powierzchni  
-138m²  na terenie bazy ZBK przy ul 700- Lecia 14 w No-
wogardzie. Cena stawki czynszu za m² powierzchni lokalu 
do negocjacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  na 
numer telefonu  91 39 26 267  w godz. 8ºº-14ºº.

lokal 
HanDloWy 

do wynajęcia w centrum  
Nowogardu, ul. 700 Lecia 26d, 

pow. 50 m kw.  
Tel. 693 021 093

już otwarty
Sklep GABI 

z bielizną damską i męską
ul. 3 Maja 44G (koło Anusi)

ZAPRASZAMY!

reklama

reklama reklama

Krajobraz po wyborach

Nowogard zagłosował na Broni-
sława Komorowskiego – otrzymał 
on 6 192 głosy (66,91% ważnie od-
danych głosów), a Jarosław Kaczyń-
ski 3  062 (33,09%). Frekwencja w 
Gminie wyniosła 46,78 % (na 20 124 
uprawnionych do urn poszło tylko 

9  414 mieszkańców). Jarosław Ka-
czyński wygrał tylko w Orzecho-
wie (127 do 108) przy najniższej fre-
kwencji – na 844 uprawnionych za-
głosowało tylko 238 osób. W Dłu-
gołęce obaj kandydaci otrzymali po 
149 głosów.

Tak można podsumować wybory 
w Nowogardzie. Było wyjątkowo ci-
cho i bez emocji jakie zwykle wybo-
rom towarzyszą. Żaden z kandyda-
tów nas nie odwiedził, sympatycy (a 
tacy zapewne są w naszym mieście) 
nie zorganizowali żadnej imprezy by 
kandydata promować. Tylko wolon-
tariusze Bronisława Komorowskiego 
zasypali Nowogard jego plakatami 
(nie zważając na ekologię mocując 
plakaty pinezkami do drzew), zwo-
lennicy Jarosława Kaczyńskiego byli 
dużo mniej aktywni.

Czyżby w Nowogardzie nie  było 
struktur PO i czy brakuje działaczy 
PiS?

Kampania się skończyła i przy-
chodzi czas na realizację obietnic. W 
trudniejszej sytuacji jest Bronisław 
Komorowski – naobiecywał co nie-
miara! Można zakrzyknąć parafra-
zując powiedzenie Lenina – „Cała 
władza w ręce PO!”. Jeszcze będzie 
trochę zajęcia dla mediów – nowy 
Prezydent będzie obsadzał ważne 
stanowiska w kancelarii i nie tylko. 
Potem to już tylko praca. A proble-
mów jest coraz więcej  - już nie bę-
dzie można zwalać na opozycję, że 
przeszkadza…

Trzeba redukować deficyt budże-
towy, trzeba obniżać dług publicz-
ny, trzeba reformować służbę zdro-
wia, trzeba odbudowywać kraj po 
powodzi… Zadania są sprzeczne – 
jedne wymagają oszczędności, dru-
gie dodatkowych środków. Nie trze-
ba być ekonomistą by wiedzieć, że 
za wszystko zapłacimy my, zwykli 

obywatele. A prawda jest taka, że o 
pożyczki coraz trudniej, że kryzys 
grecki i do nas może zawitać szyb-
ciej aniżeli myślimy…

Powodzenia Nowy Prezydencie! 
Wszak zgoda buduje! (zgoda mię-
dzy Tuskiem, a Komorowskim, bo 
w polityce innej zgody być nie może 
– zaprzeczałoby to zasadom demo-
kracji!)

Prezes PiS też jest zadowolony, 
ale chyba na wyrost – nie wierzę, że 
48% poparcia to jest stałe poparcie 
dla PiS. Bardzo wielki odsetek tych 
ludzi głosowało na Jarosława, bo nie 
chciało dać wszystkiego Platformie. 
Prawdziwe poparcie zobaczymy już 
niedługo – rusza przecież kampania 
samorządowa. Zobaczymy wówczas 
kto ma struktury i ludzi potrafiących 
jednoczyć wokół siebie elektorat.

Lesław M. Marek

Granica ubóstwa skrajnego - sta-
nowi szacowane przez MPiPS mi-
nimum egzystencji - zaspokajane są 
tylko te potrzeby, których nie moż-
na odłożyć w czasie, inaczej może to 
doprowadzić do biologicznego wy-
niszczenia; 

Ustawowa granica ubóstwa jest 
ustalana przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej - od niej przy-
sługuje możliwość ubiegania się o 
pomoc społeczną;

 Relatywna granica ubóstwa za-
chodzi, gdy na nasze utrzymanie 
przeznaczamy mniej niż połowę 
średnich miesięcznych wydatków 
innych gospodarstw domowych.

Jeśli chodzi o Unię Europejską je-
steśmy w ogonie listy, kiedy liczymy 
PKB na jednego mieszkańca. Próg 
ubóstwa w Polsce, po uwzględnie-
niu różnic w poziomie cen między 
krajami, jest około dwukrotnie wyż-
szy niż w Rumuni ale np. około trzy-
krotnie niższy niż w Wielkiej Bryta-
nii .

PKB w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w 2009 roku w krajach 
UE (średnia 100):

W Luksemburgu - 268, w Irlan-
dii - 131, w Holandii - 130, w Au-
strii - 124, w Szwecji - 120, w Belgii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Fin-
landii i Francji od 107 – 117. A koń-

cówka? Polska 23 miejsce – 61, Li-
twa – 57, Łotwa 49, Rumunia – 45, 
Bułgaria – 41. 

Dane w PPS - sztucznej walucie 
służącej do wyeliminowania różnic 
cenowych. Zakłada się, że za jeden 
PPS można kupić tę samą ilość to-
waru czy usługi w każdym kraju UE. 
Aż 32 procent Polaków jest dotknię-
tych niedostatkiem. To jeden z naj-
wyższych wskaźników w Europie. 
Ta część społeczeństwa musi oszczę-
dzać na jedzeniu, ogrzewaniu, zaku-
pach, nie stać ich na wyjazd na wa-
kacje czy zakup auta. Tylko w Buł-
garii (51 proc.), Rumunii (50 proc.), 

na Węgrzech (37 proc.) i Łotwie od-
setek mieszkańców, którzy muszą się 
liczyć z każdym groszem, jest więk-
szy niż w Polsce. Ponad połowę Po-
laków (63 procent) nie stać na to, 
aby raz w roku pojechać przynaj-
mniej na tydzień urlopu. Jedna pią-
ta nie może sobie pozwolić na to, 
by wystarczająco ogrzać mieszka-
nie, tyle samo nie stać by raz na dwa 
dni jeść mięso, drób albo rybę, a 17 
proc. Polaków nie stać na kupno sa-
mochodu.

Na podstawie
 raportu Money.pl 

opr. LMM

Polskie rodziny biednieją...
W biedzie żyje 6,5 mln Polaków - aż 17 procent społeczeństwa. Pomocą 

społeczną dla rodzin objętych jest 3,5 mln osób. Zasiłki różnego rodzaju 
(na pokrycie konkretnych potrzeb np. zakup jedzenia, opału, podręczni-
ków, ubrań, itp.) w zeszłym roku otrzymywało 1,9 mln osób. Gminy wy-
płaciły im w sumie około 2,2 mld złotych. Rok wcześniej liczba potrzebu-
jących była prawie 300 tysięcy osób mniejsza - wynika z raportu portalu 
Money.pl.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Salomei Piórowskiej 
serdeczne podziękowania 

składa Rodzina

Dla całego personelu 
Oddziału Wewnętrznego Szpitala Publicznego 

w Nowogardzie serdeczne podziękowania 
za troskliwą opiekę nad Mamą 

śp. Salomeą Piórowską 
składają:

córka Róża, synowie  Marek 
i Arek z rodzinami

PoDziękoWaniaPoDziękoWania

Pierwszy kiermasz odbył się w 
dniach 26 – 27 czerwca w Niechorzu. 
Podczas kiermaszu producenci żyw-
ności tradycyjnej i regionalnej pre-
zentowali swoje wyroby w specjalnie 
zaprojektowanych stoiskach. Licznie 
odwiedzający stoiska wczasowicze 
mieli okazję spróbować (oraz ku-
pić) między innymi:chleb wojenny 
Pani Teresy Macherowskiej, chleb 
koprzywieński Pani Kazimiery Kuli, 
boguszyckie miody Pana Pawła Szy-
jewskiego oraz miody z pasieki Pana 
Czesława Rytwińskiego, ogórek ko-
łobrzeski i sok z marchwi ekologicz-
nej Pana Piotra Króla, przetwory z 
róży Państwa Jaszczowskich, sałatki 
śledziowe Pani Aleksandry  Budner 
Wachowiak oraz wypieki z piekar-
ni Państwa Marioli i Andrzeja Łuk-
szo z Choszczna. Imprezę odwie-
dzili między innymi Pan Zygmunt 
Dziewguć – Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Pan Witold Jabłoński 

- Wicemarszałek  Województwa Za-
chodniopomorskiego, Pan Robert 
Skraburski – Wójt Rewala oraz Pan 
Andrzej Kopiczyński -    aktor zna-
ny między innymi z roli inżyniera 
Karwowskiego w serialu „Czterdzie-
stolatek”. Honory gospodarza pełnił 
Pan Jarosław Rzepa – Dyrektor Wy-
działu Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego. Wszystko tp jak widać za-
częło się z wielką „pompą” – ale tyl-
ko w Niechorzu. U nas jakby tajnie 
– nikt o imprezie nie dał żadnej in-
formacji. Ja osobiście dowiedzia-
łem się przypadkowo gdy przecho-
dząc przez plac zainteresowałem się 
rozstawianymi stoiskami. Ciekawe, 
że o imprezie wiedziała telewizja, a 
mieszkańcy nie. Zawalił też orga-
nizator(Urząd Marszałkowski), bo 
handlowcom powiedziano, że w No-
wogardzie trwa akurat …festiwal fil-
mowy. Co mówili wystawcy nie na-

daje się do prasy! Kompletna plajta, 
bo zainteresowanie mieszkańców – 
potencjalnych klientów prawie ze-
rowe. 

Póki co produkty regionalne nie 
są na kieszeń przeciętnego zjada-
cza chleba (zobaczcie ceny!), a tym 
bardziej smakosza wędlin – kabano-
sy po 35złotych za kilogram, szynka 
zwana „czarcią podkową” za  48 zło-
tych, a (czy regionalny skoro staro-
mazurski?) karczek tylko 68 zł za kg! 
Smacznego!

W rozmowie z wystawcami mo-
głem się dowiedzieć, że program 
dopiero raczkuje – aby produkcja 

tego rodzaju żywności stała się spo-
sobem na życie musi być produko-
wana w większych ilościach i mieć 
stałych odbiorców. Program wdra-
żany przez Urząd Marszałkowski to 
dopiero początek – oby nie skończy-
ło się to tylko na objazdach zaplano-
wanych na cały okres wakacyjny, bo 
efekt będzie taki jak zwykle – zrobi-
liśmy, pieniądze unijne wydaliśmy, 
radźcie sobie sami…

Tekst i foto LMM

PS. Na imprezie na razie zarabia 
tylko przedsiębiorca od … wypoży-
czania stoisk.

W głębokiej tajemnicy...

Skansen
Oczekuję na uczestników następujących klubów:

klub kabaretowy 
klub muzealniczy 
klub ekologiczny 

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę kierować na adres: Nowogard 
ul. Luboszan 1 72-200 Nowogard 

Edward Ułanowski 
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Na łamach naszej gazety z satysfakcją informowaliśmy o wyróżnieniu jakie otrzymał Zygmunt Nawrocki Komendant Gminny OSP. Dzisiaj prezentujemy 
sylwetkę Józefa Tuliszkowskiego patrona medalu honorowego. 

LMM

Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, 
ustanowionym 11 października 1993 r., komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju nagradza osoby za wybitne 

osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz za szczególne wyróżnienie się podczas akcji 
ratowniczych.

nego sprzętu pożarniczego. Po po-
wrocie do kraju ulepszył drabinę 
pożarniczą, zmodernizował sikaw-
kę, opracował nowy typ kasku, hełm 
dymowy, zatrzaśnik i podpinkę.  
W 1906 r. rozpoczął pracę w Fabryce 
Wyrobów Drzewnych w Zwierzyń-
cu Lubelskim. Pracował w niej m.in. 
nad ulepszeniem narzędzi pożarni-
czych, opracował sygnalizację gesto-
wą. Współpracował przy tworzeniu 
wielu straży oraz organizacji zjaz-
dów strażackich. Napisał pionierski 
podręcznik dla strażaków pt. „Walka 
z pożarem” (1909). 

W 1910 r. powrócił do Warsza-
wy i podjął pracę w Centralnym 
Towarzystwie Rolniczym. Przez 
pięć lat odwiedził 700 miejsco-
wości, gdzie uczył zasad bezpie-
czeństwa, propagował budownic-
two niepalne i zachęcał do tworze-
nia OSP. Sam zorganizował ich 71, 
a 200 zlustrował. Brał także czynny 
udział w międzynarodowym ruchu 
strażackim. W 1915 r. powierzo-
no mu obowiązki naczelnika War-
szawskiej Straży Ogniowej. Dzię-
ki niemu szybko odbudowano siłę 
jednostki, odtworzono zagrabiony 
przez Rosjan sprzęt, pojazdy i konie.  
W porozumieniu z kurią warszaw-
ską utworzono służbę duszpaster-
ską. Tuliszkowski, jako wielki zwo-
lennik nowoczesności, rozpoczął 
motoryzację straży, sprowadzając 
wspaniały - na ówczesne czasy - sa-
mochód pożarniczy marki Hans 
Lloyd, który osobiście dostosował 
do warunków warszawskich. W tym 
czasie dużo podróżował po Europie. 

Planował reorganizację i dalsze uno-
wocześnianie WSO. Należał do czo-
łowych organizatorów I Ogólnokra-
jowego Zjazdu Straży Ogniowych z 
Królestwa Polskiego (1916), na któ-
rym przedstawił referat pt. „Przyszła 
organizacja straży ogniowych w od-
rodzonej Polsce”. W listopadowe dni 
1918 r. wziął udział w walce zbroj-
nej z okupantem niemieckim, za co 
został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych. 

1 listopada 1918 r., z przyczyn od 
siebie niezależnych, zrezygnował z 
kierowania WSO i rozpoczął pracę 
w Wojsku Polskim, gdzie zorgani-
zował ochronę przeciwpożarową na 
wysokim poziomie, tworząc 70 woj-
skowych straży pożarnych i liczne 
pogotowia przeciwpożarowe. Dużo 
publikował. W „Przeglądzie Pożar-
niczym” zamieścił ponad 130 arty-
kułów, łącznie z głośnym projek-
tem Szkoły Pożarniczo-Budowlanej 
w Warszawie (1924), wydanym na-
stępnie w postaci broszury. Napisał 
30 książek, w tym siedmiotomową 
„Obronę przed pożarami”, najpeł-
niejsze dzieło pożarnicze w przed-
wojennej Polsce, które wzbudziło 
duże zainteresowanie zagranicznych 
fachowców. W latach 1927-1931 był 
redaktorem naczelnym pisma fa-
chowego „Strażactwo Zawodowe”, 
adresowanego do oficerskiej kadry 
pożarniczej w Polsce.

Do ostatnich dni życia pracował 
zawodowo. Zmarł 26 stycznia 1939 
r. Na Cmentarzu Wojskowym w 
Warszawie żegnało go tysiące stra-
żaków. info 

Inż. J. Tuliszkowski był strażakiem 
wielce zasłużonym, który organizo-
wał i tworzył struktury straży po-
żarnej.

Inż. Józef Tuliszkowski urodził 
się 4 lutego 1867 r. w Radziwiłowie 
Wołyńskim. Już jako gimnazjalista 
rozpoczął działalność konspiracyj-
ną, tworząc wraz z kolegami Koło 
Przyszłych Powstańców. Przeszedł 
w konspiracji intensywne szkolenie 
wojskowe. Szykując się do walki  z 
caratem, za zarobione na korepe-
tycjach pieniądze gromadził broń. 
Działalność konspiracyjną konty-
nuował jako student politechni-
ki ryskiej. Wstąpił wówczas do pa-
triotycznej organizacji korporacyj-
nej Welecja, gdzie spotkał się z Igna-
cym Mościckim, opiekunem i wy-
chowawcą młodszych studentów, 
przyszłym prezydentem niepodle-
głej Polski.

Interesując się sprawami społecz-
nymi, zetknął się z ruchem socjali-

stycznym, który jednak porzucił na 
rzecz idei demokratycznych, pozo-
stając im wierny do końca życia. W 
czasie studiów wstąpił potajemnie 
do Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rydze, gdzie przez 6 lat ciężkiej pra-
cy przeszedł wszystkie szczeble stra-
żackiej służby. Uczestnicząc w ga-
szeniu wielu groźnych pożarów, od-
niósł wiele obrażeń. Najpoważniej-
sze podczas ratowania życia swemu 
komendantowi i dwojgu dzieciom. 

Po skończeniu z odznaczeniem 
studiów, otrzymał tytuł inżynie-
ra mechanika budowy maszyn oraz 
specjalisty z dziedziny pożarnictwa 
i budownictwa. Mimo wielu intrat-
nych propozycji pracy, wybrał stra-
żacką służbę. Zwiedził szereg nad-
bałtyckich straży. Przez parę miesię-
cy służył w miejskiej straży ognio-
wej w Rydze. W Kijowie, gdzie naj-
pierw współorganizował OSP, do-
wodził wieloma trudnymi akcjami. 
W konkursie na projekt odbudowy 
po pożarze wielkiej cukrowni zdo-
był dwa pierwsze miejsca. 

W 1903 r. osiadł w Warszawie, 
gdzie kontynuował działalność kon-
spiracyjną i oświatową. Organizo-
wał ćwiczenia strażackie w szko-
łach. Tworzył liczne straże ochot-
nicze, w których gromadził broń i 
zakładał organizacje paramilitar-
ne. Przed przystąpieniem do pra-
cy w firmie strażackiej Ignis zwie-
dził kilka jednostek straży w Niem-
czech i Austrii, a w znanych fabry-
kach pożarniczych Magirusa, Knau-
sta i Brauna zapoznał się z produk-
cją samochodów pożarniczych i in-
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odnaleźć zajęcie po wyroku
Propozycje na rynku pracy w Polsce są w obecnym czasie na zadawalającym poziomie. Nie oznacza to, że jest jednak idealnie. Ma to związek ze 

wzrostem polepszającej się gospodarki i nowo otwartych miejsc pracy w oparciu o fundusze unijne i programy, które wspiera rząd wobec osób bez-
robotnych. Jednak w przypadku byłych więźniów niewiele się zmieniło. Gdy zaczynają szukać pracy po wyjściu na wolność, okazuje się, że nie mają 
odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy zarobkowej. 

W  Zakładzie Karnym w Nowo-
gardzie organizuje się raz na kwar-
tał spotkania informacyjno-dorad-
cze dla skazanych, którzy w najbliż-
szym czasie kończą odbywanie kary 
pozbawienia wolności z przedsta-
wicielami Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie, Filii Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Nowo-
gardzie oraz Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej przy Sądzie Rejono-
wym w Goleniowie. Spotkanie takie 
odbyło się w dniu 29.06.2010 i mia-
ło na celu przekazanie wszystkich 
informacji dotyczących udzielanej 
przez wymienione instytucje pomo-
cy, zwłaszcza dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Skazani 
mają możliwość bezpośrednio do-
wiedzieć się o formach udzielanej 
pomocy, zadawać pytania na intere-
sujące ich tematy i rozwiewać wszel-
kie wątpliwości. Spotkanie ma cha-
rakter otwartej dyskusji i daje nie-
powtarzalną okazję na dostateczne 
przygotowanie się do funkcjonowa-
nia w warunkach wolnościowych. 
Zaproszeni przedstawiciele w oso-
bach: Teresa Skibska – Kierownik 
OPS w Nowogardzie, Andrzej Cho-
łobowski – Kurator Sądu Karnego w 
Goleniowie i Zbigniew Florkowski - 
Kierownik Referatu Doradztwa Za-
wodowego i Informacyjnego PUB 
Goleniów w Filii w Nowogardzie. 
Wszystkie wymienione osoby bar-
dzo szczegółowo poinformowały o 
przysługujących prawach, które za-
pewnia wolnym obywatelom każda 
z instytucji. Osadzeni bardzo zainte-
resowani spotkaniem z uwagą przy-

słuchiwali się spotkaniu, by później 
zadawać pytania z dziedzin, które 
ich interesowały. Osadzeni bardzo 
precyzyjnie relacjonowali swoją in-
dywidualną sytuację w zamian ocze-
kując wyczerpującej odpowiedzi od 
ekspertów. Spotkanie miało bardzo 
merytoryczny charakter i wiązało 
się wyniesieniem informacji, które 
będą przydatne na wolności. 

Komentarz
Z momentem zwolnienia skaza-

nego z kary pozbawienia wolności 
w Zakładzie Karnym zaczynają się 
prawdziwe wyzwania - często mają 
do dyspozycji tylko niedużą sumę 
pieniędzy, starą odzież, która pamię-
ta jeszcze czasy sprzed kilkunastu lat 
(skazani otrzymują pomoc rzeczo-
wą tj. komplet odzieży, jeśli ich jest 
zniszczona lub takowej nie posiadają 
oraz zapomogę finansową na dojazd 
do domu). Często nie mają również 
mieszkania, albo stałego zameldo-
wania. Więc takie spotkania to czas 

niezbędny na przygotowanie skaza-
nego do życia na wolności i zajęć, 
które mają im pomóc odnaleźć się 
w społeczeństwie i na rynku pracy. 
Musimy wziąć pod uwagę, że więk-
szość skazanych to grupa ludzi ni-
sko wykształconych, często uzależ-
nionych od alkoholu i będąca w sta-
nie wolnym - a więc raczej odpada 
argumentacja, że dla dobra rodzi-
ny zerwą z kryminalną przeszło-
ścią. Na ogół nie mogą też znaleźć 
oparcia w krewnych, pochodzą, bo-
wiem w większości z rodzin boryka-
jących się z problemami. To jeszcze 
bardziej skłania ich do „powrotów 
za kraty”. Prawo polskie ulega cią-
gle transformacji. Osoba wychodzą-
ca na wolność nie jest już całkowicie 
izolowana i bez szans na normalne 
życie. Pomocną dłoń wyciągają in-
stytucje, które niosą pomoc na ogół 
ludziom wolnym, ale często zagu-
bionym i bezradnym po utracie pra-

cy. Działalność i współpraca zakła-
dów karnych to nie tylko pilnowa-
nie osadzonych, ale również ich mo-
tywowanie do egzystencji na wolno-
ści. To jak ona później będzie prze-
biegać zależy od stopnia motywacji i 
chęci skazanego a także odpowied-
niego potraktowania w Instytucjach. 
Czy te spotkania są potrzebne?. Z 
obserwacji wynika, że tak. To, kim 
będą na wolności zależy od zgroma-
dzonej wiedzy właśnie podczas tych 
spotkań, jakie organizuje cyklicznie 
pion wychowawców Zakładu Kar-
nego z Nowogardu przy nadzorze 
Dyrektora i Kierownictwa Zakładu

Jarosław Bzowy 
Przy współpracy:
Mł. wychowawca ds. pomocy 

postpenitencjarnej 
Mł. chor. Przemysław Sońtka  
Mł. referent d.s. pomocy postpe-

nitencjarnej 
Mł. chor. Małgorzata Ciosek 
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Co zmieni  
obwodnica  
północna?

Pytanie nasuwa się z nadejściem sezonu urlopowego. Od strony Stargardu 
i Chociwla kawalkada pojazdów. Wszyscy jadą nad morze i będą jechali na-
wet po wybudowaniu obwodnicy, bo krócej!

Miasta korków nie uniknie!
LMM

Foto M. Purul

Są już jagody!
Upały sprzyjają dojrzewaniu jagód. Pojawili się także pierwsi sprzedawcy. 

Tradycyjnie pracowite wakacje zaczynają dzieci z okolicznych wsi. 
Cena 12 zł za litr. Smacznego…

LMM
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OGŁO SZE NIA drOb NE
nierUCHomoŚCi

•	  nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. na 30 lat. 
nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., No-
wogard, Tel. 660 797 830.

•  Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, 2 pokojowe z balkonem, III p. Tel. 
502 453 217.

•  Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

•  Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. Tel. 
509 389 657.

•  Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

•  Sprzedam 2 działki budowlane o pow. 
2.557 i 2.145 m2. Ładna okolica i atrak-
cyjna cena. Tel. 601889596 - po 15. 

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 94 tys. Kontakt: 
883636 023.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, I 
p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 6 tel. 
506 642 565, 76 835 23 71.

•  Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 
m kw. 66 55 62 511.

•  Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia w Nowogardzie lub bliskiej 
okolicy, Tel. 516 284 836. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła, cena do uzgodnienia , tel. 605 
522 340.

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we przy ul. Zamkowej, od 1 lipca. Tel. 
665 001 251.

•  Sprzedam mieszkanie M-4, 58 m kw, 
parter. Tel. 91 39 27 000.

•  Sprzedam lub zamienię na kawalerkę 
do 30 m kw, mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe, pow. 48,73 m kw przy ul. 5 
Marca. Tel. 501 324 656.

•  Sprzedam dom jednorodzinny w Do-
brej lub zamienię na mieszkanie w No-
wogardzie. Tel. 783 649 880.

•  Sprzedam kawalerkę 24 m kw, War-
szawska. Tel. 697 583 442.

•  ZAMIENIĘ   trzy pokojowe MIESZKANIE   

komunalne W PŁOTACH, o powierzchni 
67m2 , będące w wieczystym użytkowa-
niu, na kawalerkę w bloku w Nowogar-
dzie, BEZ DOPŁAT. Zaletą mieszkania jest 
duża słoneczna kuchnia 10m2 oraz niski 
czynsz (ok. 100 zł). Lokal zadbany i utrzy-
many, choć wymaga małego remontu, 
ogrzewanie piecowe. Tel 695653806.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

•  Wynajmę kawalerkę w centrum. Tel. 
602 405 640.

•  Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw, z garażem w Nowogardzie. Tel. 
91 39  20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, komfor-
towe z możliwością adaptacji poddasza 
+ garaż gratis. 796 911 043.

•  Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, centrum, ul. T. Kościuszki. 
695 426 092.

•  TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie. 
600 289 664.

•  Sprzedam dom + budynki gospodarcze, 
9 km od Nowogardu. 602 824 002.

•  Sprzedam mieszkanie na wsi 100 m 
kw w Grabinie + garaż, duże obór-
ki, podwórko i ogród, po remoncie. 
728 194 171.

•  Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z dopła-
tą. 517 525 923.

•  Sprzedam garaż przy ul. Racibora. 
604 282 497.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, cen-
trum Nowogardu. 508 052 570.

•  Do wynajęcia garaż przy ul. 15 Lutego. 
510 776 503.

•  Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie I 
p., w nowym budynku, do wykończenia 
57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m kw 
do uzgodnienia. Tel. 501 549 818.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 53 
m kw w bloku, na piętrze w Maszkowie, 
8 km od Nowogardu, 80 tys. do uzgod-
nienia. Tel. 661 719 438.

•  Pokój do wynajęcia. 601 724 492.

•  Do wynajęcia kawalerka w centrum No-
wogardu. 721 383 983.

motoryzaCja

•  Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. 
Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Citroen Saxo, 2000 r., poj. 1,1. 
Tel. 669 310 785.

•  Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony letnie 
Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Opel Astra, świeżo sprowa-
dzony, cena 2,500 zł. Tel. 503 346 825 lub 
880 844 275.

•  Sprzedam VW Passat, 1990 r., benzyna + 
gaz. Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam Toyota Auris, wersja Pre-
mium, 2008 r., przebieg 37 tys. km, 
poj. 1598 cm3, benzyna, 5 drzwiowy, 
pełne wyposażenie, cena 53 tys. Tel. 
503 711 702, Nowogard.

•  Sprzedam Toyotę Avensis combi, 2001 
r., srebrna, 110 KM. 502 217 497.

•  Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

rolniCtWo

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 50 36 50.

•  Sprzedam kombajn Bizon 56 z sieczkar-
nią. Stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel. 
660 229 504.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

•  Sprzedam kombajn Fortschmit 512, 
stan dobry, sprawny (ewentualnie na 
części). 608 01 39 95.

•  Sprzedam 50 sztuk prosiąt. 91 39 17 617 
po 20.00.

•	  oddam około 150 ton ziemi, za wy-
wózkę, nowogard. 506 534 179.

•	  Sprzedam siano. 782 036 086.

•  Sprzedaż – jaja wiejskie. 660 405 190.

•  Ferma drobiu sprzeda żywe indyczki, 
waga ok. 20 k, atrakcyjna cena. Tel. 91 
39 106 54.

•  Koszenie łąk. 507 356 032.

•  Sprzedam jałówkę 1- miesięczną. Tel. 91 
39 17 623.

USŁUGi

•  Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

•  józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•  DyWanoPranie. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 
0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. nowogard, ul. zielona 3. 091 
39 20 714.

•	  zespół muzyczny aCorD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. tel. 501 383 380.

•	  zakŁaD rtV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 715 839.

•	  zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	  naprawa rtV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	  Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. tel. 606 824 461.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

•  Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Transport, przeprowadzki – szybko i ta-
nio. 79 1111 749.

•	  remonty, montaże, inne. tel. 
781 016 125.

•  Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Usługi – dachy, malowanie, szpachlowa-
nie, docieplenie budynków, budowa do-
mów, kostka brukowa, itp. 692 562 306.

•	  montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	  transport, przeprowadzki – szybko, 
tanio. 696 138 406.

•  Kompleksowe wykończenie wnętrz. 
Szybko, tanio, solidnie. 79 057 18 17.

•	  Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•  Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. Tel. 607 719 505.

•	  oDSzkoDoWania – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

•  Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•  Organizacja – wesela i jazda konna. 607 
73 98 66.

•  Glazura, terakota, kompleksowo łazien-
ki wykonam. 608 364 330, 91 39 501 03.

•  BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

tel. 607 408 489
Zapraszamy!

SPrzeDam 
mieSzkanie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

Informujemy, że 

7 lipca 2010 r.
środa w godz. 10-11 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

PraCa

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

•  Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

•  Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286.

•  Poszukuję pracownika do obsłu-
gi klienta w branży samochodowej. 
605 276 271.

•  Poszukuję murarzy i ocieplam budynki. 
66 26 78 895.

•  Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie. 502 853 573.

•  Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

•	  zatrudnię kelnerki, kelnerów do ob-
sługi wesel tylko z doświadczeniem, 
tel. 510 244 073.

•  Zatrudnię kucharza, pomoc kuchen-
ną do restauracji w Nowogardzie oraz 
sprzedawcę do sklepu spożywczego. 
Informacje tel.  602 474 266.

inne

•  Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za posprzątanie. 
669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

•  Tanio sprzedam wypoczynkowy zestaw 
narożny z fotelem – rozkładany z pojem-
nikiem na pościel. Tel. 663 500 800.

•  Rower z USA, typ „czoper” – sprzedam. 
Tel. 663 500 800.

•  Sprzedam tapczan, cena 200 zł. 
502 104 036.

•  Oddam 3 śliczne kotki w dobre ręce. 91 
39 21 126.

•  Sprzedam szczenięta rasy Rhodesian 
Ridgeback, 8 tygodniowe. 514 738 428.

•	  Wypożyczę tanio amerykańskie suk-
nie ślubne. 66 55 03 129.

•  Tanio sprzedam stal zbrojeniową, cena 
1 zł/ kg. Tel. 91 39 20 375.

•	  Sprzedam meble. tel. 508 309 113.

•	  SzCzeniaCzki yorki miniatUrki 
SPrzeDam, DWie SUCzki Po ma-
ŁyCH roDziCaCH - PieS WaŻy 1,7 
kG, SUka 1,5 kG, Cena 1200 zŁ. tel. 
513 157 299.

niedozwolone kąpieliska 
śmiertelnie groźne

Piękna, słoneczna aura przypomina, 
że trwają letnie wakacje i urlopy. Fala 
upałów, która napłynęła powoduje, że 
szukamy odpoczynku i ochłody nad 
wodą.  

Bezpieczeństwo osób przebywają-
cych w takich miejscach, to dla Poli-
cjantów Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie jeden z głównych priorytetów 
w tym okresie. Dlatego Policjanci, w ra-
mach swoich uprawnień, patrolują te-
ren wokół jeziora i  sprawdzają, czy nie 
dochodzi do łamania prawa. Działania 
funkcjonariuszy dotyczą przede wszyst-
kim ujawniania przypadków nie stoso-
wania się plażowiczów do zakazu kąpieli 
w  niedozwolonych miejscach, zakłóca-
nia spokoju przebywających tam osób, 
spożywania alkoholu oraz kontrolowa-
nia wędkarzy. 

Art. 55 Kodeksu Wykroczeń brzmi  
„Kto kąpie się w miejscu, w którym jest 
to zabronione, podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany”. Prze-
pis ten ma na celu ochronę bezpieczeń-
stwa osób oraz ochronę porządku w za-
kresie korzystania z wody dla celów re-
kreacyjnych. Za kąpiel w miejscu niedo-
zwolonym można nałożyć mandat kar-
ny w kwocie  250 zł, skierować wniosek 
o  ukaranie do Sądu lub pouczyć. Po-
nadto przypominamy o  stosowaniu się 

do regulaminu „legalnego” kąpieliska, 
gdzie obowiązuje między innymi zakaz 
spożywania napojów alkoholowych.

Na terenie Nowogardu, znajduje się 
plaża miejska, gdzie bezpłatnie można 
korzystać z jej wyposażenia.  Nad bez-
pieczeństwem kąpiących się czuwa wy-
kwalifikowany ratownik, obszar kąpie-
li wydzielony zostały za pomocą boi, 
przygotowano również specjalne miej-
sce przeznaczone dla najmłodszych. Dla 
nich też stworzono plac zabaw w posta-
ci drabinek do wspinania i zjeżdżalnię. 

Mamy nadzieję, że bogata oferta plaży 
miejskiej oraz wysokość kary skutecz-
nie odstraszy kąpiących się w miejscach 
niedozwolonych, bo niestety sama świa-
domość, że w razie niebezpieczeństwa 
nikt nie przyjdzie nam z fachową pomo-
cą – często nie wystarcza. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gie-
ryń 
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rozkŁad jazdy bu sów

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i  nocne dla pacjentów prz y-
chodni:NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSzane 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:no wo gard, osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji:72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarna linia mi kro BU So Wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia metro        tel. 505 619 600
oDjazDy z noWoGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjazDy ze SzCzeCina:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy	Usługowo-Handlowej	Adam	Fedeńczak	
tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
trasa nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
trasa Szczecin- nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGenDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrzeWóz oSóB - ro man BiŃCzyk - linia regularna
tel. 0607 310 591 

oD PonieDziaŁkU Do PiątkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBota:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nieDziela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35
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Skórometal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama reklama

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

reklama

W obiektywie  jana korneluka   - Silniejszy wygrywa (nie tylko w wyborach)
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Studio Fryzjerskie „TYNa”
Praca dla fryzjera  

na korzystnych warunkach
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

Czytaj s. 12,13

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

  Czytaj s. 3 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

młodzież włada 
miastem

Z DN przed 
scenę  
plenerową

Urzędnik 
ponad 
prawem
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Nie ma strefy ciszy
Czy na nowogardzkim jeziorze istnieje strefa, w której nie można poruszać się łodziami silnikowymi?

Temat zbadali ostatnio ratownicy z Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Stan prawny naszego jeziora został więc spraw-
dzony przez ludzi jak najbardziej znających się 
na rzeczy. Poniżej publikujemy treść pisma in-
formacyjnego wydanego w tej sprawie przez 
WOPR. 

- Jezioro nowogardzkie jest dzierżawione przez 
szczeciński okręg Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Szukając u źródła, czyli na stronie interneto-
wej PZW, przy odnośniku „strefy ciszy” znaleźli-
śmy wykaz jezior objętych strefą ciszy. Oznacza to 
m.in. całkowity zakaz używania silników spalino-
wych. Na niniejszej liście faktycznie znajduje się 
kilka akwenów z naszego okręgu. W wykazie tym 

naszego jeziora dostrzec jednak nie można. I nic 
w tym nadzwyczajnego. Bo po prostu jego tam nie 
ma.

Drążyliśmy dalej. Od dyrektora PZW Emiliana 
Pilcha dowiedzieliśmy się, iż nasze jezioro nie jest i 
nigdy nie było objęte jakąkolwiek strefą ciszy. Żad-
ne struktury odpowiedzialne za nasz akwen nie 
mają uprawnień do wprowadzania stref zakazu 
dla łodzi z silnikami spalinowymi na dzierżawio-
nych przez siebie wodach.

Kto zatem może taką strefę ciszy wprowadzić? 
Emilian Pilch poinformował nas, iż decydentem w 
tej sprawie jest Rada Powiatu. Informacje o bra-
ku jakiegokolwiek zakazu dla pojazdów silniko-
wych potwierdził również kierownik powiatowego 

Wydziału Ochrony Środowiska – piszą ratownicy 
WOPR.

Powyższe dochodzenie dowodzi więc, że chętni 
na całym akwenie mogą korzystać z łodzi napę-
dzanych silnikami spalinowymi. 

- Oczywiście apelujemy o rozsądne i ostrożne ko-
rzystanie z uroków naszego pięknego jeziora. Przy-
pominamy o zachowaniu bezpieczeństwa na wo-
dzie. Ilość kapoków musi zgadzać się z ilością pa-
sażerów przebywających na łodzi. Apelujemy rów-
nież o zachowanie kultury na wodzie. Jeśli widzimy 
wędkarzy łowiących ryby, nie podpływajmy zbyt 
blisko. W miarę możliwości korzystajmy z środko-
wej części jeziora – apeluje WOPR.  

Red.

ZAPROSZENIE
Nowogardzki WOPR zaprasza dzieci na prze-

jażdżki łodzią motorową po naszym jezio-
rze, które organizuje w sobotę (10.07.2010 r.), 
od godz. 12.00 do 14.00 na plaży miejskiej w 
Nowogardzie. Wymagana oczywiście osobista 
zgoda rodziców. Zapewniamy pełne zabezpie-
czenie ratownicze (kapoki, ratownicy).

 fot. Jan Korneluk
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lOkal 
HaNDlOWY 

do wynajęcia w centrum  
Nowogardu, ul. 700 Lecia 26d, 

pow. 50 m kw.  
Tel. 693 021 093

ODSTĄPIĘ SIaNO 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087

Sygnały mieszkańców

Chamstwo urzędnika
Postanowiłam opisać incydent, który miał miejsce w zeszłym tygodniu we 

wsi Boguszyce, której jestem sołtysem. Zaczęłam się zastanawiać czy czło-
wiek obejmujący funkcję urzędnika równocześnie staje ponad prawem. Je-
stem zbulwersowana zachowaniem naczelnika Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzeja M. Mam nadzieję, że za swoje cham-
stwo, arogancję i jakikolwiek brak kultury osobistej poniesie przynajmniej 
odpowiedzialność służbową.

Oto dlaczego używam takich sformułowań:
Od początku zeszłego tygodnia, dzięki pomocy wielu osób rozpoczęliśmy 

w Boguszycach remont boiska piłkarskiego. Boisko umiejscowione zosta-
ło na działce gminnej, która od 2008 roku przekazana została decyzją bur-
mistrza Nowogardu w użytkowanie sołectwa. Podczas wykonywania prac 
ziemnych, niespodziewanie o godzinie 11.30 w środę, zjawił się na boisku p. 
M, który nie przebierając w słowach, kazał nam się wynosić z działki, któ-
ra jak twierdził należy do jego córki, za którą pobiera dotacje unijne. Choć 
nie posiadał żadnych dokumentów, nie zamierzał nawet spojrzeć na doku-
ment wydany przez burmistrza, w którym było napisane, że działka nale-
ży do sołectwa. Zamiast tego zaczął ubliżać osobom pracującym na boisku, 
straszyć sądem i pobiciem. Ubliżał zarówno mnie, mojej rodzinie oraz oso-
bom postronnym. Zachowywał się jakby był pod wpływem alkoholu lub in-
nych środków. Kiedy powiedziałam, że tak nie zachowuje się urzędnik pań-
stwowy, jeszcze bardziej zaczął mi ubliżać, po czym zatelefonował to burmi-
strza Nowogardu krzycząc: Kaziu, Kaziu...

Po chwili wsiadł i odjechał.
Po godzinie sytuacja się wyjaśniła, potwierdziło się, że działka należy do 

sołectwa, boisko zostało zrobione, tylko niesmak po zachowaniu naczelnika 
AM pozostał.  Czy skończą się czasy „świętych krów” którym wolno więcej 
niż pozostałym? 

Sołtys wsi Boguszyce 
Krystyna Maciejewska

rada regionu 
Zachodniopomorskiej Platformy 
Obywatelskiej rP w Goleniowie

W dniu 5 lipca br. w Goleniowie odbyła się Rada Regionu Zachodniopo-
morskiej Platformy Obywatelskiej RP pod przewodnictwem Stanisława 
Gawłowskiego, podczas której został wybrany nowy skład Zarządu Regionu 
Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej RP. Spośród 55 delegatów 
Rady Regionu został wybrany nowy zarząd, w skład weszła jako wiceprze-
wodnicząca Magdalena Kochan – poseł na Sejm RP (Goleniów),

Inf. własna

PODZIĘKOWANIA
„Najlepsza część życia ludzkiego to małe, 

bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.”
William Wordsworth

Serdeczne podziękowania dla osób oraz instytucji, które przyczyniły się 
do zorganizowania wypoczynku letniego dla uczniów naszej gminy w Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie składa kierownik Półkolonii Letniej 
Pani Beata Biniecka:
•	 Urząd Miejski w Nowogardzie: Pan K. Ziemba i Pan J. Kaczmarski 
•	 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Nowogardzie: Pani M. 

Marchewka, Pani M. Pędzik 
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie: Pani T. Skibska, Pani E. 

Nowik 
•	 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowo-

gardzie: Pani T. Ziółkowska 
•	 PCK Delegatura w Nowogardzie : Pani M. Grzelak 
•	 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie : Pan Sebastian Szy-

mański 
•	 Wychowawcy: Panie A. Tracz, W. Michalak, I. Płosaj – Jurek oraz Pan J. 

Kusiak 
•	 Niepubliczny Zakład Pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania i Wycho-

wania w Nowogardzie: Panie J. Kosakiewicz i D. Michalak 
•	 Pracownikom administracji i obsługi z SP – 1 w Nowogardzie: Paniom J. 

Owczarek, E. Domanowskiej, B. Gwizd, B. Jońcy, H. Kochanowicz 
•	 Panu Z. Gumiennemu

16 lat minęło…
Taki jubileusz nie zdarza się często – z tego 

względu informujemy Czytelników, że bur-
mistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba w dniu 7 
lipca mógł powiedzieć: Dzisiaj mija 16 lat nie-
przerwanego okresu sprawowania przeze mnie 
funkcji Burmistrza! Gratulujemy! W dniu tym 
przypada równie ważna rocznica osobista – 
mija 9 lat jak nasz Burmistrz nie pali tytoniu. To 
także wielki sukces! 

Jak Jubilat uczcił obie rocznice? Zwyczajnie – 
przyjął wiele gratulacji, życzeń i … poszedł na 
ryby!

LMM
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Serdecznie dziękujemy wszystkim Wyborcom, 
którzy oddali swój głos w wyborach prezydenckich 

na Jarosława 
Kaczyńskiego 

Zarząd Powiatowy w Goleniowie 
z-ca przew. Jerzy Majewski 

radny Rady Miejskiej

Podajemy telefon kontaktowy sympatykom PiS-u 91 39 22 281, 91 39 20 196.

PODZIĘkOWaNIa

W dniu 6 lipca zaczęły się warsztaty artystyczne dla młodzieży, a dzień 
później uczestnicy przemaszerowali pod Ratusz skandując hasła m.in. „ 
Twórcza praca i zabawa – warsztatów  podstawa” . Młodzież z Polski, Nie-
miec i Serbii wywołała nimi burmistrza Kazimierza Ziembę, który przeka-
zał im klucze do bram miasta. Uczestnicy będą brali udział w zorganizowa-
nych przez Nowogardzki Dom Kultury warsztatach z śpiewu, tańca, plastyki, 
teatru, ceramiki itp. Przygotowując się tym samym do wspólnego projektu 
końcowego, który zostanie pokazany w ostatnim dniu warsztatów, podczas 
uroczystego zamknięcia festiwalu „ Lato z Muzami”.

Warsztaty to zajęcia towarzyszące Festiwalowi „Lato z Muzami”, który za-
czyna się już w sobotę. O atrakcjach jakie nas czekają czytajcie na str.

 K.  M-Kosakiewicz

młodzież włada miastem
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XV Niedziela Zwykła (Łk 10,25-37)

„Kto jest moim bliźnim?”
Z fragmentu Ewangelii o miłosiernym samarytaninie – i z własnego 

doświadczenia także – wynika jasno, że na ogół dobrze wiemy, co mamy czynić. Problem 
w tym, że nie bardzo nam się chce czynić to, co wiemy, że powinniśmy. I dlatego, podob-
nie jak ten faryzeusz, szukamy różnych wykrętów i usprawiedliwień. Najlepszym alibi jest 
zazwyczaj niewiedza. Więc udajemy, że nie wiemy, że mamy wątpliwości, że dopiero szu-
kamy odpowiedzi, podczas gdy w rzeczywistości już od dawna moglibyśmy swoją wiedzę 
wprowadzać w czyn, nawet pomimo ewentualnych niejasności. 

Uczony w Prawie dobrze znał swoją dziedzinę: doskonale wiedział co jest najważniej-
sze. Wiedział, że trzeba kochać Boga i bliźniego. Wiedział też, że nie jest to takie łatwe, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o bliźniego. I dlatego próbował znaleźć dla siebie okoliczność ła-
godzącą, czy wręcz zwalniającą od zachowania Prawa. „Nie wiem, kto jest moim bliźnim, 
więc nie mogę być za dobry, bo a nuż wyświadczę przysługę komuś, komu nie muszę? Na 
wszelki wypadek będę więc powściągliwy w dobroci.” 

W naszym współczesnym wydaniu przyjmuje to na ogół postać, jaką Jezus przedstawił 
w swej przypowieści: udajemy, że nie widzimy. Mijamy obojętnie potrzebujących pomo-
cy, myśląc w duchu: przecież to nie moja sprawa, niech się tym zajmie pomoc społeczna, 
pogotowie, policja, Kościół. Być może, niekiedy faktycznie jest to sprawa wyspecjalizo-
wanych jednostek. Być może, pewne problemy społeczne wymagają rozwiązań global-
nych, gruntownych, usuwających przyczyny, a nie tylko doraźne objawy. Być może, nie-
kiedy trzeba odmówić pomocy, gdy widać, że ktoś próbuje naciągnąć nas na datek alko-
holowy. Są takie przypadki i okoliczności, które wymagają bardzo roztropnego działania.

Ale nie mogą one stanowić usprawiedliwienia i  zwolnienia z  wszelkiej odpowie-
dzialności za innych. Bo to właśnie owo poczucie odpowiedzialności za innych stanowi 
o moim człowieczeństwie. Zauważmy, że w przypowieści o Samarytaninie Jezus dał inną 
odpowiedź, niż sugerowało postawione pytanie. Uczony zapytał: kto jest moim bliźnim? 
A Jezus odpowiedział: czyim ty jesteś bliźnim, to znaczy kiedy i w jakich okolicznościach 
zdajesz egzamin ze swego człowieczeństwa, kiedy ty okazujesz się człowiekiem, bliźnim 
dla innych. 

Być bliźnim, być człowiekiem, to znaczy być wrażliwym na człowieczeństwo innych. 
Głównym motywem takiej pomocy jest miłość, która przejawia się jako solidarność 
w obliczu potrzeb. Wiem, że jego potrzeby są takie same jak moje, gdybym znalazł się 
w jego sytuacji. Wiem to, ponieważ potrafię wczuć się w jego sytuację, potrafię go zrozu-
mieć, potrafię odgadnąć, co on teraz czuje i wzruszyć się tymi odczuciami, jak gdyby wła-
snymi. I potrafię się tym przejąć tak samo, jak gdybym sam to przeżywał. I dlatego jego 
los nie jest mi obojętny, jego los jest w pewnym stopniu i moim losem. 

Oto na czym polega bycie bliźnim. Nie jest istotne, kto jest moim bliźnim. Istotne jest, 
czy ja potrafię być dla innych bliźnim: bratem w człowieczeństwie, solidarnym w potrze-
bie, ofiarnym w działaniu. Na pewno nie jest to łatwe, na pewno wymaga poświęcenia, na 
pewno będziemy bliźnimi w mniejszym czy większym stopniu, jak kogo stać. Więc czyń-
my podobnie jak ten Samarytanin. Ks. Tomasz Tylutki

Wakacje z Bogiem… 

Młodzież z Nowogardu  
na „Górze Tabor” 

Dnia 1 lipca 2010 r. spod parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego odjechał au-
tokar pełen młodzieży wraz z swoimi opiekunami: ks.Tomaszem Tylutkim 
oraz  ks.Dominikiem Szczygielskim, na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych 
„Góra Tabor” do Władysławowa. Spotkania organizuje od lat zgromadze-
nie zakonne - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem”, działające 
przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, na czele z 
duszpasterzami ks. Zbyszkiem Reguckim oraz ks. Markiem Siwickim.

Wyjechaliśmy z modlitwą i śpiewem na ustach,  pełni pozytywnej energii 
w naszą podróż, która trwała prawie 6 godzin. Gdy w końcu z lekkim opóź-
nieniem dotarliśmy do upragnionego celu, udaliśmy się na spotkanie wpro-
wadzające, po czym, bez większych problemów rozłożyliśmy swoje namioty 
na polu namiotowym „Horyzont”, które mieściło się nad samym morzem, 
na pięknym klifie. Po kolacji, udaliśmy się do kościoła parafialnego we Wła-
dysławowie, gdzie po wprowadzeniu rozpoczęła się „Droga Światła” plażą, 
wzdłuż morza. Na zakończenie modlitewnego marszu, podczas którego roz-
ważaliśmy temat wolności wg bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, odbyła się Msza 
św. nad brzegiem morza odprawiona przez wszystkich księży, którzy przy-
byli razem z młodzieżą na spotkanie. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w Mszy 
św. odprawianej nad morzem, która wywarła na nas ogromne wrażenie. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy jutrznią. Później odbyła się bardzo cieka-
wa i interesująca katecheza tematyczna, np. o spowiedzi i życiu prowadzona 
przez Mira – lidera zespołu hiphopowego FPS i ks. Rafała Sorkowicza czy 
też przez s.Annę Bałchan, która na co dzień zajmuje się dziewczętami z uli-
cy i trudną młodzieżą i rodzinami, a także przez ks. Roberta Biela – od Ru-
chu Czystych Serc. Osobiście były to dla mnie jedne z najciekawszych punk-
tów programu, bo prelegenci potrafili trafić do naszych serc młodzieżowym 
językiem. Inną atrakcją był turniej piłki plażowej, w którym wystąpiła na-
sza reprezentacja „Nowogard-Team” z ks. Tomaszem na czele. Zespół grał 
świetnie, ale niestety nie udało się wygrać. Ale nic straconego! Poćwiczymy 
i nadrobimy to za rok. Pod koniec dnia uczestniczyliśmy w Muzycz-

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 

11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpol-
nicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyj-
ny nie będzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

  
Parafia pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o 

g.10.00, w Lestkowie o g.11.00.
x.TT
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nym Uwielbieniu w kościele, prowadzonym przez „Jesiennych Przyjaciół”. 
Uczestniczyliśmy m.in. także w spotkaniach w małych grupach, w których 
poruszaliśmy różne miłości, wiary i życia. Braliśmy też udział w mocnym 
koncercie zespołu „Porozumienie”, koncercie s. Anny oraz w nocnym kinie, 
gdzie obejrzeliśmy film „Dworzec nadziei”. W ostatnim dniu uczestniczyli-
śmy w Mszy św.  dziękczynnej za tak dobrze spędzony czas. Byliśmy zmę-
czeni i spaleni słońcem, ale i  bardzo zadowoleni że mogliśmy tam być, po-
znać wielu niesamowitych ludzi i przeżyć piękne chwile. Czuliśmy się tam 
jak jedna wielka rodzina. Mamy nadzieje, że kolejny wyjazd  odbędzie się 
już w przyszłym roku! „Z niecierpliwością na to czekamy” – mówiła jedna z 
uczestniczek wyjazdu – Kamila, dla której droga światła i Msza św. na plaży 
we Władysławowie, w której miała okazję uczestniczyć, była jednym z naj-
wspanialszych przeżyć w ciągu tych 4 dni na Gorze Tabor. „Punktem kulmi-
nacyjnym tego wyjazdu, jak dla mnie była Spowiedź święta z katechezą i roz-
mową w grupach na ten temat. Szczerze mówiąc wiele osób w swoim życiu nie 
miało okazji przystąpić do takiego typu spowiedzi, w jaki można było to zro-
bić na Górze Tabor. Dzięki takiej spowiedzi można było naprawdę pojednać 
się z Bogiem, rozmawiając o swoich grzechach, a nie tylko „wyklepać” formuł-
kę, którą mówimy od lat przy konfesjonale. Nie mogę jednak nie wspomnieć o 
osobach, które tworzyły tę niesamowitą atmosferę. Ci ludzie są bardzo pozy-
tywnie nastawieni do życia, maja swoje cele, i łączą je z Bogiem. Było to dla 
mnie wielkie przeżycie”.

 Justyna Wichowska

Szczere wyrazy 
współczucia rodzinie 

oraz wszystkim 
bliskim naszego 

przyjaciela 

Michała 
Grzejszczaka 

składają 
znajomi i przyjaciele

Odszedłeś tak wcześnie…
za wcześnie…

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
dla Marzeny 

Marcinkiewicz 
z powodu tragicznej 

śmierci Michała 
składają 

znajomi i przyjaciele

kONDOleNCje kONDOleNCje

W dniu 03.07.2010 w nowogardz-
kim zakładzie odbyła się nietypowa 
premiera teatralna, której tym ra-
zem nie byli profesjonalni aktorzy, a 
sami osadzeni, którzy przygotowali 
dla dzieci spektakl „Krawiec Nitecz-
ka” z okazji minionego „Dnia Ojca” 
w oparciu o twórczość Kornela Ma-
kuszyńskiego. Głównymi widzami 
spektaklu w tak nietypowym miej-
scu były dzieci, mamy odwiedzające 
swoich tatusiów i mężów. Premiera 
miała swoich aktorów, ale również i 
reżysera i opiekuna - w te role wcie-
liły się osoby: pani Violina Janiszew-
ska i Krzysztof Żylak – wychowaw-
ca, a zarazem inspirator życia kultu-
ralnego w zakładzie karnym. Osoby 
te od kwietnia pracowały intensyw-
nie z grupą 8 skazanych, których wy-
bór był zupełnie przypadkowy. Ca-
łość przygotowań opierała się na re-
gularnych próbach, które choć nie 
były rozmieszczone w równych od-
stępach czasowych to dawały wie-
le satysfakcji osadzonym i samej 
pani Violinie, która bardzo była za-
angażowana w ten projekt. Jej oso-
bisty sukces to założona przez nią 
grupa teatralna więźniów - aktorów 
pod nazwą  „Baraban”.Przygotowa-
ny spektakl był bardzo profesjonal-
nie wyreżyserowany.  Przy charak-
terystycznej dla bajki dekoracji i ko-
stiumach mógł tylko się pobadać wi-

dzom. Przedstawienie przepełnione 
było dowcipem i bardzo profesjo-
nalną inscenizacją, której oświetle-
nie i podkład muzyczny dawały bar-
dzo bajkowy efekt odbioru. Premie-
ra bajki była zapowiedzią  kolejnych 
projektów, w które będą w przyszło-
ści realizowane. Praca z więźnia-
mi aktorami jest niewątpliwe du-
żym wyzwaniem, ale również moż-
liwością zmierzenia się z inna formą 
działalności dla drugiego człowieka. 
W udzielonej wypowiedzi pani Vio-
lina powiedziała – „chcę by było to 
jasno zrozumiane. Pracuje mi się z 
nimi wyśmienicie. Dają mi takie-
go kopa i energii do pracy, że nawet, 
gdy jestem totalnie zmęczona tutaj 
paradoksalnie odzyskuję chęci do 
dalszej pracy widząc ich jak się an-
gażują. Ich motywacja jest na bardzo 
wysokim poziomie, co widać na pró-
bach”.

 To jak przebiegały próby są tyl-
ko przekazem słownym. Jest rze-
czą naturalną, że dochodzą również 
emocje i stres czy wszystko się po-
wiedzie…?.Muszę być spokojna, bo 
wierzę, że wszystko się powiedzie 
w dzisiejszym dniu. Finał był okra-
szony brawami i zapowiedzą kolej-
nych występów, które zapowiedziała 
opiekunka grupy. Aktorzy -więźnio-
wie bardzo profesjonalnie odegra-
li przedstawienie. Ich gestykulacja 

Zk w Nowogardzie 

Spektakl pod kluczem

i wyrażanie emocji były tak realne, 
że można było odnieść wrażenie, że 
grają profesjonalni aktorzy. Pano-
wie: Rafał, Damian, Kamil, Damian, 
Tomasz, Cezary, Arkadiusz i Piotr 
jednoznacznie opowiedzieli się za 
kolejnymi przedstawieniami i chęcią 
uczestnictwa. Jak będzie?. To  pyta-
nie, na które jeszcze nie ma odpo-
wiedzi. Zakład karny to przecież nie 
teatr do którego można sobie pójść 
na kolejną premierę. 

Komentarz: 
Violina Janiszewska dla innych… 
Dziennikarka, pedagog, trener, 

arteterapeuta ( teatroterapia), mene-
dżer, trener emisji głosu, mieszkan-
ka Gryfina osoba, której motywacja 
i chęć tworzenia w teatrze zawitała 
również za mury zakładu karnego. 
Jej głównym przesłaniem jest możli-
wość realizacji, które dla przeciętne-
go człowieka jest po prostu niemoż-
liwa. Jej zaangażowanie i motywa-

cja wobec ludzi trudnych, których 
obecny dom to więzienie. Okazuje 
się, że nawet w tak odosobnionym 
miejscu jest możliwość popularyza-
cji kultury i dawania nowych moż-
liwości dla osadzonych, których los 
skierował za mury. Paradoksem jest 
fakt, iż kultura, którą ma wolny czło-
wiek na wolności, na co dzień jest 
zwyczajnie mało ceniona. Dlacze-
go?. Brak czasu i pogoń za realizacją  
obowiązków wyklucza człowieka z 
kultury. Pani Violina Janiszewska 
jest przykładem człowieka kreatyw-
nego, którego zawód i profesja jest 
kwintesencją tego, co w kulturze jest 
najbardziej cenione - pomysłu na jej 
realizację w każdym miejscu i z róż-
nymi osobami. To swoiste uprawia-
nie właśnie kultury, której główną 
zaletą jest chęć pokazania i demon-
strowania umiejętności człowieka w 
teatrze czy choćby więzieniu….. 

Jarosław Bzowy 
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 Odwiedziliśmy jeden z warsztatów gdzie młodzież uczyła się wyrabiania 
ceramiki. Ich pierwszą pracą było wykonanie masek z gliny, które odzwier-
ciedlają ich uczucia i przeżycia. Żeby powstała taka maska trzeba było stwo-
rzyć swój projekt najpierw na papierze a następnie uformowanie go w glinie. 
Tak wykonana maska musi schnąć około tygodnia, żeby później mogła tra-
fić do pieca na wypalanie. Zajęcia na warsztatach prowadzą panie Katarzyna 
Gnacińska- Olczyk i Ewa Wanat. Wszyscy uczestnicy zabrali się z zapałem 
do powierzonych im obowiązków.

K.  M-Kosakiewicz

Warsztaty artystyczne rozpoczęte...
Dla tych, którzy pragną realizo-

wać się w różnych dziedzinach sztu-
ki artystycznej nadszedł nareszcie 
długo oczekiwany czas warsztato-
wych zmagań, zmagań, które każde-
go roku, w ramach festiwalu „Lato z 
Muzami”, przyciągają setki młodych 
zapaleńców.

Na nowo swoje podwoje rozta-
cza przed nami prawdziwa kopalnia 
talentów, od lat skupiająca na na-
szej nowogardzkiej ziemi znanych i 
uznanych mistrzów oraz młodzież, 
która w trakcie trwania warszta-

tów będzie starała się nabyć nowych 
umiejętności bądź też rozwinąć te 
już nabyte. 

Paleta dziedzin artystycznych, 
których tajniki młodzi ludzie będą 
mieli okazję zgłębić w trakcie „Lata 
z Muzami” przedstawia się następu-
jąco: ceramika, malowanie na szkle, 
malarstwo, fotografia, teatr, taniec, 
śpiew. A także zajęcia w ramach te-
atru ognia oraz nauka gry na bęb-
nach.

Festiwal to również czas nawią-
zywania przyjaźni. Jak widać stały-

mi gośćmi w trakcie „Lata z Muza-
mi” stali się Serbowie. Mile zapadli 
oni w pamięci nowogardzian. Swoją 
muzyką, śpiewem i południowosło-
wiańskim temperamentem porywa-
li widownię do zabawy. Tradycyjnie 
przybyła także młodzież reprezen-
tująca kraj naszego zachodniego są-
siada. 

Owoce pracy, której obecnie od-
dają się uczestnicy warsztatów uj-
rzymy podczas wystawy na zakoń-
czenie festiwalu. Pozostaje im ży-
czyć satysfakcji z pogłębiania wie-

dzy oraz wspaniałej zabawy – bo 
przecież uczestnictwo w tego typu 
zajęciach jest formą rozrywki, ko-
rzystnie wypełniającą wakacyjny 
czas. A tym, którzy pozostają ob-
serwatorami tych wydarzeń, życzy-
my miłych wrażeń estetycznych w 
trakcie podziwiania dzieł, które już 
niebawem ukażą się naszym oczom 
jako efekt ciężkiej pracy naszej zdol-
nej i ambitnej młodzieży. 

Piotr Słomski
Foto Katarzyna M-Kosakiewicz

 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

99-12.07.2010 r. 

Z okazji 80 urodzin 
kochanemu 

Jerzemu 
Kubala 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, dużo zdrowia, 

pomyślności oraz 
uśmiechu na co dzień 

składają żona, dzieci, 
wnuki i prawnuki

ŻYCZeNIa

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

ASYSTENT RODZINY  
W ŚRODOWISKU

Od ponad trzech miesięcy w rodzinach uczestników projektu systemo-
wego „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pracują 
– asystenci.

Asystent rodziny to osoba, która 
wchodzi do domu rodziny kilka razy w 
tygodniu by pomóc rodzinie we wdra-
żaniu prawidłowych postaw życiowych 
wszystkich jej członków. Współpraca 
odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy 
kontakt z asystentem rodziny nastąpił 
w obecności pracownika socjalnego. 
Podczas pierwszych spotkań asystent 
próbował dowiedzieć się jak najwięcej 
o rodzinie, dzieciach i występujących w 
rodzinie problemach oraz ich oczeki-
waniach. Ostatecznie na zmianę i suk-
ces pracuje sama rodzina.

Uczestnicy projektu mówią, że asy-
stenci są im bardzo pomocni, poma-
gają przełamać nieśmiałość w instytu-
cjach i urzędach, dużo czasu poświęca-
ją dzieciom. Najmłodsi otrzymują po-
moc w odrabianiu lekcji ale też fajne 
pomysły na zabawę. 

U rodzin, z którymi pracują asystenci 
już są widoczne efekty i najlepiej widać 
to na przykładzie dzieci. Dzieci zaczę-
ły się lepiej uczyć, są przygotowane do 
lekcji, poprawiają oceny, bezpieczniej 

się czują i zaczynają dostrzegać granice 
tego co im wolno a czego nie. Mieszka-
nia nabierają czystości, przeprowadza-
ne są drobne remonty, uczestnicy za-
kupują meble oraz podstawowe sprzęty 
gospodarstwa domowego. Bardzo waż-
nym rezultatem pracy asystentów ro-
dziny na tym etapie jest również zdo-
bycie zaufania i chęć współpracy      z 
asystentem rodziny oraz przełamanie 
oporu uczestników do podejmowania 
zmian sytuacji życiowej. 

W ramach realizowanego projek-
tu od miesiąca czerwca 2010r. rozpo-
czął się cykl spotkań „Szkoły dla ro-
dziców”. Uczestnicy projektu dowoże-
ni są na warsztaty, które odbywają się 
w przedszkolu „Stokrotka” w Golenio-
wie. Szkoła ta uświadamia, czym jest 
wychowanie, stwarza możliwości po-
głębiania wiedzy o sobie samym i sto-
sowanych metodach wychowawczych, 
stymuluje do refleksji, uczy nowych 
umiejętności komunikacyjnych oraz 
podnosi kompetencje wychowawcze. 
Szkoła dla Rodziców przewiduje 17 cy-
klicznych spotkań w małych 15 osobo-
wych grupach. Każde spotkanie to re-
alizacja konkretnego tematu. Pracując 
metodami warsztatowymi, zapraszając 
do osobistego zaangażowania uczest-
ników analizie zostają poddane kon-
kretne sytuacje wychowawcze. Podczas 
warsztatów skierowanych do rodziców, 
dzieci znajdują się pod opieką wykwa-
lifikowanej kadry pedagogicznej. 

Trzy miesiące to trochę mało, by od-
budować prawidłowe relacje pomiędzy 
członkami rodziny jednak dążenie ma-
łymi kroczkami do celu daje szansę na 
sukces i powodzenie na przyszłości.

Opr. Kierownik projektu 
systemowego PO KL

Iga Błażewicz

Projekty realizowane przez 
Nowogardzki Dom Kultury 

z pomocą funduszy zewnętrznych
1. „Polsko- Niemieckie Spotkania ze Sztuką malarską i ceramiczną 

Nowogard’2010” odbywające się w dniach 6.07-17.07.2010 r. zostały dofi-
nansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawy.

2. „Warsztatowe Spotkania Artystyczne Nowogard’2010” odbywa-
jące się w dniach 6.07-17.07.2010 r. zostały dofinansowane w ramach Fun-
duszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska 
Współpraca Terytorialna”- „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklem-
burgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wo-
jewództwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 

3. „Festiwal Lato z Muzami Nowogard’2010” odbywający się w 
dniach 10.07-16.07.2010 r. został dofinansowany w ramach Funduszu Ma-
łych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpra-
ca Terytorialna”- „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Po-
morze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo 
Zachodniopomorskie) 2007-2013

4. Trójstronna Wymiana Młodzieży Polsko – Niemiecko - Serb-
skiej pn. „Spotkania bez barier” odbywająca się w dn. 06.07.-17.07.2010 r. 
została dofinansowana przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania 
ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.  

STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
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Wyłudzanie kredytów
Goleniowscy policjanci z Zespołu do 

Walki z Przestępczością Gospodarczą 
zgromadzili materiał dowodowy, który 
pozwolił na przedstawienie zarzutów 69 
osobom podejrzanym o oszustwa kre-
dytowe. Grozi za to kara pozbawienia 
wolności do 5 lat.

Policjanci goleniowskiej komendy od 
kilku miesięcy pracują przy śledztwie 
prowadzonym przez Prokuraturę Rejo-
nową w Goleniowie w sprawie oszustw 
kredytowych, popełnionych na szkodę 
kilku banków.

Całym procederem kierował 36-letni 
handlowiec, który zawierał umowy kre-
dytowe na sprzedawany przez swoją fir-
mę towar.  Faktycznie jednak nie był on 
wydawany a  uzyskany  kredyt na sprzęt 
komputerowy dzielony był pomiędzy 

sprzedawcę a klienta.  Gdy do handlow-
ca zgłaszała się osoba, która nie miała 
zdolności kredytowej mężczyzna sam 
fałszował zaświadczenie o zatrudnieniu 
i zarobkach dla potrzeb akceptacji kre-
dytu przez bank.

W lutym tego roku w tej sprawie 40 
osób usłyszało już zarzuty. Teraz przed-
stawiono je kolejnym 29 podejrzanym. 
W sumie policjanci zebrali materiał do-
wodowy, z którego wynika, że oszust 
działał wspólnie i w porozumieniu z bli-
sko 70 osobami. Podejrzani  w większo-
ści nie spłacali zaciągniętych kredytów. 
Są to głównie mieszkańcy Goleniowa i 
okolic. Śledztwo w tej sprawie nadal jest 
prowadzone i nie wyklucza się przedsta-
wienia zarzutów kolejnym osobom.

sierż. Lilla Bawelska
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 Zakończenie projekt IT4U – aktywizacja 
zawodowa osób po 45 roku życia 

 

W dobie społeczeństwa informa-
cyjnego nieodzowną umiejętnością 
codziennego życia jest umiejętność 
obsługi urządzeń informatycznych, 
takich jak komputer, drukarka, ska-
ner, cyfrowy aparat fotograficzny, 
itp. Jakkolwiek osoby młode mające 
od dzieciństwa do czynienia z kom-
puterami nie mają z tym większego 
problemu, tak osoby starsze muszą 
się ustawicznie uczyć. Niezbędność 
komputera zdominowała wiele za-
wodów zmieniając radykalnie cha-
rakter pracy, a przez to wymaga-
nia rynku pracy. Duża konkurencja 
wśród osób aktywnych zawodowo 
zmusza nas do doskonalenia posia-
danych umiejętności zawodowych 
oraz nabywania nowych. Dyrektywy 

Unii Europejskiej określają umie-
jętność posługiwania się kompute-
rem jako umiejętność kluczową, co 
oznacza szczególnie ważne umiejęt-
ności, bez opanowania których nie 
można skutecznie wykonywać okre-
ślonych zadań.

Wychodząc naprzeciw powyż-
szym potrzebom Stowarzyszenie 
Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” zdecydowało 
się wdrożyć projekt „IT4U – Akty-
wizacja zawodowa osób po 45 roku 
życia”. W zajęciach uczestniczyło 
blisko 40 osób, które wykazały wolę 
ukończenia bezpłatnego kursu kom-
puterowego i nabycia nowych – klu-
czowych umiejętności. 05 lipca 2010 
r. w sali konferencyjnej Centrum 

Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro-
fit”   zakończono projekt. Uroczy-
stość zaszczycił swoją obecnością 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba, który pogratulował  uczest-
nikom i wręczył certyfikaty.

Wszystkim uczestnikom projektu 
serdecznie gratulujemy, a Panu Bur-
mistrzowi Kazimierzowi Ziembie 
dziękujemy za przybycie i owocną 
współpracę.

Dziękujemy ponadto Panu Je-
rzemu Jabłońskiemu, Dyrektoro-
wi  Centrum Edukacji i Przedsię-
biorczości „Profit” za udostępnienie 
sali konferencyjnej.

Korzystając z okazji zaprasza-
my osoby do 25 roku życia na kurs 
ECDL, a seniorów na kurs kompu-

terowy „@ktywny Senior”, które roz-
poczną się na przełomie sierpnia i 
września.  (szczegóły tel.  91  39  20 
891 wew. 216, www.awis.org.pl ) 

W imieniu Zarządu Stowarzysze-
nia AWIS 

Tobiasz Lubczyński
Tel. 667 97 10 70 
e-mail: tlubczynski@awis.org.pl 
www.awis.org.pl 
Stowarzyszenie Akademia Wspie-

rania 
Inicjatyw Społecznych „AWIS”
ul. Wojska Polskiego 3
72-200 Nowogard 
tel/fax 091 39 20 891 wew 216 
awis@awis.org.pl
pok. 116 
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Listy Czytelników

SM „Gardno” – profesjonalizm czy nieudolność?
W dniu 27 maja 2010 r. odbyła się trzecia część Walnego Zgromadzenia 

podczas którego odniosłem się do sprawozdania Zarządu za rok 2009 rok. 
Według Rady Nadzorczej, dokonane kontrole działalności Zarządu nie wy-
kazały nieprawidłowości, a wręcz przeciwnie wskazywały na rzetelność, 
przejrzystość w prowadzeniu dokumentacji i praworządność – jednym sło-
wem profesjonalizm. Podobne określenia można znaleźć w protokole z lu-
stracji. Tylko jak to się ma do nieprawidłowości i błędów w sporządzonym 
przez Zarząd sprawozdaniu, a mianowicie:

- w ilości mieszkań administrowanych ogółem – Zarząd wykazał 1563 lo-
kale – ze sprawozdania wynika 1553 lokale tj. o 10 lokali  mniej.

- w gospodarce cieplnej – podano 5 własnych kotłowni osiedlowych, w 
sprawozdaniu widnieją 4 kotłownie,

- w opisie gospodarki cieplnej, odnoszącej się do kierunków rozwoju dzia-
łalności gospodarczej Spółdzielni podana jest podstawa prawna statutu tj. 
paragraf 28 pkt. 1, która to nie ma nic wspólnego z gospodarką cieplną Spół-
dzielni,

- oszczędności na gospodarce cieplnej w roku 2008 wyniosły 56 609, 37 
zł, w sprawozdaniu za 2009 rok widnieje kwota 52 851,25 zł. – o 3 758,12 zł 
mniej.

Zwróciłem także uwagę na wysokie koszty utrzymania administracji za 
rok 2009, które wynoszą 1 019 461,20 zł. na 14 etatów.

Ponad to podniosłem fakt niewłaściwego naliczania podatku za garaż. 
Według Zarządu opłata za garaże składa się z dwóch elementów:

- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 50 gr. za metr kwadratowy,
- podatku od nieruchomości w wysokości 50 gr. za metr kwadratowy.
Tymczasem zgodnie z uchwałą nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Nowogar-

dzie, roczna stawka podatku od budynków pozostałych wynosi 5,15 zł. za m. 
kw. Gdy tę stawkę podzielimy przez 12 miesięcy to otrzymamy 0,429 zł oraz 
podatek od gruntów 0,20 zł za m. kw. Po podzieleniu przez 12 daje 0,016 zł. 
czyli razem 0,445 zł. za m. kw. miesięcznie. Tej różnicy Zarząd nie był w sta-
nie uzasadnić.

Analizując przebieg zebrania mogę stwierdzić, że najprawdopodobniej 
byłem jedyną osobą, która zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu. Gdzie 
jest Rada Nadzorcza?

Z poważaniem Paweł Pińkowski
(do listu dołączone jest pismo Burmistrza Nowogardu potwierdzające wy-

sokości stawek podatkowych) 

Od redakcji:
Ponieważ od dnia otrzymania listu od Pana Piórkowskiego do wydania 

kolejnego numeru „DN” w którym mieliśmy go opublikować było 3 dni po-
stanowiliśmy poprosić Prezesa SM „Gardno” o ustosunkowanie się do sta-
wianych zarzutów, aby Czytelnikom ułatwic zrozumienie sprawy. Oto od-
powiedź Prezesa Jana Smoliry na list:

Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje, które ułatwią autorowi listu 
zrozumienie wymienionych w liście spraw.

Na 31.12.2009 r. Spółdzielnia posiadała 1.563 lokale mieszkalne, w tym: 
własnościowe - 630 lokali, lokatorskie – 312, odrębna własność – 611 (razem 
1.553). Pozostałe 10 lokali to pustostany, lokale w najmie oraz lokale zajmo-
wane bez tytułu prawnego.

Zgodnie ze sprawozdaniem Spółdzielnia posiada cztery kotłownie osie-
dlowe w Nowogardzie (Leśna, Bankowa, Czarneckiego i Gryfitów) oraz jed-
ną w Dobrej (Traugutta). 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie 
kierunków rozwoju Spółdzielni i tego dotyczy przywołany zapis statutu.

Dane dotyczące gospodarki cieplnej są prawidłowe. Autor listu porównał 
wynik dotyczący lokali mieszkalnych z wynikiem na całości zasobów, a one 
oczywiście się różnią.

Koszty administracyjne, obciążające członka spółdzielni, wynoszą 0,31 zł/
m2 miesięcznie. Jest to znakomity wynik, biorąc pod uwagę, że wspólno-
ty mieszkaniowe ponoszą dzisiaj opłaty w wysokości od 0,70 do 1,20 zł/m2 
miesięcznie! 

Autor listu przyjął niewłaściwe podstawy opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości.   Podstawą opodatkowania winna być powierzchnia garażu 
– 18 m2 oraz jego udział 200/10.000 w działce gruntowej o pow. 2.679 m2  
t.j. 53,58 m2.  

Pragnę pogratulować autorowi wnikliwości w analizie liczącego 90 stron 
sprawozdania Zarządu uznając, że lista uwag w stosunku do objętości mate-
riału jest znikoma, a ich ciężar gatunkowy nieistotny. Najlepszą oceną spra-
wozdania Zarządu jest wynik głosowania Walnego Zgromadzenia, które 
przyjęło je stosunkiem głosów 100 za, 4 przeciw!

z poważaniem 
Jan Smolira, Prezes SM ”Gardno”

Był sobie bar...
Zapewne wielu mieszkańców, a szczególnie kierowców pamięta sympa-

tyczny bar przy drodze krajowej nr 6 usadowiony przed Wyszogórą. Dzisiaj 
bar NELA nadal zaprasza, ale oferuje tylko jedną usługę – można załatwić w 
ruinach potrzebę fizjologiczną…

Goście zagraniczni z oferty nie korzystają, ale za to robią unikalne zdjęcia 
obrazujące naszą gospodarność i zaradność!

Wysłuchał LMM, foto ges
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Już w sobotę 10 lipca o godzinie 17.00 rozpoczyna się Festiwal Filmowy 
„Lato z Muzami”.

W Sali widowiskowej NDK rozpocznie go projekcja filmu „UCIECZKA Z 
KINA WOLNOŚĆ”, a po projekcji spotkanie z reżyserem filmu Wojciechem 
Marczewskim i aktorami. Po tym spotkaniu zaproszeni goście przejdą na 
holl aby być świadkami uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
pobyt w Nowogardzie reżysera Wojciecha Marczewskiego, a później wysta-
wy obrazów zmarłego przed miesiącem malarza Jerzego Gumieli.

Około 20.00 na scenie plenerowej oficjalne otwarcie Festiwalu z udzia-
łem publiczności. Wojciech Marczewski otrzyma Honorowy „Laur Ciso-
wy”, po czym wysłuchamy koncertu zespołu muzycznego „NEFER” z Łodzi 
i rozpoczną się dwa seanse filmowe – „UCIECZKA Z KINA WOLNOŚĆ” i 
film konkursowy „WSZYSTKO CO KOCHAM” w reż. Jacka Borcucha. (W 
tym roku w konkursie prezentowane będą tylko polskie filmy, a nagrodę 
najlepszemu filmowi Festiwalu tradycyjnie przyzna publiczność składając 
odpowiednie kupony). 

„lato z muzami” oglądamy  
z Dziennikiem Nowogardzkim! 

Adam Romanowski podczas Krajo-
wych Eliminacji do Konkursu Piosen-
ki Eurowizji 2010

Nefer – polski zespół muzyczny 
założony w Łodzi wiosną 2006. Jego 
nazwa pochodzi od egipskiego sło-
wa oznaczającego szczęście. Debiu-
tancki album grupy ukazał się 28 
stycznia 2008 

- Adam Romanowski - wokal, 
skrzypce

- Jan Wachowiak - gitara elek-
tryczna

- Agnieszka Nowicka - perkusja
- Przemysław Mieszalski - gitara 

basowa

Wojciech Marczewski 
W roku 1962 rozpoczął studia 

w PWSTiF, na wydziale reżyserii. 
Po dwóch latach przerwał je i roz-
począł naukę na UŁ (filozofia i hi-
storia). W tym samym roku (1964) 
rozpoczął swoją czteroletnią pra-
cę jako asystent w Se-ma-forze. Po 
trzech latach powrócił do PWSTiF 
i w 1969 skończył reżyserię (ale dy-
plom otrzymał dopiero w 1998). Od 
tego czasu był asystentem w wytwór-
ni filmowej Czołówka. Zanim zaczął 
realizować produkcje kinowe, przy-

W latach 1989-1991 Marczewski był członkiem Komitetu Kinematografii. 
W okresie 1992-1994 kierował Wydziałem Reżyserii Narodowej Szkoły Fil-
mowej i Telewizyjnej w Wielkiej Brytanii (The National Film and Television 
School). Współzałożyciel i jeden z głównych wykładowców działającej od 
2002 r. Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.

Prywatnie mąż aktorki Teresy Marczewskiej, ojciec aktora Macieja Mar-
czewskiego i reżysera Filipa Marczewskiego.

Wybrana filmografia (filmy fabularne i telewizyjne):
- Weiser – 2000 – reżyseria, scenariusz
- Czas zdrady – 1997 – reżyseria, scenariusz
- Ucieczka z kina „Wolność” – 1990 – reżyseria, scenariusz, dialogi
- Dreszcze – 1981 – reżyseria, scenariusz
- Klucznik – 1979 – reżyseria, scenariusz
- Zmory – 1978 – reżyseria, dialogi
- Bielszy niż śnieg – 1975 – reżyseria
- Wielkanoc – 1974 – reżyseria, scenariusz
- Papierowy ptak – 1972 – scenariusz
- Odejścia, powroty – 1972 – reżyseria, scenariusz, dialogi
- Podróżni jak inni – 1969 – reżyseria

czynił się do powstania kilku filmów 
telewizyjnych. Zanim zadebiutował 
na dużym ekranie, zrealizował kilka 
filmów telewizyjnych, m.in. Podróż-
ni jak inni (1969), Odejścia, powro-
ty (1973), Bielszy niż śnieg (1975). 
Jego pierwszy pełnometrażowy film 
fabularny to Zmory (1978), opowia-
dający o czasie dojrzewania i kształ-
towania charakterów młodych ludzi 
w totalitarnym systemie. Film został 
nagrodzony w 1979 r. m.in. „Srebr-
nymi Lwami” na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, na-
grodą im. Andrzeja Munka, „Złotą 
Kaczką” za najlepszy debiut reżyser-
ski oraz nagrodą jury ekumeniczne-
go na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w San Sebastian.

Za podstawę scenariuszy filmów 
Marczewskiego często służą utwory 
polskich autorów. Zmory osnute były 
na motywach powieści Emila Zega-
dłowicza, za kanwę Klucznika posłu-
żyła sztuka Wiesława Myśliwskiego, a 
film Weiser powstał na bazie powie-
ści „Weiser Dawidek” Pawła Huelle.

Film konkursowy:
WSZYSTKO CO KOCHAM

Młodość, miłość, wolność, bunt i muzyka – jest czas, gdy wszystko zdarza 
się po raz pierwszy a miłość ma smak oranżady! Ogromną siłą filmu są ak-
torzy – młodzi, piękni, zdolni: Mateusz Kościukiewicz, Jakub Gierszał, Ma-
teusz Banasiuk, Igor Obłoza oraz Olga Frycz. Towarzyszą im uznane gwiaz-
dy: Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Marek Kalita. Auto-
rem poruszających zdjęć jest Michał Englert. Muzykę, która w filmie staje 
się manifestem wolności i młodości skomponował Daniel Bloom W filmie 
Jacka Borcucha, aktorzy nie boją się pokazać tego, co w miłości najpiękniej-
sze. Zobacz dlaczego reżyser zdecydował się na tak prawdziwe pokazanie 
rodzącej się namiętności między dwojgiem zakochanych ludzi. Wszystko co 
kocham” był najdłużej oklaskiwanym filmem podczas Festiwalu Filmów Fa-
bularnych w Gdyni. Publiczności i krytykom spodobało się świeże i niepoli-
tyczne spojrzenie reżysera na lata 80-te w Polsce. Obraz przedstawia historię 
grupy przyjaciół, którzy młodość przeżywają na początku lat osiemdziesią-
tych na polskim wybrzeżu. Głównym bohaterem filmu jest Janek, wrażliwy 
osiemnastolatek. W tle przetacza się Wielka Historia – manifestacje, straj-
ki, stan wojenny, a na pierwszym planie - gwałtowna pierwsza miłość, głód 
życia, radość młodości, muzyka, seks… wszystko, co najpiękniejsze. Mło-
dzieńczy, idealistyczny świat zostanie zderzony z bezwzględną rzeczywisto-
ścią. Bohaterowie będą musieli podjąć walkę o miłość i przyjaźń.
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Niedziela 11 lipca:
Godzina 20.00 - Kabaret Szarpanina ( ze Szczecina)
Być może w ich programie „Krajm Storys” zobaczymy takie oto scenki:
Policjanci i złodzieje, pałki i bejsbole, wyzysk i poniżenie, zbrodnia i 

kara, wpadka i odsiadka, czyli wszystko to czego szukacie w kinie, w wiado-
mościach, prasie, w plotkach pod blokiem... Słowem - „chleba i igrzysk!” 
W operze tego nie ma, w filharmonii tego nie ma, w galerii raczej też nie. Po 
co się odchamiać, jak można się schamić jeszcze bardziej. Na scenie: wart-
ka akcja, kulisy działań organów ścigania, wielcy zbrodniarze, wielkie prze-
kręty, szokujące wyroki za szokujące wykroczenia, strzały, fajerwerki i wybu-
chy. Jak widać - coś konkretnego będzie się działo, przynajmniej tyłka mrowić 
nie będzie od siedzenia. My na mrowienie nikogo nie chcemy narażać. Szcze-
gólnie w tak istotnej dziś części ciała, w której pomieścić trzeba najpierw cały 
tok nauczania szkolnego, potem majestat kilku profesorów, następnie swo-
jego szefa; a i na co dzień się coś zawsze znajdzie na tzw. pobyt tymczasowy. 
„Krajm Storys” to kilka zapierających dech w piersiach i mrowienie w tyłku hi-
storii o szeroko potraktowanym zabarwieniu kryminalnym. 

Godzina 21.00 - CARPETS: 
Nazywamy się CarPets, co oznacza kiwające główkami samochodowe pieski. 

CarPets’ową muzykę cechuje różnorodność brzmienia, styl jest mieszanką ga-
tunków (Rap-Core/Funk/Rock), co określane jest jako CrossOver - połączenie 
różnych styli. Oprócz żywych instrumentów nasza muzyka od niedawna wzbo-
gacona jest dodatkowo dźwiękami z gramofonów i sampli. Od strony wokalnej 
możecie się spodziewać zarówno Rapu jak i śpiewu (niekiedy w mocniejszym 
wydaniu), a także BeatBox. Inspirujemy się muzyka artystów będących przed-
stawicielami bardzo zróżnicowanych nurtów muzycznych. Zespól powstawał 
przez długi czas, po wielu trudach udało nam się znaleźć odpowiednich ludzi, 
czujących i potrafiących odnaleźć się w tej stylistyce. CarPets’owej muzyki nie 
należy oceniać słuchając tylko jednego utworu, gdyż koncepcje są bardzo róż-
norodne. Staramy się by nasza twórczość odbiegała od przyjętych schematów i 
zyskiwała jak najwięcej świeżości brzmienia. Obecnie naszym najważniejszym 
celem jest nagranie demo. Aby się przekonać jaka energia tkwi w CarPets’ach za-
praszamy na koncerty!!! 

Godzina 22.00 - Film „Różyczka” 
Polski twórca wtrąca nas w czeluście komunistycznej Polski z wszechobecną 

bezpieką. Jan Kidawa-Błoński podejmując w swojej „Różyczce” ten trudny te-
mat próbuje zobrazować niechlubną, nie do końca rozliczoną część naszej hi-
storii obtaczając ją miłosną tragedią.  Film pokazuje proces rekrutacji tajnego 
współpracownika przez pryzmat trójkąta miłosnego. Dwóch mężczyzn i atrak-
cyjna kobieta (Magdalena Boczarska), która pod silnym uczuciowym wpływem 
jednego z nich (Robert Więckiewicz) staje się tajnym współpracownikiem Służ-
by Bezpieczeństwa. Jej zadanie ma być proste. Inwigilacja znanego pisarza Ada-
ma Warczewskiego (Andrzej Seweryn). Przyjmując tytułowy pseudonim opera-
cyjny dziewczyna zaznajamia się z „figurantem”, po czym zaczyna pisać raporty 
na temat jego poglądów i kontaktów. Zwykła znajomość szybko zaczyna prze-
radzać się w coś więcej, a prosta z pozoru dziewczyna odkrywa nowe horyzon-
ty i wzorce. Tak jak z początku wykwintne francuskie wytrawne wino jest dla 
niej kwaśne i niesłodkie w niedługim czasie staje się intrygujące żeby na końcu 
obudzić w niej nowe doznania. Wszystko więc zaczyna się komplikować, proste 
ludzkie instynkty zaczynają brać górę, a miłość staje się kluczem, który na prze-
mian otwiera i zamyka zatrzaśnięte drzwi. (fragment recenzji ze Students.pl)

Poniedziałek – 12 lipca
Godzina 20.00
Ras Luta to wokalista, aran-

żer i autor tekstów związany ze 
sceną reggae. Zaczynał w 2004 
roku od współpracy z lokalny-
mi zespołami reggae i sound-
systemami w Toruniu. Jego 
pierwsze profesjonalne na-
grania ukazały się na albumie 
producenckim Marka „MMF” 
Bogdańskiego, lidera łódzkie-
go Dreadsquadu. Później do-
łączył do grupy EastWest Roc-
kers, z którą nagrał dwa stu-
dyjne albumy oraz wiele nie-
oficjalnych materiałów dostęp-
nych głównie w sieci. Ras Luta 
współpracował z wieloma zna-
nymi artystami reggae, dance-
hall, hip hop i nie tylko: Bob1, 
Junior Stress, Mista Pita, Grub-
son, Miodu (Jamal), DJ Feel-X, 
DJ Bart, Hemp Gru, Fu, Fatum 
Crew, Sidney Polak, Marika, 
Maleo Reggae Rockers, Ruff Radics i inni. Wsytępował na niemal wszyst-
kich największych cyklicznych imprezach i festiwalach organizowanych w 
Polsce (Heineken Open’er, Coke Live, Ostróda Reggae, Bielawa Reggae). 

Ras Luta jako jeden z wokalistów EastWest Rockers śpiewa na ich ostat-
niej, świetnie przyjętej płycie „Jedyna broń”. Po premierze zespół zagrał kil-
kadziesiąt koncertów w całym kraju. 

Pierwszy solowy album Ras Luty – „Jeśli słyszysz” – ukazała sie 7 listopa-
da nakładem Prosto Label 

Booking: kuba1200@eastwestrockers.com 

Godz. 21.00  - „Fenomen” 
to nieprzyzwoicie śmieszna komedia, nawiązująca do najlepszych tradycji 

gatunku, pełna zaskakujących zwrotów akcji, barwnych postaci i zabawnych 
dialogów, które mają szansę na trwałe zapisać się w pamięci kinomanów. 
Gwiazda filmowa Agnieszka (Ewa Hornich), rozpieszczona córka miliarde-
ra Oliwia (Monika Dryl) oraz jej gotowa na wszystko i wszystkich przyja-
ciółka o wielkim sercu, choć małym rozumie - Jadźka (Anna Oberc). Mimo 
iż trzy dziewczyny skrajnie różnią się od siebie, łączy je

...fakt, że każda z nich poszukuje faceta marzeń, prawdziwego fenomena... 
Gwiazdor-mamisynek Czarek (Rafał Cieszyński), przystojny włoski arche-
olog (Alessandro Bertolucci), pewny siebie motocyklista (Maciej Jachow-
ski), twardy w staraniach o każdą rolę aktor Miękki (Przemysław Cypryań-
ski), arcypłodny scenarzysta Stasio (Łukasz Nowicki), a może... Wujek Samo 
Zło we własnej osobie. Który z nich okaże się godnym kandydatem na FE-
NOMENA?
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W obiektywie  jana korneluka    jak ptak nad miastem

 Witamy wśród nas... 	Foto:	Janusz	Roguski	•	Zdjęcia	do	pobrania:	www.videoroguski.pl

Hanna córka Magdaleny 
i Piotra ur. 2.07.2010 
z Łobza

Antosia córka Ewy 
i Rafała ur. 2.07.2010 
z Nowogardu

Ignaś brat Antka syn 
Andrzeja Łabęckiego 
i Agnieszki Grabowskiej-
Łabąckiej ur. 1.07.2010 
z Nowogardu

Ignacy syn Moniki 
Kaczmarek ur. 8.07.2010 
z Kulic

Rafał - wnuczek Bogusi i Władysława Urtnowskich z Kulic
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Zatrudnię
księgową 

na 1/2 etatu
tel. 91 579 02 63

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

lZS Świerczewo

Jak się chce to można...
Prezentujemy jedną z drużyn, która brała udział w Spartakiadzie LZS w 

Słajsinie.
Na zdjęciu widzimy zawodników ze Świerczewa. Dlaczego o nich pisze-

my? Otóż chłopcy postanowili brać udział w zawodach. Żeby nie dać „pla-
my” trzeba się jakoś przygotować – do tego potrzebne jest boisko - miejsce 
gdzie można potrenować. W Świerczewie takiego placu nie było. Rozpo-
częły się starania. Pan Jerzy Kubicki sołtys sąsiedniego Karska pomógł od 
strony prawnej i założył formalnie Ludowy Zespól Sportowy. Pan Kubicki 
pomógł w staraniach o odpowiedni plac – udało się – pan Jarosław Mysiak 
udostępnił swoje grunty pod boisko. Wtedy zaczął działać pan Roman Pabi-
siak i usunął z placu to co było przeszkodą – jednym słowem przeprowadził 
karczowanie. Na taki plac wkroczyli pracownicy pana Stanisława Ciecha-
nowskiego – po zrównaniu gruntu posiano trawę. Taka jest krótka historia 
powstawania klubu na wsi. Wszystkim wyżej wymienionym i wielu innym 
zaangażowanym w cały proces serdeczne podziękowania składają zawodni-
cy LZS Świerczewo.

LMM, foto Bogdan Marciniak.

Stoją od prawej: Łukasz Wyżykowski, Darek Bortnik, Marcin Solarski, Grze-
gorz Tworek.
Siedzą od prawej: Andrzej Krawczyk, Paweł Tworek, Kuba Balasiński 

Pomorzanin Nowogard  
wygrywa turniej w Płotach

Pomorzanin Nowogard wygrał IX Turniej Piłki Nożnej Oldbojów im. 
Tadeusza Kowalczyka, piłkarza, trenera i nauczyciela z Płotów. W turnie-
ju wzięło udział sześć zespołów – Polonia Płoty, Iskra Golczewo, Spar-
ta Gryfice, Mewa Resko, Pomorzanin Nowogard oraz Sędziowie ZZPN. 
Turniej wygrali oldboje z Nowogardu, którzy w finale pokonali Polonię 
Płoty 1:0.

Tradycyjnie już, na początku lip-
ca w Płotach rozgrywany jest turniej 
piłki nożnej oldbojów im. Tadeusza 
Kowalczyka, wieloletniego zawod-
nika, trenera i działacza miejsco-
wej Polonii oraz wychowawcy mło-
dzieży, nauczyciela wychowania fi-
zycznego i dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Płotach. W tego-
rocznym 9. Turnieju udział wzięło 
sześć zespołów; poza miejscową Po-
lonią również Sparta Gryfice, Iskra 
Golczewo, Mewa Resko, Sędziowie 
ZZPN oraz Pomorzanin Nowogard. 

Zespoły podzielone zostały na 
dwie grupy, a mecze odbywały się 
systemem 2x20 minut. Słoneczna 
pogoda spowodowała, że na stadio-
nie Polonii mecze oldbojów oglą-
dała spora grupa kibiców. W gru-
pie pierwszej Polonia Płoty wygra-
ła z Iskrą Golczewo oraz zremiso-
wała z Mewą Resko 2:2. Mewa po-
konała 2:1 Iskrę Golczewo. W gru-
pie drugiej Sędziowie ZZPN ulegli 
0:3 Sparcie Gryfice oraz zremisowa-
li z Pomorzaninem Nowogard 2:2. 
W spotkaniu decydującym o zajęciu 

pierwszego miejsca w grupie Pomo-
rzanin wysoko pokonał Spartę 4:1.

W spotkaniu o trzecie miejsce 
Mewa Resko uległa Sparcie Gryfice, 
natomiast w finałowej potyczce Po-
morzanin Nowogard pokonuję Po-
lonię 1:0, wygrywając w ten sposób 
cały turniej.

Klasyfikacja końcowa:
1. Pomorzanin Nowogard
2. Polonia Płoty
3. Sparta Gryfice
4. Mewa Resko
5. Sędziowie ZZPN
6. Iskra Golczewo
W turnieju wybrano najlepsze-

go zawodnika, został nim Józef An-
drzejewski z Polonii Płoty, misterem 
gracji wybrano Artura Sołowskiego 
ze Sparty Gryfice , a strzelcem naj-
szybszego gola został Ryszard Ma-
liński z Poloni Płoty.

Zespół z Nowogardu wystąpił w 
składzie: Szczęsny, Ceranka, Dwo-
rak, Olechowski, Skórniewski, Ko-
nieczny, Sobolewski, Borowski, Go-
łąb, Wiśniewski, Piątkowski, Ryka-
czewski, Orłowski.

(ges)

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne

KONTAKT: „A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 
TEL. 697 30 69 69

e-mail: aga4b@yahoo.com

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg  
pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni użytkowej 45,80 m2,, 

położony w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 24; IV piętro, dwa po-
koje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  

Cena wywoławcza:  91.325- zł  Wadium:  9.200,- zł
Składanie ofert do 16.07.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 

16.07.2010 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-

ści oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul.  Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „PRZETARG” wraz z potwierdzoną kserokopią wpła-
ty wadium. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważ-
nienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010.

W nocy z 5 na 6 lipca  
z ul. Młynarskiej 7 (warsztat)

zaginął owczarek 
niemiecki 

długowłosy, 8 tygodniowy, 
czarny podpalany 

z czerwoną obrożą. 
Uczciwego znalazcę 

proszę o kontakt 
tel. 502 585 139.

Dnia 17 lipca 2010 r. 
odbędzie się Festyn Trzeźwościowy, 

na który serdecznie zapraszamy 

wszystkich miłośników zabawy 
bez alkoholu. 

Rozpoczęcie o godz. 20.30 
w Klubie Abstynenta „Hania”, 

ul. Zamkowa 13.

już otwarty
Sklep GABI 

z bielizną damską i męską
ul. 3 Maja 44G (koło Anusi)

ZAPRASZAMY!

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard
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ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

Nadleśnictwo Nowogard 

posiada wolne miejsca 
na wycieczkę do Chorwacji 

w okresie 
od 22.08 2010 r do 30.08.2010 r. 

Chętnych prosimy o kontakt pod numerami tel. 506 356 967, 
91 39 20 640 lub e-mail: zprzybyszewska@szczecin.lasy.gov.pl. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lipca 2010 r. do godz. 10.00.

Rada sołecka i sołtys 
Strzelewa 

zapraszają wszystkich 
na zabawę taneczną 
na świeżym powietrzu 

w sobotę 10 lipca 
o godz. 20.00. 

Wcześniej o godz. 16.00 
odbędzie się 

loteria fantowa. 
Serdecznie zapraszamy
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

· Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 
lat. Nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

· Szukam ziemię pod dzierżawę. 
514 45 15 25.

· Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

· Lokal do wynajęcia ok. 100 m kw., 
Nowogard, Tel. 660 797 830.

· Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

· Do wynajęcia lokale 25 i 96 m kw. 
Tel. 509 389 657.

· Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

· Sprzedam 2 działki budowlane o 
pow. 2.557 i 2.145 m2. Ładna okoli-
ca i atrakcyjna cena. Tel. 601889596 
- po 15. 

· Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

· Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 94 tys. Kon-
takt: 883636 023.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
38m2, I p. w Nowogardzie przy pl. 
Wolności 6 tel. 506 642 565, 76 835 
23 71.

· Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
58 m kw. 66 55 62 511.

· Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia w Nowogar-
dzie lub bliskiej okolicy, Tel. 516 
284 836. 

· Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła, cena do uzgodnienia , tel. 
605 522 340.

· Sprzedam mieszkanie M-4, 58 m kw, 
parter. Tel. 91 39 27 000.

· Sprzedam dom jednorodzinny w 
Dobrej lub zamienię na mieszkanie 
w Nowogardzie. Tel. 783 649 880.

· Sprzedam kawalerkę 24 m kw, War-
szawska. Tel. 697 583 442.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

· Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

· Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w domu dwurodzinnym, bez-
czynszowe, 88 m kw, z garażem w 
Nowogardzie. Tel. 91 39  20  605, 
502 568 622.

· Sprzedam mieszkanie 66 m kw, 
komfortowe z możliwością ada-
ptacji poddasza + garaż gratis. 
796 911 043.

· Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, centrum, ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

· TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

· Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie. 600 289 664.

· Sprzedam dom + budynki go-
spodarcze, 9 km od Nowogardu. 
602 824 002.

· Sprzedam mieszkanie na wsi 100 m 
kw w Grabinie + garaż, duże obór-
ki, podwórko i ogród, po remoncie. 
728 194 171.

· Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z do-
płatą. 517 525 923.

· Sprzedam garaż przy ul. Racibora. 
604 282 497.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
centrum Nowogardu. 508 052 570.

· Okazja! Szczecin centrum, mieszka-
nie I p., w nowym budynku, do wy-
kończenia 57 m kw, 2 pokoje, cena 
4300 zł/ m kw do uzgodnienia. Tel. 
501 549 818.

· Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53 m kw w bloku, na piętrze w Masz-
kowie, 8 km od Nowogardu, 80 tys. 
do uzgodnienia. Tel. 661 719 438.

· Pokój do wynajęcia. 601 724 492.

· Maszewo – w pobliskiej wsi segment 
domu, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
70 m kw, blisko jezioro. Okazyjnie – 
43 tys. 502 103 432.

· Samodzielna połowa domu z dużą 
działką na wsi, 3 pokoje, kuchnia, 
blisko jezioro, do remontu, 59 tys. 
501 307 666.

· Jasiel, wieś k/ Golczewa, 2 ha pod za-
budowę, 29 tys. 889 133 882.

· Sąpolnica k. Nowogardu, działka 
pod zabudowę, 2500 m kw przy dro-
dze, 39 tys. 725 899 426.

· Nowogard, ul. Boh. Warszawy, blisko 
centrum, połowa, góra domu, 100 m 

kw plus poddasze, dz. 800 m kw, 255 
tys. 783 534 677.

· Sprzedam M-2 w Błądkowie, 
po remoncie, 37,5 m kw, 40 tys. 
691 402 365.

· Wynajmę mieszkanie pokój z kuch-
nią – pilnie. 668 927 749.

· Wynajmę lokal na działalność han-
dlową, Nowogard, 700 Lecia 8A (pod 
Kebabem), 30 m kw, cena najmu 
1000 + media. Lokal wymaga re-
montu. 609 307 327.

· Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

· Wynajmę lokal handlowo – usłu-
gowy, centrum, przy ul. Bankowej. 
665 859 122.

· Sprzedam dom 132 m kw + budynki 
gospodarcze 141 m kw i 200 m kw, 
cena 140 tys., 10 km od Nowogardu. 
Tel. 697 381 582.

· Wynajmę kawalerkę w centrum, nie-
umeblowana. Tel. 721 383 983.

· Sprzedam nowy garaż przy ul. 
jana Pawła II. Tel. 607 585 535.

· DOm – skrajny segment przy ul. 
Grota roweckiego. 600 273 171.

mOTOrYZaCja

· Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

· Sprzedam Nissan Almera 
12/2001,2,2 diesel, zielony metalik,5 
drzwi, hatchback, przeb. 125700 km, 
serwisowany ASO, nowe: olej, filtry, 
uzupeł. klimat., tarcze i klocki hamul-
cowe, opony letnie Dunlop, pióra 
wycieraczek, stan bdb, cena 22500 
zł, tel. 605 522 340.

· Sprzedam Opel Astra, świeżo 
sprowadzony, cena 2,500 zł. Tel. 
503 346 825 lub 880 844 275.

· Sprzedam VW Passat, 1990 r., benzy-
na + gaz. Tel. 603 353 789.

· Sprzedam Toyotę Avensis combi, 
2001 r., srebrna, 110 KM. 502 217 497.

· Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

· Kasacja pojazdów mechanicznych. 
798 130 303.

· Sprzedam Mercedesa C 240, 2000 
r., benzyna, automat, skóra, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 28 tys. 
609 307 327.

· BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, peł-
ne wyposażenie, bezwypadkowe, 
cena 18 tys. 609 307 327.

· Sprzedam tanio samochód do-
stawczy C-15, przedłużony, drugie 
drzwi boczne, sprawny technicznie. 
507 967 205.

rOlNICTWO

· Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 50 36 50.

· Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

· Sprzedam kombajn Fortschmit 512, 
stan dobry, sprawny (ewentualnie 
na części). 608 01 39 95.

· Sprzedam siano. 782 036 086.

· Sprzedaż – jaja wiejskie. 660 405 190.

· Ferma drobiu sprzeda żywe indycz-
ki, waga ok. 20 k, atrakcyjna cena. 
Tel. 91 39 106 54.

· Koszenie łąk. 507 356 032.

· Sprzedam jałówkę 1- miesięczną. Tel. 
91 39 17 623.

· Sprzedam króliki. 781 016 127.

· Sprzedam owies. 668 434 849.

· Sprzedam ziemię – działka rolna ok. 
40 arów, Nowogard. 601  508  082, 
603 450 718.

· Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w okoli-
cach błotna. Tel. 504 282 276.

· Szukam 20 ha łąki do skoszenia i 
zebrania w okolicach Błotna. Tel. 
504 282 276.

USŁUGI

· Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

· Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

· DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

· Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

· Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

· Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

· Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

· Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

· ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

kOmPlekS DZIaŁek BUDOWlaNYCH W NOWOGarDZIe

CeNa: 95 zł/ m2 netto 

POSZUkUjemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

· remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

· Zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

· Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

· Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

· Windykacja. 509 996 105.

· Remonty 784 053 493.

· Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

· Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

· Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

· Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

· klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

· Usługi – dachy, malowanie, szpa-
chlowanie, docieplenie budynków, 
budowa domów, kostka brukowa, 
itp. 692 562 306.

· montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

· Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

· Transport, przeprowadzki – szyb-
ko, tanio. 696 138 406.

· Kompleksowe wykończenie wnętrz. 
Szybko, tanio, solidnie. 79 057 18 17.

· Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

· Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. Tel. 607 719 505.

· ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

· Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

· Organizacja – wesela i jazda konna. 
607 73 98 66.

· Glazura, terakota, kompleksowo ła-
zienki wykonam. 608  364  330, 91 
39 501 03.

· BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

· Profesjonalne docieplenia bu-
dynków, podbitki. 608 84 77 84.

· Usługi remontowe – glazura, tera-
kota, regipsy, szpachlowanie, tape-

towanie, malowanie – wykonawca z 
15 letnim doświadczeniem w Niem-
czech. 784 188 147.

· Mycie pomników, sprzątanie gro-
bów od 20 zł wzwyż. 504 965 111.

PraCa

· Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

· Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

· Przyjmę lakiernika samochodowe-
go. 605 276 271.

· Poszukuję murarzy i ocieplam bu-
dynki. 66 26 78 895.

· Przyjmę pracowników na budowę. 
Tel. 888-603-612.

· Zatrudnię kelnerki, kelnerów do 
obsługi wesel tylko z doświadcze-
niem, tel. 510 244 073.

· Zatrudnię kucharza, pomoc kuchen-
ną do restauracji w Nowogardzie 
oraz sprzedawcę do sklepu spożyw-
czego. Informacje tel.  602 474 266.

· Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą, dyspozycyjność całodniowo. 
791 51 88 04.

INNe

· Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 
605 522 340.

· Oddam gruz w zamian za posprząta-
nie. 669 417 394.

· Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

· Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

· Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

· Oddam 3 śliczne kotki w dobre ręce. 
91 39 21 126.

· Wypożyczę tanio amerykańskie 
suknie ślubne. 66 55 03 129.

· Tanio sprzedam stal zbrojeniową, 
cena 1 zł/ kg. Tel. 91 39 20 375.

· Sprzedam meble. Tel. 508 309 113.

· SZCZeNIaCZkI YOrkI mINIaTUrkI 
SPrZeDam, DWIe SUCZkI PO ma-
ŁYCH rODZICaCH - PIeS WaŻY 1,7 
kG, SUka 1,5 kG, CeNa 1200 ZŁ. 
Tel. 513 157 299.

· Sprzedam wypoczynek i sto-
lik pod telewizor, flokati (na-
rzuty i ławę oddam gratis). Tel. 
508 309 113.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

27,65 zł

2,80 zł

8,75 zł

17,50 zł

1,95 zł

6,90 zł

bILObIL Forte

               MAGNEFAr b6

                         PANAdOL

     Ulgix

42,25 zł
24,50 zł

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻóWka

kupon - 9.07

NaD jeZIOrkIem
Wiatr zasnął w trzcinach, słońce pali, 
Mój kolega od kija szczupakiem się chwali,
Czasami nad wodę coś wyskoczy,
Serce z emocji załomocze…
Czy złowię coś?. Bóg widzieć raczy. 

relakS
Stary wygodny
Leżak pod klonem,
Runo pod stopą
Chłodne, zroszone.
Słońce już zaszło, 
Kończy  niedzielę, 
Tlen, błogi spokój 
I rześka zieleń.
Wszystko to cenię
Ze wszech miar, bowiem
To wróci świeżość 
Zmęczonej głowie. 

PeWNej PaNI … 
Nie wiem, czego pragniesz, skrycie
Rojąc sen o szczęściu, ale 
Pewnie chciałbyś swe życie 
Zmienić w raj na ziemi, stale
Żyć beztrosko w dobrobycie,
Nigdy się nie liczyć z groszem,
I opływać wciąż w rozkosze, 
A do tego jeszcze panom 
Mącić w głowach swą uroda.
Być kochana, podziwianą,
No i zawsze zdrową, młodą.
Niech los ziści te marzenia
I dnie twoje jak najczęściej
I dnie twoje jak najczęściej
Swym uśmiechem opromienia, 
Złocąc drogę życia szczęściem. 

Dla ŻONY 
Coś wstąpiło w moja żonę:
- Tyram już godziny trzy!
Tu jest pranie 
Już zrobione, 
Teraz je wyprasuj ty!

erOTOmaN 
Dowcipami sypiesz
Co mnie bardzo cieszy? 
Na kolanko łypiesz – 
Gdzie ci się tak spieszy?

Rozwiązanie krzyżówki nr 02.07- SEZON NA 
GWIAZDY- nadesłali:

 Tadeusz Kozioł, Sabina Frąckowiak, Izabela 
Górniacka, Halina Szwal, Agnieszka Skowrońska, 
Jerzy Siedlecki, Krystyna Zawidzka, Jadwiga Mak-
nia, Teresa Powalska, Stanisława Pokorska, Nata-
lia Chruściel, Szczepan Falaciński, Barbara Barto-
sik, Wiesław Borowik, Sylwia Felisiak, Pelagia Fe-
liksiak (także poprzednie) Monika Kukuła z No-
wogardu, Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Edmund 
Skibiszewski (Wierzbięcin), Bogdan Krystkiewicz 

(Dąbrowa), Andrzej Czarnowski (Osowo), Eliza 
Zawadzka (Orzechowo), Danuta Gruszczyńska 
(Błotno), Rafał Machocki (Płotkowo), Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Salomon Danuta (Strzelewo 
poprzednie).

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Rafał Machocki- Płotkowo
- Bogdan Krystkiewicz- Dąbrowa
- Danuta Salamon- Strzelewo

Gratulujemy!  
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODjaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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reaktywować tradycje 
Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju, który rusza już od 18 lipca 
I Letni Turnieju Piłki Nożnej potrwa do 22 sierpnia. Cała zabawa trwać 

będzie na boisku przy Pl. Szarych Szeregów (boisko dolne). Zawody spor-
towe rozgrywane będą tylko w kategorii Open. Zgłoszone drużyny mogą 
liczyć maksymalnie 10 zawodników. Na boisku może jednocześnie prze-
bywać czterech piłkarzy i bramkarz. Czas meczu to 2x12min. Mecze roz-
grywane będą w każdą niedzielę od 18.07.2010 do 22.08.2010. Wpisowe 
od każdej z drużyn 100 zł. Liczba miejsc ograniczona. Nagrody dla trzech 
pierwszych drużyn najlepszego strzelca i bramkarza. Drużyny zgłaszać moż-
na do 17.07.2010 pod numerem telefonu 790-622-764 lub na adres e-mail: 
- erne@poczta.fm. Czy uda się reaktywować wakacyjną edycję „Dzikiej 
Ligi”? Wszystko zależy od nowogardzkiego środowiska piłkarskiego. man

Strzelali do celu
Huk oddawanych strzałów do dzika, lisa, ptaków. Jednak nie do ży-

wych. To stały element niedzielnej rywalizacji strzeleckiej rozgrywanej 
na nowogardzkiej strzelnicy Krzywy Dzik. 

Organizatorem zawodów była 
Okręgowa Komisja Strzelecka. Tur-
niej tak wysokiej rangi na naszym 
obiekcie rozegrano po raz pierwszy. 
Oprócz strzelców z naszego regionu 
byli również mieszkańcy wielkopol-
skiego,  lubuskiego, gorzowskiego 
czy koszalińskiego.

- Takie zawody służą przede wszyst-
kim promocji strzelectwa i kultury ło-
wieckiej w społeczeństwie. Dlaczego 
tutaj? Nowogardzka strzelnica jest 
pięknie utrzymanym obiektem, speł-
niającym bardzo wysokie standardy. 
Samo miasto natomiast leży w środku 
województwa. Można na niej rozgry-
wać zawody jeszcze większej rangi. 
Myślimy o organizacji takich w przy-
szłości – twierdzi marek Zdanowicz 
z Okręgowej Komisji Strzeleckiej.

W zawodach wzięło udział 35 za-
wodników. Rozpoczęły się o godz. 9, 
a zakończyły o 18. 

- Atmosfera jest naprawdę świetna. 
Strzelnica doskonale położona i bar-
dzo dobrze przygotowana. Oprócz ce-
lów towarzyskich spotykamy się tu-
taj by doskonalić celność strzelania. 
Chcemy odstrzeliwanej zwierzynie 

zadawać jak najmniej bólu. Obycie z 
bronią i zwiększenie bezpieczeństwa 
to także jeden z celów – uważa Fran-
ciszek Domański. 

Ten myśliwy z Trzebiatowa tłuma-
czy również, że odstrzał zwierzyny 
nie odbywa się dla przyjemności, tak 
jak w uproszczeniu twierdzą niektó-
rzy przeciwnicy zabijania: - Gospo-
darka leśna, to bardzo złożona spra-
wa. Bez niej doszłoby do wielu zabu-
rzeń w lesie. Aby ostać możliwość po-
lowań trzeba w kole łowieckim spę-
dzić kilka lat. Do najzwyklejszych 
obowiązków należy m.in. dokarmia-
nie zwierzyny. 

Sportowa broń, z której strzelają 
myśliwi kosztuje od pięciu tysięcy zł. 
w górę.

Zwycięzcy rywalizacji w kl. otwar-
tej: Bekasiak Szymon (Pyrzyce), 
Ziółkowski Wojciech (Świnoujście), 
Szymański Tomasz. W kl. powszech-
nej wygrali: Szymański Tomasz, Le-
wandowski Krystian (Gryfice), Woj-
tasiewicz Jaromir (Poznań).

Współorganizatorem imprezy był 
także nowogardzianin Mirosław Ga-
lus. man  

W Obornikach dobrze
W niedzielę 04-07-2010 Oborniki 

pod Poznaniem gościły zawodników 
4 rundy Pucharu Polski w motocros-
sie. Klub „KM Cisy” reprezentowali: 
Żaneta Zacharewicz i Michał Koze-
ra. Przy bardzo słonecznej pogodzie 
(około 32 o C) ściganie przez oko-
ło 26 minut w jednym biegu koszto-
wało zawodników dużo siły i odpor-
ności na narastające zmęczenie. Po 
starcie do pierwszego biegu jako 6 
z pierwszego zakrętu wyjechała Ża-
neta, co było miłym zaskoczeniem 
dla naszej ekipy, przecież na starcie 
stanęła cała czołówka Polski klasy 
85cm3. Poprawnie przejechany bieg 
dał 8 miejsce. Drugi bieg przebiegał 
w podobnym scenariuszu, na ostat-
nim zakręcie dublowany zawodnik 
zajechał Żanecie drogę (leżeli oby-
dwoje) przez co jako 12 przekroczy-
ła linię mety. W klasyfikacji zawo-
dów po 2 biegach wysoka 10 pozy-
cja. W generalce PP mimo nieobec-

ności na 2 eliminacjach wysokie 18 
miejsce z 42 punktami. Jako drugi 
nasz zawodnik klasy MX2 wystarto-
wał Michał Kozera. Po dobrze prze-
jechanej czasówce jako 8 wjechał na 
maszynę startową do 1 biegu. Start 
wygrał 9 - ciokrotny MP Zdunek, 
jako pierwszy minął też linię mety, 
Michał był 10. Drugi bieg już w 
trudniejszych warunkach ( mocno 
się kurzyło), miał swojego faworyta 
był nim Maciek Zdunek, po rocznej 
nieobecności na torze spowodowa-
nej kontuzją szybko wraca do ścisłej 
czołówki. Michał przez większość 
biegu jedzie jako 9, mały błąd na 
przedostatnim okrążeniu spowodo-
wał, że 12 przekroczył linię mety. W 
klasyfikacji generalnej Pucharu Pol-
ski z dorobkiem 56 punktów zajmu-
je 11 miejsce. Nieobecność na zawo-
dach w Bartoszycach kosztowała go 
spadkiem o 4 miejsca w klasyfikacji 
generalnej. inf. E. Kozera

Zapraszamy na …
Memoriał Feliksa Makarewicza
W niedzielę, 11 lipca o godz.10.00 rozpoczną się na Stadionie Miejskim 

zawody o Memoriał Feliksa Makarewicza w piłce nożnej. Zapraszamy zain-
teresowane drużyny.

Zarząd M-G Zrzeszenia LZS

Zmiany nie będzie
Trener Zbigniew Gumienny najprawdopodobniej poprowadzi druży-

nę Pomorzanina Nowogard w przyszłym sezonie.
Na początku tygodnia pojawiły się wieści, że szkoleniowiec planuje opu-

ścić nowogardzki klub. W jednej z lokalnych gazet zacytowano nawet jego 
wypowiedź, w której twierdzi, iż zawodowe obowiązki nie pozwalają na 
kontynuację pracy sportowej. Zadzwoniliśmy i zapytaliśmy w czwartek.

- Okres letni jest dla mnie bardzo ciężki i trudno mi pogodzić pracę ze spor-
tem. Najprawdopodobniej jednak zostanę w Pomorzaninie. Wiadomo, że lato 
to czas przygotowań zespołu do nowego sezonu. Myślę, że wspólnie sobie po-
radzimy. Być może w przygotowaniu pomogą mi Marcin Wolny, lub Marcin 
Skórniewski. Sytuacja wyjaśni się w sobotę – mówi Gumienny.

Zbigniew Gumienny prowadzi zespół Pomorzanina od dwóch lat. 
Jarosław Bzowy
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12 lipca br. g. 16.30

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

Nowatorski  
przykład pamięci?

Mija dwa lata od desperackiego kroku Janusza Kaweckiego. Przyczyną 
była eksmisja ze służbowego mieszkania. Mieszkańcy klatki (Ci z wyższych 
pięter)chyba codziennie Janusza wspominają, bo … pozostał po Nim trwały 
ślad! Jak nazwać takie zaniechanie? LMM
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

 fot. Katarzyna M-K

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Otwarcie „lata z muzami”

Nie mamy morza, 
nie ma gwiazd...

Zagadkowa 
inwestycja

Powiat  
zaciąga  
milionową 
pożyczkę
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Kronika policyjna 
07.07 - Środa 
Godz.08:00 – Kolizja drogowa 

na skrzyżowaniu ulic 700 Lecia  i 
3-Maja gdzie  jadący motorowerzy-
sta skuterem najechał na tylną część 
samochodu m-ki VW

03:55 – Kolizja drogowa na dro-
dze nr 6 w Wojcieszynie, gdzie 
uczestniczyły dwa pojazdy Ciągnik 
i VW Passat

16:30 -  Kradzież roweru górskie-
go na terenie Biblioteki Miejskiej 

09.07 – Piątek 
Godz. Pomiędzy godzinami 

13:30-17:00 Kradzież portfela z za-
wartością: pieniędzy i dokumentami 
w restauracji przy ul. Zielonej 

10.07 – Sobota 
Godz. Kolizja drogowa na ul. 15- 

Lutego, gdzie uczestniczyły dwa po-
jazdy Mercedes-Audi A4 

13:10 – Kolizja drogowa w miej-
scowości Olchowo w której uczest-
niczyły dwa pojazdy Ford Focus – 
Opel 

13:20 – Kradzież tablicy rejestra-
cyjnej z samochodu m-ki Audi A4 

zaparkowanego przed hotelem na 
ul. Zielonej 

11.07 – Niedziela 
Godz. 04:10 – Policjanci OPI pod-

czas kontroli drogowej zatrzyma-
li nietrzeźwego rowerzystę którym 
okazał się Adam B. który miał w wy-
dychanym powietrzu 1,43 promila 
alkoholu. 

08:30 – Patrol Straży Granicznej w 
trakcie kontroli drogowej w miejsco-
wości Osina zatrzymał nietrzeźwego 
kierującego samochodem m-ki Fiat 
którym okazał się Kazimierz S. W/w 
posiadał w wydychanym powietrzu 
2,06 promila alkoholu.

18:30 – Kolizja drogowa na odcin-
ku drogi nr 6 w miejscowości Woj-
cieszyn gdzie uczestniczył  w niej sa-
mochód m-ki Peugeot 

18:45 – Kolizja drogowa na ul. 
Dworcowej w której uczestniczyły 
dwa pojazdy Peugeot- BMW Spraw-
cę kolizji ukarano mandatem kar-
nym. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Policja radzi:
Co zrobić w przypadku kolizji?

Kiedy dojdzie do kolizji, a więc zda-
rzenia mającego związek z ruchem 
drogowym, w którym uczestnicy 
nie odnieśli żadnych obrażeń cia-
ła, uczestnicy nie są zobowiązani do 
wzywania Policji. Taki obowiązek 
istnieje tylko wówczas, gdy doszło 
do wypadku z ofiarami w ludziach 
lub powstałego w okolicznościach 
nasuwających przypuszczenie, że 
zostało popełnione przestępstwo, 
np. spowodowanie kolizji drogowej 
w stanie nietrzeźwości. Osoby bio-
rące udział w kolizji, mogą „sprawę” 
załatwić same, jeśli wspólnie uzna-
ją, że okoliczności zdarzenia nie bu-
dzą wątpliwości. W takim przypad-
ku wymieniają się oświadczeniami 
(warto odpowiedni blankiet wozić 
w samochodzie), a następnie zgła-
szają się z takimi oświadczeniami 
do swoich ubezpieczycieli informu-
jąc o zdarzeniu. Nie zawsze jednak 
okoliczności zdarzenia lub ich oce-
na przez uczestników jest jedno-
znaczna, w takim przypadku nale-
ży wezwać Policję. Funkcjonariu-
sze posiadają niezbędne kwalifika-
cje i uprawnienia do rozstrzygania 
tego typu sporów. W przypadku ko-
lizji, obowiązkiem uczestników jest 
niezwłoczne usunięcie z jezdni po-
jazdów biorących w niej udział. Nie 
wolno jednak tego robić, jeśli doszło 
do wypadku z ofiarami. Czasami 

usunięcie pojazdu nie będzie moż-
liwe, wtedy obowiązkiem kierowcy 
jest odpowiednio oznakować miej-
sce zdarzenia. Musi on - jeśli jest to 
możliwe - włączyć światła awaryjne, 
a także ustawić trójkąt ostrzegawczy. 
Jeśli do kolizji doszło na autostradzie 
lub drodze ekspresowej trójkąt usta-
wiamy w odległości 100 m od unie-
ruchomionych pojazdów. Na innych 
drogach poza obszarem zabudowa-
nym w odległości od 30-50 m od po-
jazdów. Kiedy na miejsce przybędą 
policjanci, to oni „przejmują dowo-
dzenie”. Uczestnicy kolizji mają obo-
wiązek bezwzględnie dostosować 
się do poleceń wydawanych przez 
funkcjonariuszy. Policjanci określą 
winnego zdarzenia drogowego. Jeśli 
wskazany nie zgadza się z oceną po-
licjantów, ci kierują wniosek o roz-
strzygnięcie sporu do Sądu Rejono-
wego działającego na obszarze, na 
którym zaistniała kolizja.

Jak uniknąć napadu na drodze?
Ogólne zasady kontroli pojazdów: 
W obszarze zabudowanym - do ru-
tynowej kontroli, każdy pojazd może 
zatrzymać tarczą „stop” (w dzień) 
lub latarką z czerwonym światłem 
(w nocy) umundurowany lub nie-
umundurowany policjant, w ob-
szarze niezabudowanym - do ruty-
nowej kontroli, każdy pojazd może 
zatrzymać tarczą „stop” (w dzień) 

lub latarką z czerwonym światłem 
(w nocy) wyłącznie umundurowa-
ny policjant. Sygnał do zatrzymania 
może być również podany z jadą-
cego radiowozu przez krótkotrwałe 
włączenie niebieskiego światła i sy-
gnału dźwiękowego o zmiennym to-
nie. 

Inne ostrzeżenia: wątpliwości po-
winna wzbudzić próba zatrzymania 
do rutynowej kontroli, poza obsza-
rem zabudowanym, przez osoby po-
ruszające się samochodem cywil-
nym wyposażonym jedynie w lam-
pę błyskową lub przez osoby w ubra-
niu tylko zbliżonym wyglądem do 

munduru policyjnego. W takiej sy-
tuacji należy kontynuować jazdę do 
najbliższej jednostki Policji albo do 
miejsca, gdzie można spotkać inne 
osoby (stacja paliw, przydrożny bar 
lub zajazd itp.) i zadzwonić do naj-
bliższego komisariatu (tel.: 112 lub 
997). kierowca nie powinien zatrzy-
mywać się w odludnych miejscach 
i reagować na dawane przez innych 
znaki świadczące o tym, że rzekomo 
coś złego dzieje się z autem; w razie 
podejrzeń należy telefonicznie lub 
osobiście poinformować 

Pogoda iście tropikalna
Po dość chłodnym i deszczowym czerwcu oraz niezbyt gorącym początku lip-

ca nadeszło prawdziwe lato. Cieszą się zapewne mające wakacje dzieci. Starszym 
wysokie temperatury dają się jednak we znaki. 

Przed lekceważeniem prażącego 
słońca przestrzegają lekarze.

- Upały są niezwykle niebezpieczne. 
Człowiek traci ogromne ilości płynów. 
Wypocić można nawet do czterech litrów 
dziennie. Najbardziej narażone na ciepl-
ne udary są osoby starsze i dzieci – mówi 
Anna Fedorczuk-Smolira, nowogardz-
ki lekarz medycyny.

Objawy cieplnego udaru to bóle i za-
wroty głowy, wymioty, podwyższenie 
temperatury. 

- Osobę, która uległa udarowi nale-
ży ulokować w chłodnym pomieszczeniu 
i podawać jej dużo płynów. U osób star-
szych skutkiem upału mogą być też pro-
blemy z układem krążenia. Szczególnie u 
tych, które mają problemy z podwyższo-
nym ciśnieniem.  Nie wskazane są, więc 
spacery osób starszych i dzieci. Szczegól-
nie w godzinach od 10 do 15. – twierdzi 
Fedorczuk-Smolira. 

Lekarze apelują, by ostrożność za-
chowywać nawet podczas wypoczynku 
na plaży.

- Najlepiej poszukać miejsca w cieniu. 
Naprawdę nie warto ryzykować nad-
miernego przegrzania. Ważne jest także 
nakrycie głowy. Dobrze zabierać na pla-
że nawet duże parasole. Ogólnie należy 
spożywać dużo płynów. Najlepiej niega-
zowaną wodę mineralną, lub rozcieńcza-
ne soki. Nie są wskazane płyny z dużą za-
wartością cukru – mówi nowogardzka 
doktor.     

Zwierzęta też cierpią
Równie negatywnie jak na ludzi wy-

soka temperatura wpływa na zwierzę-
ta. Weterynarze apelują, by pod żad-
nym pozorem nie zastawiać ich sa-
mych w samochodzie.

- Mam niestety takie przypadki. Prze-
grzane zwierze należy wtedy schładzać. 
Czasem wystarczy zwykła kąpiel w chłod-
nej wodzie. Innym razem finał dla psa 
zamkniętego w samochodzie może być 
tragiczny – mówi Tadeusz Soroka, no-
wogardzki lekarz weterynarii. - Psy i 
koty najwięcej zimna tracą przez płuca. 

Należy zapewnić im stały dostęp do zim-
nej wody i zacienione miejsce.

Według Soroki szczególnie nale-
ży zadbać o wiejskie psy łańcuchowe: 
– Niedopuszczalne są budy z metalo-
wym dachem. Najlepiej by były z drew-
na. Świetnie jeśli izolowane są np. styro-
pianem. Właściciele psów w mieście mu-
szą zwrócić uwagę na kagańce. Pies musi 
mieć możliwość otworzenia pyska. Zwie-
rze musi po prostu „ziać”. To trochę uła-
twia chłodzenie.

Najbardziej narażone na przegrza-
nie są zwierzęta małe. 

- Na baczności niech mają się właści-
ciele jamników – ostrzega doktor Soro-
ka.              

Jaka pogoda?
Jak długo utrzymywać się będzie tak 

upalna pogoda? 
- Niech chce podejmować ryzyka pro-

gnozy długoterminowej. Wysokie tempe-
ratury będą utrzymywać się jeszcze sporo. 
Dziś można jednak spodziewać się opa-
dów deszczu. W środę padać nie będzie. 
W czwartek słupek rtęci na termome-
trach bliski będzie 30 stopni. Jednak w ten 
dzień oraz piątek możliwe są opady desz-
czu i burze. Wraz z sobotą wróci słońce. 
Najcieplej będzie na południu wojewódz-
twa - mówi Wojciech Szulc, ze szcze-
cińskiego Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej. 

O zachowanie ostrożności w lasach 
apeluje także Straż Pożarna

Włączyć hydranty
Niektóre miasta z upałami zaczęły 

walczyć starym i dobrze znanym spo-
sobem. Uruchomiono miejskie hydra-
ty, z których tryskająca woda chłodzi 
przechodniów. Wiele osób z Nowogar-
du byłoby zadowolonych z takiego roz-
wiązania. Fakt. Może i zużycie wody 
wzroście. Ale chłód i widok pryskają-
cej wody byłyby w tak upalnym okresie 
bezcenne. A i władze mogłyby ochło-
dzić gorące głowy społeczeństwa.  

marcin Nieradka 
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lOkal 
HaNDlOWY 

do wynajęcia w centrum  
Nowogardu, ul. 700 Lecia 26d, 

pow. 50 m kw.  
Tel. 693 021 093

reklamareklama

INFORMACJA Agenci PZU
Renata i Jerzy Czuchaj, 

Beata Witaszczyk, Justyna Jurzysta
począwszy od dnia 14 lipca br przyjmują klientów w nowym biurze 

przy ul. 700 Lecia – nad apteką „Jantar”

Otwarcie „lata z muzami”

Nie mamy morza, 
nie ma gwiazd...

Nietypowo dla organizatorów i 
pechowo dla widzów rozpoczął się 
XIV Festiwal „Lato z Muzami”. Nie 
przybył główny bohater uroczystości 
znany reżyser Wojciech Marczew-
ski. Choroba nie wybiera – Dyrektor 
Festiwalu pani Mirosława Przybyłek 
w ostatniej chwili otrzymała maila 
w którym reżyser informuje, iż nie 
może przyjechać ponieważ zabronił 
mu tej podróży lekarz. Szkoda! Od-
słonięcie okolicznościowej tablicy 
i wręczenie Honorowego Laura Ci-
sowego odbyło się po raz pierwszy 
w historii Festiwalu zaocznie. Ze-
branym w Sali kinowej gościom za-
prezentowano film „Ucieczka z kina 
wolność”, a jedynym przedstawicie-
lem obsady filmowej była pani Kry-
styna Tkacz. Niestety bardzo sym-
patyczna i jak się okazało mająca 
w Nowogardzie wielu fanów aktor-
ka także musiała nas szybko opu-
ścić – samolotem odleciała na ostat-
nie próby przed premierą sztuki te-
atralnej.

W imieniu Wojciecha Marczew-

skiego statuetkę Honorowy Laur 
Cisowy odebrał Krzysztof Bizio – 
szczeciński architekt znany w świat-
ku filmowym jako autor szeregu 
sztuk. Najbardziej znaną „Porozma-
wiajmy o życiu i śmierci” wyreżyse-
rowała Krystyna Janda. Jesienią w 
Warszawie miały premierę kolejne 
dwie sztuki – „Śmieci” i „Toksyny”. 
Miłym akcentem i przyjęte aplau-
zem przez serbską część publiczno-
ści były wyrazy solidarności z na-
rodem serbskim jakie przekazał Jej  
pan Krzysztof wspominając swój 
pobyt w Belgradzie w czasie gdy 
szpitale i teatr były bombardowane 
przez wojska NATO w czasie okrut-
nej wojny domowej na Bałkanach.

A potem to już tylko powitanie 
gości i tradycyjne „Festiwal uważam 
za otwarty” przez Burmistrza Kazi-
mierza Ziembę.

Na scenę wkroczył zespół NEFER 
i zaczęła się pierwsza noc z muzyką 
i filmem…

LMM, foto Katarzyna M-K.   

W imieniu Wojciecha Marczewskiego statuetkę Honorowy Laur Cisowy ode-
brał Krzysztof Bizio – szczeciński architekt znany w światku filmowym jako 
autor szeregu sztuk.

Zaproszonym gościom zaprezento-
wano film „Ucieczka z kina wolność”, 
a jedynym przedstawicielem obsady 
filmowej była pani Krystyna Tkacz.
Niestety bardzo sympatyczna i jak się 
okazało mająca w Nowogardzie wie-
lu fanów aktorka także musiała nas 
szybko opuścić – samolotem odlecia-
ła na ostatnie próby przed premierą 
sztuki teatralnej.

Miłym akcentem i przyjęte aplauzem przez serbską część publiczności były wy-
razy solidarności z narodem serbskim jakie przekazał Jej  pan Krzysztof Bizio.

Na scenę wkroczył zespół NEFER i zaczęła się pierwsza noc z muzyką i filmem…
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Zagadkowa inwestycja

Powiat zaciąga milionową pożyczkę 

W dzisiejszym artykule będzie  o 
tym jak i na co starosta i radni po-
wiatowi zadłużają powiat oraz na ja-
kie projekty  wykorzystuje  się fun-
dusze unijne. Starostwo powiatowe 
z siedzibą  w Goleniowie już od sa-
mego początku swego istnienia  czy-
li od  1998 dostarczało wiele dowo-
dów na to, że celem priorytetowym 
jest  nie powiat lecz stolica powiatu 
czyli Goleniów, a  duże inwestycje 
które powiat  realizuje i idące za tym 
pieniądze są głównie tam  kierowa-
ne. Kłuci się to oczywiście z usta-
wowym zadaniem tego samorządu  
jakim jest  zapewnienie zrównowa-
żonego  rozwoju  na obszarze całe-
go powiatu. I tak kolejni starostowie 
z  pomocą rady powiatu bez wzglę-
du na swój rodowód czy to  pocho-
dzący z Nowogardu czy z Golenio-
wa czy z tej czy innej opcji politycz-
nej realizowali  przez lata konse-

kwentnie ten cichy plan. Na samym 
początku istnienia powiatu było to 
między innymi zaciągnięcie wielo-
letniego zobowiązania  na budowę 
basenu w Goleniowie, który jak się 
później okazało  był niezbyt udanym 
przedsięwzięciem. 

Obecnie władze powiatu serwu-
ją nam kolejną milionową inwesty-
cję  zlokalizowaną w Goleniowie,  
czyli budowę od podstaw  kosztem 
14 mil zł szkoły  specjalnej. Pomysł 
o tyle dziwny że nie współgra on z 
oficjalnymi priorytetami rządowy-
mi w zakresie polityki oświatowej 
rządu  Donalda Tuska. Te prioryte-
ty to położenie nacisku na szkolnic-
two integracyjne gdzie wyrównywa-
nie poziomów i zapóźnień odbywa 
się głównie w szkołach powszech-
nych i szkolnictwo specjalne jest  
tylko niezbędnym uzupełnieniem,  
a  w dłuższej perspektywie czaso-
wej ma zostać poważnie ograniczo-
ne. Trudno się nie zgodzić z takimi 
kierunkami polityki oświatowej do-
ceniając bowiem wysiłek  personelu 
szkół specjalnych  dla uczniów tam 
kierowanych oznacza to często nie-
stety poważne ograniczenie możli-
wości  społecznych i dlatego  należy 
klasyfikację do szkolnictwa specjal-
nego  stosować tylko w zupełnie nie-
zbędnych sytuacjach. 

Kontrowersje budzi także  historia 
finansowania tej inwestycji.  7 mil 
zł pochodzić będzie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego, w któ-

rym wniosek starostwa o dofinan-
sowanie początkowo  po tzw. oce-
nie strategicznej otrzymał 12 na 20 
punktów i zajmował odległe miejsce 
w rankingu.  Wynikało to z regula-
minowych kryteriów, które prefe-
rowały np.  szkoły techniczne. Fun-
dusz posiadał też ograniczą pulę w 
wysokości  13 mil zł z tego maksy-
malnie na jeden projekt mógł prze-
znaczyć  4 mil zł a powiat wniosko-
wał na szkołę specjalną o 7 mil zł.  
Okazało się, że w tej właśnie spra-
wie goleniowscy politycy   w tym 
parlamentarzyści i radni sejmikowi, 
okazali się niezwykle skuteczni  do-
prowadzając do zmiany regulami-
nu  umożliwiające przyznanie dota-
cji  na omawiany cel  w wysokości 
wnioskowanej kwoty.     

Regionalny Program Operacyj-
ny to fundusze unijne wobec czego  
dają one  jedynie  50% kwoty nie-
zbędnej  na realizację  zadania, dru-
gie tyle to środki własne. A że sta-
rostwo takich nie posiada, radni po-
wiatowi w tym i ci pochodzący z 
Nowogardu zdecydowali że powiat 
zadłużą na kwotę 7 mil zł. Oznacza 
to że każdy mieszkaniec powiatu, w 
tym niemowlęta i starcy zapłacą  za 
realizację tej inwestycji wraz z od-
setkami  po około 100 zł. 

Wszystko to  zmusza dziś do za-
dania kilku pytań: Jaka jest strate-
gia naszego  powiatu i jakie ma cele? 
Na ile zdiagnozowano sytuację w 
obszarze potrzeb związanych z do-

stępnością do szkolnictwa specjal-
nego  na terenie powiatu zwłaszcza 
wobec  wspomnianych na wstępie 
priorytetów i strategii ministerial-
nych?  W kontekście tej strategii nie 
bez sensu jest także pytanie komu 
ma służyć ta kosztowna dla podatni-
ków inwestycja ?.  Zadłużając się na 
taką sumę ogranicza się poważnie  
zdolność powiatu do pozyskiwania 
funduszy unijnych gdzie potrzebny 
jest wkład własny.  Warto tu  przy-
pomnieć,  że z funduszu tego moż-
na uzyskać pieniądze na  drogi,  czy 
inne ważne inwestycje infrastruktu-
ralne . Czy budowa  jeszcze jednej w 
powiecie szkoły specjalnej stoi wy-
żej niż poprawa stanu dróg powiato-
wych, których fatalny stan jest zna-
ny od dawna, a mieszkańcy powia-
tu zmuszeni są pisać listy otwarte o 
ich remont?  A zwłaszcza postawmy 
jeszcze raz otwarcie pytanie zasadni-
cze: Czy potrzebna jest budowa no-
wej szkoły specjalnej  w Goleniowie?  
Być może chodzi o to aby  posiada-
jąca wieloletnią tradycję Szkoła Spe-
cjalna w Nowogardzie utraciła osta-
tecznie rację bytu gdy w Goleniowie 
powstanie nowoczesna placówka?, 
oby nie okazało się, że zabraknie za 
kilka lat środków na utrzymywanie 
dwóch placówek.  Liczę, że na te py-
tania odpowiedzą nam radni powia-
towi  i Starostwo.   

Paweł Słomski  
pełnomocnik 

Prawicy Rzeczypospolitej 

BaDaNIe  SŁUCHU
W  Dąbrowie w dniu 8 lipca 2010 roku Warszawski Ośrodek Badania Słu-

chu „AUDIOMEX” przeprowadził w ramach profilaktyki badania słuchu 
wszystkich  zainteresowanych. Ośrodek zwrócił się do Sołtysa z pytaniem 

czy wśród miesz-
kańców jest zainte-
resowanie. Z bada-
nia skorzystało wiele 
osób. Takie akcje są 
bardzo pożyteczne 
i potrzebne, bo nie 
wszyscy mieszkań-
cy małych miejsco-
wości mają możli-
wość dostania się do 
laryngologa. Mamy 
nadzieję, że takich 
akcji będzie więcej. 

Sołtys  Dąbrowy

Zwierzęta wchodzą 
do miasta

We wczorajsze popołudnie dostaliśmy sygnał. Między biurowcem zakła-
du biopaliw REM, a pobliskim budynkiem mieszkalnym od czwartku suk-
cesywnemu rozkładowi ulegają zwłoki padniętego tam koziołka. Mieszkań-
cy oraz pracownicy REM informowali o dokuczliwym smrodzie informo-

wali władze miasta i policję 
już w czwartek. Interwen-
cji doczekali się dopiero 
po naszej reakcji. Wczoraj, 
po naszym telefonie Urząd 
Miejski obiecał, że w krót-
kim czasie usunie padlinę. 
Przed zamknięciem wy-
dania nic się nie zmieniło. 
Sprawdzimy jutro.

man
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Dolecieć przed śmiercią
Lato. Z nieba leje się żar. A oni siedzą na krzesełkach przed hangarami. Jak na zdjęciach lotników z Dywizjonu 303. I czeka-
ją. Oczywiście na akcje, bo nie znoszą nudy.   

- Śmierć próbuje dopaść ludzi. Lu-
dzie muszą umierać i po to są. A my 
jesteśmy po to, by im na śmierć nie 
pozwalać – mówią trochę żartem na 
lotnisku w Goleniowie. 

To jest właśnie specyfika pracy go-
leniowskiej fili Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, które w obecnym 
kształcie istnieje od 2000 r. Mało, 
kto wie, że żółtym śmigłowcem lata 
człowiek, którego spotkać można w 
nowogardzkiej przychodni, czy na 
ulicach naszego miasta. Często nie 
wiedza nawet pacjenci, dla których 
jest lekarzem rodzinnym.  

Nowogardzki lekarz Wojciech 
Włodarczyk swoją pracę najnowo-
cześniejszej polskiej jednostce tego 
typu rozpoczął siedem lat temu.

- Zaczęło się przypadkowo. Któryś 
z pracujących tu lekarzy zachorował 
i mnie zaproponowano pilne zastęp-
stwo. Trochę się zastanawiałem, a 
chory lekarz wrócił w tym czasie do 
pracy. Za pierwszym razem się nie 
udało. Moje zainteresowanie spowo-
dowało jednak, że byłem pierwszy w 

kolejce. I, gdy w stacji zrobił się wa-
kat nie zastanawiałem się już wcale 
– twierdzi nowogardzianin. 

Kiedyś o prace w tego typu jedno-
stce było o wiele łatwiej. Nie istnia-
ła doktorska specjalizacja medycyny 
ratunkowej. Dziś lekarzy parających 
się tą dziedziną jest bardzo dużo. 
Początki w nowej pracy dla doktora 
Włodarczyka nie były proste.

- Łatwo nie było, bo specyfika pra-
cy całkiem inna niż wcześniej. Nowe 
środowisko i świadomość, że to wy-
padku nie jedziemy, tylko lecimy. Ni-
gdy nie miałem problemów z zawro-

tami głowy związanymi z lataniem i 
szybkimi zwrotami. Szybko, więc po-
lubiłem nową pracę - mówi Włodar-
czyk. 

Praca w Lotniczym Pogotowiu 
wiązała się także z ukończeniem 
wielu kursów. Przydało się też do-
świadczenie zdobyte przez prace w 
nowogardzkim szpitalu.

- Nowogard to szpital wojenny. W 
związku z położeniem blisko dro-
gi zdarzało się leczyć bardzo ciężkie 

przypadki po drogowych wypadkach. 
Urwane ręce i nogi z wypadków tro-
chę mnie zahartowały – uważa dok-
tor.   

Podstawowa różnica w pracy w 
zwykłym, a lotniczym pogotowiu? 

- Teraz stoimy i rozmawiamy. Za 
sekundę może przyjść wezwanie. Na 
ogół nie wiem gdzie i do jakiego przy-
padku lecimy. Po drodze dowiaduje-
my się, co spotka nas po wylądowa-
niu. W ziemnym pogotowiu pracu-
jemy na znacznie mniejszym terenie. 
Często dobrze znamy pacjentów i ich 
dolegliwości. Tutaj na podjęcie decy-
zji mamy kilka, kilkanaście sekund – 
zaznacza Włodarczyk.

Ośrodek jest domem dla osób w 
nim pracujących. Spędzają one w 
nim czas od godz. 7 do 20. W po-
kojach lekarzy, ratowników i pilo-
tów prywatne rzeczy. Mechanicy 
swobodni i wyluzowani. W kuchni 
na specjalnym stole leżą kawa, buł-
ki, słodycze. W telewizji powtórka 
mundialowego meczu. Wszystko 
trochę jak w amerykańskim filmie. 
Na dyżurze, w pełnej gotowości do 
interwencji zawsze musi znajdować 
się pilot, lekarz oraz ratownik me-
dyczny.

- To właśnie ta trójka zawsze znaj-
duje się w każdym śmigłowcu. Nie 
wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony 
alarm. Mamy góra minutę na wejście 
do helikoptera i wylot – mówi lekarz.       

W wielkich hangarach gotowe 
do akcji helikoptery. Choć stary, 
to dumnie prezentujący się MI 2. 
Obok błyszczą dwie nowiutkie ame-
rykańskie maszyny. Koszt jednej to 
25 mln zł. W śmigłowcach miejsca 
nie ma zbyt wiele. Z przodu miejsca 
dla pilota i ratownika. Z tyłu łóżko 
dla pacjenta, siedzenie dla lekarza. 
Dużo miejsca zabiera drogi sprzęt 
medyczny.

- Sterowanie taką maszyną to na-
prawdę trudna rzecz. Dla osób nie-
wykwalifikowanych na pewno skoń-
czy się katastrofą. U nas pracują jed-
ni z najlepszych pilotów w Polsce. Tu 
na pomyłki nie ma czasu i miejsca – 
zachwala Włodarczyk.    

Piloci i ratownicy z Goleniowa la-
tają do wypadków i chorób w całym 
województwie. 

- Zdarza się, że latamy do akcji 
znacznie dalej. Byliśmy np. przy zbio-
rowym wypadku na Śląsku. Jeśli bę-
dzie potrzeba możemy lecieć nawet 

na drugi koniec Polski – informuje 
nowogardzki lekarz.  

Samoloty nie interweniują w nocy. 
Piloci śmigłowców mają zbyt małą 
liczbę godzin wylatanych w nocy. W 
miejscowościach naszego regionu 
nie ma również miejsc przystoso-
wanych do lądowania w nocy. Wło-
darczyk od lat zabiegał, by profesjo-
nalny plac do lądowań znalazł się w 
Nowogardzie.  

- Dobrze, że w ramach dokończe-
nia nowej części szpitala takie lotni-
sko znajdzie się w naszym mieście. 
Władze szpitala i burmistrz zrobiły 
w tej sprawie naprawdę dobrą robotę. 
To znacznie ułatwi życie nam leka-
rzom oraz mieszkańcom. Obecne lą-
dowania przy jeziorze nie należą do 
najbezpieczniejszych. Gdy powsta-
nie lądowisko znacznie wzrośnie pre-
stiż nowogardzkiego szpitala – mówi 
doktor. 

Włodarczyk chce polatać jeszcze 
kilka lat.

- Kocham tą pracę, ale kiedyś trze-
ba będzie skończyć z lataniem. Myślę, 
że potrwa to jeszcze kilka lat. Wszyst-
ko zależy od kondycji fizycznej. Nie 
mam zamiaru siedzieć tu na siłę. Lot-
nicze pogotowie potrzebuje przecież 
młodych, którzy na naukę zawodu 
będą mieli więcej czasu – mówi sto-
jąc na pasie startowym doktor Wło-
darczyk.

I w tym momencie kończymy na-
szą rozmowę. Włącza się alarm. Eki-
pa wylatuje do wypadku. Wiedzą, że 
lecą do Stargardu. Gdzieś koło tam-
tejszego zakładu karnego. Resztę zo-
baczą już na miejscu.    

Marcin Nieradka
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Jest w Nowogardzie pomnik, z 
którym nie wiadomo dziś, co zrobić. 
Zarówno bowiem forma pomnika, 
przedstawione na nim postaci, jak 
i treść napisu są dowodem tenden-
cyjnego manipulowania naszą histo-
rią. Fałsz podniesiono do rangi sym-
bolu, zrobiono z niego prawie świę-
tość. Dowodem archiwalne zdjęcie, 
ukazujące manifestację pod pomni-
kiem. Wystawione warty, poczty 
sztandarowe, młodzież szkolna, har-
cerze...

Napis na pomniku brzmi: „Pod 
Grunwaldem, w Berlinie i na zawsze 
razem”. U góry sylwetki polskiego i 
radzieckiego żołnierza, na tle Jagiel-
łowego rycerza i ruskiego woja. W 
Berlinie to rzeczywiście byliśmy ra-
zem. Choć to „razem” dotyczyło tyl-
ko niektórych z nas. Tych z I Armii, 
dowodzonej przez radzieckich do-
radców w polskich mundurach. W 
tym samym czasie innych polskich 
żołnierzy, też w rogatywkach, - tyle 
że z AK - wywożono do lagrów w 
głąb Związku Sowieckiego czy mor-

dowano skrytobójczo w specjalnych 
obozach NKWD na terenie Polski. 
Ale mimo wszystko, w jakimś sen-
sie byliśmy w Berlinie razem. Abso-
lutnie jednak nie da się tego powie-
dzieć o Grunwaldzie.

Faktem powszechnie znanym 
jest, że w wojskach polsko-litew-
skich walczących pod Grunwal-
dem z Krzyżakami pewien procent 
stanowili Rusini, zamieszkujący 
ogromne obszary Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. Szczególnym bo-
haterstwem na polu bitwy odzna-
czyły się trzy oddziały smoleńskie, 
dowodzone przez księcia Semena-
Lingwena. brata Jagiełły. Ale smo-
leńszczanie tylko dlatego znaleźli się 
w szeregach polsko-litewskiej armii 
pod Grunwaldem, że w latach 1401-
1408 po zawarciu pokoju z Zako-
nem Krzyżackim Litwa podjęła sze-
reg wypraw na wschód, w czasie któ-
rych zdobyty został i przyłączony do 
państwa polsko-litewskiego Smo-
leńsk. W wyprawach tych wspoma-
gało Litwinów nie tylko 5 tysięcy 

polskich kopijników pod dowódz-
twem Zbigniewa z Brzezia, ale i po-
siłki ... krzyżackie. Smoleńszczanie 
więc na polu bitwy grunwaldzkiej 
wypełniali po prostu swój obowią-
zek względem nowego władcy, któ-
rego poddanymi stali się wbrew woli 
i z pomocą krzyżacką w dodatku.

 
Myślę, że podobny do nowogardz-

kiego pomnik można by wystawić 
na przykład w Stalingradzie, z na-
pisem: „Pod Stalingradem, w Ber-
linie i na zawsze razem”. Wiadomo, 
że pod Stalingradem żadne polskie 
wojsko nic walczyło. Ale walczy-
li w radzieckich mundurach Pola-
cy z kresów, którzy wcieleni zostali 
przemocą do Armii Czerwonej, jako 
obywatele Związku Radzieckiego. 
A tymi obywatelami stali się wbrew 
własnej woli i w dodatku

z pomocą niemiecką, tzn. dzięki 
układowi Ribbentrop-Mołotow. Po-
dobnie jak ci biedni .smoleńszczanie 
kiedyś.

Bitwa grunwaldzka była wdzięcz-
nym tematem dla fałszerzy histo-
rii różnej maści. Jak pisze wybitny 
znawca dziejów wojen polsko-krzy-
żackich prof. Stefan Kuczyński, hi-
storycy carskiej Rosji usiłowali wy-
łączną przyczynę zwycięstwa upa-
trywać w bitności ruskich oddzia-
łów. Czescy historycy znowu przy-
pisywali pomyślny przebieg całej 
kampanii grunwaldzkiej planom i 
radom Czecha -Sokoła, dowódcy 
oddziałów zaciężnych czeskich. Na-
cjonaliści litewscy przekonywali, że 
znany „manewr” ucieczki wojsk li-
tewsko-ruskich z pola bitwy i do-
wództwo Witolda przesądziły spra-
wę itd. Do dziejów fałszerstw histo-
rycznych związanych z Grunwal-
dem dopisali swoją kartę propagan-
dziści komunistyczni po II wojnie 
światowej. Już w 1945 roku, 15 lip-
ca Naczelny Dowódca Wojska Pol-
skiego, Michał Rola-Żymierski wy-
dal specjalny rozkaz zatytułowa-
ny „Grunwald był wielkim zwycię-
stwem Słowian”. Tę ideę wspólnej 
walki Słowian przeciw germańskie-
mu najeźdźcy z „uporem potem lan-
sowano, czego dowodem jest i nasz 
pomnik. Tymczasem powszechnie 
wiadomo, że walczący po stronie 
polskiej Litwini nigdy Słowianami 

nie byli, podobnie jak i korpus po-
siłkowy tatarski pod wodzą sojusz-
nika Jagiełły chana Dżelal Eddina, 
w sile ok. 2 tysiące ludzi, oraz bliżej 
nieokreślona co do liczebności cho-
rągiew Mołdawian, przysłana w su-
kurs przez lennika Polski hospodara 
mołdawskiego. Po stronie krzyżac-
kiej natomiast Słowian nie brako-
wało. Oprócz zaciężnych Czechów 
(było ich więcej niż w wojskach pol-
skich) walczyli przeciwko nam Po-
morzanie pod wodzą księcia szcze-
cińskiego Kazimierza (tak, tak), licz-
ni Ślązacy ze swoimi książętami pia-
stowskimi oraz Miśnianie i Łużycza-
nie. Cała ta teoria o wspólnej walce 
Słowian przeciwko germańskim na-
jeźdźcom jest, jak widać, wielce na-
ciągana. Pod Grunwaldem bowiem 
do śmiertelnej walki o przetrwanie 
stanęły dwa organizmy państwowe, 
dwie organizacje polityczne: Zakon 
Krzyżacki i połączone państwo pol-
sko-litewskie. Klęska unii polsko-
litewskiej byłaby zwycięstwem nie 
tylko Zakonu Krzyżackiego. Sko-
rzystałoby na niej przede wszystkim 
księstwo moskiewskie, dla które-
go powstałaby niepowtarzalna oka-
zja do odebrania Litwinom ziem 
dawniej ruskich. Jak napisał wybit-
ny nasz publicysta historyczny Sta-
nisław Cat-Mackiewicz, bezpośred-
nio bitwa pod Grunwaldem toczyła 
się o Litwę, Litwę i jeszcze raz Litwę. 
Była to walka o przetrwanie Litwi-
nów. A efektem zwycięskiej bitwy 
było przede wszystkim umocnienie 
się unii polsko-litewskiej. Może więc 
nasz pomnik w Nowogardzie, draż-
niący swą kłamliwą wymową, moż-
na by w jakiś sposób przebudować 
na pomnik unii polsko-litewskiej? A 
może go w ogóle usunąć? Co myślisz 
o tym nasz Czytelniku?

Tadeusz L. Kubica

O bitwie pod Grunwaldem i... 
nowogardzkim pomniku

W czwartek 15 lipca minie dokładnie 600 lat od historycznego zwycięstwa 
wojsk Władysława Jagiełły nad wojskami Zakonu Krzyżackiego.

W pamięci Polaków zakodowana jest jako największa wiktoria w dziejach 
oręża polskiego. Przeciętni Polacy, nie wnikający w szczegóły historii nie 
wiedzą nawet, że zwycięstwo było naprawdę wielkie, ale jego znaczenie ta-
kim już nie było. Zapamiętaliśmy obraz Matejki i …film „Krzyżacy”.

Resztę oddaliśmy w ręce historyków, a ci jakoś dziwnie interpretowali to 
wydarzenie – najczęściej tak jak życzyły sobie tego władze.

Przykładem najdobitniejszym i nam bliskim jest nowogardzki pomnik do 
dzisiaj budzący spory między mieszkańcami.

Otóż pomnik powstał by symbolizować i umacniać „wieczną przyjaźń” 
między narodami polskim i radzieckim. I tak to trwało do momentu upadku 
PRL. Wtedy głos zaczęli zabierać zwolennicy prawdy historycznej i wywal-
czyli jedno – pomnik zamieniono na Pomnik Kombatantów.

Najdobitniej kłamstwo historyczne objaśniał pierwszy burmistrz Nowo-
gardu wyłoniony w wyniku reformy samorządowej w 1990 roku. Nowe wła-
dze miasta zaczęły myśleć o zmianie pomnika i nadaniu mu innej symboliki. 
Zapewne artykuł Tadeusza L. Kubicy spełnił swoją rolę – z pomnika znik-
nął kłamliwy historycznie napis. Niesmak jednak pozostał – nawet kabaret 
„Szarpanina” występujący w niedzielę 11 lipca 2010 roku zapytał : Dlaczego 
ci czterej odwracają się do nas plecami?

Artykuł Tadeusza L. Kubicy publikujemy w całości – jest to przedruk z 
byłej lokalnej gazety „Czas Nowogardu” nr 2 datowany na 29 kwietnia – 12 
maja 1990 roku. Dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pracowni-
kom Biblioteki dziękuję za udostępnienie.

Katarzyna M- Kosakiewicz. 

Kłamstwo podniesione  
do rangi symbolu
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W obiektywie  Jana korneluka   - 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem

15 lipca 1970 r. - autor na polach Grunwaldu

Wystawa za murami
W piątek, w pobliżu nowogardzkich murów obronnych będzie można 

obejrzeć plenerową wystawę ceramiki artystycznej.

Od poniedział-
ku przygotowują ją 
uczestnicy warszta-
tów ceramicznych fe-
stiwalu „Lato z Mu-
zami”. Młodzi artyście 
pracują pod instruk-
tarzem Ewy Wanat i 
Katarzyny Gnaciń-
skiej. Instalacja wyko-
nanych dzieł rozpocz-
nie się już w czwartek. 
Na wystawę zaprasza-
my w piątek.

man 
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Wtorek – 13 lipca
Godz. 20.00 – Występ zespołu „SPiątkuNaSobotę” 

Krótka historia kapeli
Początki zespołu sięgają 2003 roku. Pewnego wczesnoletniego SPiątkuNaSo-

botę dwoje przyjaciół - Szurbo i Bimbełt - zmęczonych hałasowaniem w nie-
udanych projektach muzycznych, postanowiło stworzyć autorski band. Wielo-
letnie doświadczenie sceniczne i przyjazna atmosfera miały dać niepowtarzal-
ne efekty. Co prawda oficjalnie powodem powstania zespołu był jednorazowy 
koncert, jednakże niemal od początku wiadomo było, że na tym się na pewno 
nie skończy. Zespół wzbogacony o Zefira i Rafa zaczął funkcjonować jako sta-
bilny skład. W perspektywie czasu w zespole na krócej lub dłużej pojawiali się 
także inni muzycy, którzy uzupełniali skład o nietypowe w rockowej muzyce 
instrumenty: djembe, harmonijkę ustną, itp.

2005 rok to ewolucja zespołu w kierunku nieco bardziej agresywnego - roc-
kowego brzmienia, łączonego z elementami post-punku, reggae i bluesa. Me-
lodyjne, energetyczne kompozycje, połączone z niebanalnymi tekstami Szurba 
tworzą interesującą całość, docenianą nie tylko przez jurorów przeglądów roc-
kowych, ale (na czym bardziej zależy grupie) coraz szerzej zakreślonej rzeszy 
sympatyków SPNS.

W życiu wiele zdarzeń jest dziełem przypadku. Podobnie jest z naszym ze-
społem. O powstaniu kapeli zadecydował mały, jednorazowy projekt muzycz-
ny.

Pewnego razu Szurbo postanowił urozmaicić swoim graniem „Dni filozo-
fa” organizowane przez Uniwersytet Szczeciński. Do projektu zaprosił swoich 
starych znajomych: Rafała (perkusja), Bimbełta (bas), Zefira (gitara) i Bartka 
(harmonijka). Kilka na prędce przygotowanych cover’ów rockowych tak przy-
padło do gustu publiczności, że skromny występ przeciągnął się w małe jam 
session trwające do późnego wieczora.

Nie można było zmarnować tego, co udało się osiągnąć w jeden wieczór, za-
tem postanowiliśmy kontynuować wspólne granie. Niestety w wymienionym 
składzie udało się zagrać zaledwie kilka prób, po czym zespół zawiesił swą 
działalność na kilka miesięcy. Szurbo wyskoczył na ten czas do USA.

Po powrocie Szurba zespół wracał do siebie bardzo powoli. Przywiezionych 
kompozycji nie było komu wykonywać. Początkowo spotykali się we trójkę 
z Bimbełtem i Rafałem. Po jakimś czasie na gitarze elektrycznej zaczął ich 
wspomagać Wojtek. Więcej było jednak imprez niż solidnego grania. Dopiero 
zastąpienie Wojtka starym, dobrym Zefirem wniosło do zespołu stare życie. 
Powstały nowe numery, zaczęło się koncertowanie. Jako uzupełnienie składu 
dołączył po jakimś czasie Łukasz, grający na djembe. Rafał przeniósł w tym 
czasie swoje zainteresowania z bongosów na okrojony zestaw perkusyjny. 

Dlaczego sPiątkuNaSobotę? - A dlaczego nie? Z piątku na sobotę to nasz 
ulubiony dzień tygodnia.

(z oficjalnej strony internetowej zespołu)

Godz. 22.00 – projekcja konkursowego filmu „Trick” w reżyserii Jana Hry-
niaka.

„Trick” jest pierwszym 
od wielu lat polskim fil-
mem sensacyjnym. Ten 
rodzaj kina przeżywał 
w Polsce prawdziwy roz-
kwit w latach 80. za spra-
wą „Vabanku” i „Wielkie-
go Szu”, a na całym świe-
cie do dziś dostarcza wi-
dzom rozrywkę na naj-
wyższym poziomie m.in. 
w kolejnych częściach 
„Ocean’s Eleven”, jednak 
w ostatnich latach był 
rzadko reprezentowany 
w naszej kinematografii. 
Filmowa opowieść o 
ucieczce z więzienia 
dwóch inteligentów od-
siadujących wysokie wy-
roki: Marka Kowalew-
skiego – utalentowane-
go fałszerza studolaró-
wek oraz jego starsze-
go współtowarzysza z celi 
-„Profesora” Witka. Przypadkowo zamieszani w rządowe malwersacje prze-
stępcy postanawiają zagrać va banque, a przy okazji wyrównać rachunki z 
przeszłości. Skomplikowana intryga jest szansą na odzyskanie wolności i ze-
mstę. Ale czy uda się wyprowadzić w pole równie sprytnych przeciwników? 
Główni bohaterowie filmu to:

Marek (Piotr Adamczyk – „Naznaczony”) – odsiadujący wyrok światowej 
klasy fałszerz 

Elżbieta (Karolina Gruszka - „Francuski numer”) - jego piękna narzeczona, 
gotowa na wszystko, by uwolnić ukochanego

Profesor (Marian Dziędziel - „Dom zły”) – siedzący w celi z Markiem, wro-
biony przez wspólnika, od lat obmyślający genialny plan zemsty

Bukowski (Andrzej Chyra w roli dorównującej jego mistrzowskiej kreacji w 
„Długu”) – przebiegły agent, który wsławił się schwytaniem Marka

Sieradzki (Robert Więckiewicz - „Świadek koronny”) – wytrawny as wy-
wiadu, (stanowiący) najpoważniejsze zagrożenie dla powodzenia planu Mar-
ka i Profesora

Jowita (Agnieszka Warchulska - „Dług”) - nieugięta tropicielka przekrętów
Markiewiczowa (Grażyna Szapołowska - „Wielki Szu”) - pełna niespodzia-

nek specjalistka od fałszerstw

Środa – 14 lipca

Godz. 20.00 – 
„RÓŻNE OBLICZA 
MIŁOŚCI” – koncert 
zespołów Nowogardz-
kiego Domu Kultury w 
reżyserii Lecha Jurka.

Z „Dziennikiem  Nowogardzkim”  na imprezy Lata z Muzami
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Godz. 22.00 – koncert zespołów z Serbii,
Godz. 23.00 – pro-

jekcja ostatniego już fil-
mu konkursowego – 
„RANDKA W CIEM-
NO” w reżyserii Wojcie-
cha Wójcika.

W wyniku szalone-
go zakładu z kumplami, 
Karol (Borys Szyc) decy-
duje się na udział w po-
pularnym programie te-
lewizyjnym „Randka w 
ciemno”. Nie podejrzewa, 
że tym samym pakuje się 
na pierwszą linię frontu 
wojny żeńsko-męskiej, na 
której trup ściele się gę-
sto, a obie płcie imają się 
wszelkich sposobów, żeby 
przechylić szale zwycię-
stwa na swoją stronę. 
Majka (Katarzyna Ma-
ciąg) nie może dojść do 
siebie po rozstaniu z Ce-
zarym (Bogusław Linda), 
którego skusiły wdzięki seksownej Czeszki Karoliny (Petra Tumova). Jednak 
od czego są zwariowane koleżanki? Za ich sprawą Majka, zupełnie nieocze-
kiwanie, zostaje kandydatką do „Randki w ciemno” i - w efekcie - wygry-
wa egzotyczną podróż w towarzystwie przekonanego o swojej nieodpartej 
atrakcyjności Karola. W wojażach towarzyszą im przebojowa i bezwzględna 
dziennikarka  Kinga (Anna Dereszowska) oraz patrzący na swoją szefową z 
przymrużeniem oka kamerzysta (Zbigniew Zamachowski).

Czwartek – 15 lipca.
Godz.19.00 – Parada uliczna uczestników młodzieżowych warsztatów ar-

tystycznych (przemarsz ulicami Bohaterów Warszawy. 700 – lecia na plac 
Wolności),

Godz. 20.00 – Scena plenerowa - finałowy projekt powarsztatowy w wyko-
naniu młodzieżowych zespołów artystycznych,  

Godz. 21.00 – Scena plenerowa - impreza z muzyką elektroniczną – 
„TECHNOWOGARD”
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Wszystkim którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze 
Naszego kochanego 

śp. Michała 
Grzejszczaka 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

PODZIękOWaNIa

Okres wakacyjny to czas poświę-
cony na odpoczynek dla uczniów. 
Jednak niedawne egzaminy do lice-
ów, techników i szkół zawodowych 
rekrutowały nowych uczniów, któ-
rzy już po wakacjach rozpoczną na-
ukę. Jedną z takich szkół jest ZSP w 
Nowogardzie.  

Więcej zajęć praktycznych i ujed-
nolicone egzaminy zawodowe to 
podstawowe zmiany w resorcie edu-
kacji, które mają wejść do szkół wraz 
z nową podstawą programową. Do 
tych zmian przygotowany jest tak-
że zespół szkół ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie, gdzie są również 
szkoły zawodowe. Ich funkcjonowa-
nie jest swoistym zaprzeczeniem ty-
tułu. Szkoła posiada stabilną i ciągłą 
dobrą frekwencję uczniów, co dla 
działania szkoły jest wielką korzy-
ścią. ZSP w Nowogardzie mieści w 
sobie: salę gimnastyczną, bibliote-
kę, internat i sale dydaktyczno-wy-
kładowe, gdzie priorytetami naucza-
nia  są sale  komputerowe, pracow-
nię gastronomiczno-żywieniową jak 
i same warsztaty do diagnostyki i 

naprawy samochodów, a także skra-
warkami, tokarkami i urządzenia-
mi ślusarskimi. Kierunki: mechanik 
pojazdów samochodowych, elektro-
mechanik, fryzjer, elektryk cieszą 
się ogromnym powodzeniem wśród 
uczniów. Szkoła posiada II i III letnie 
szkoły nauczania praktycznej nauki 
zawodu: III letnia Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa o kierunku mechanik 
samochodowy i II letnia Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa – wielozawodo-
wa o zawodach: cukiernik, fryzjer, 
murarz, elektromechanik, piekarz, 
stolarz, spawacz, ślusarz, operator 

urządzeń skrawających, sprzedawca, 
kucharz małej gastronomii a nawet 
fotograf. W ofercie znajdują się rów-
nież technika w kierunku: technik 
handlowiec, ekonomista, żywienia 
i gospodarstwa domowego, technik 
hotelarstwa i informatyki. W bez-
pośredniej rozmowie z Dyrekto-
rem szkoły: mgr inż. Stefanem Sit-
kowskim: usłyszałem: „bilans szko-
ły na koniec tego roku jest bardzo 
korzystny, co sugerują wyniki staty-
styczne. Po chwilowej zapaści przy-

szedł czas na ponowną reaktywa-
cję „zawodówek”. Miniony rok za-
mykam bardzo dobrym rezultatem, 
a także stałą częstotliwością przy-
jęć nowych kandytów, co dla szko-
ły jest z korzyścią. Wejście Polski 
do Unii nadało edukacji nowy wy-
miar finansowania – środki  pozy-
skiwane są poprzez projekty. Umoż-
liwiają realizację celów, które wcze-
śniej były  tylko marzeniem. Nasza 
szkoła  nawiązała również kontakt 
z Goleniowskim Parkiem Przemy-
słowym, który poprzez swoja dzia-
łalność kształci naszych uczniów w 
różnorodnych zawodach- obecnie 
ślusarzy. Współpraca nie zaistniała-

by gdyby nie pomoc włodarzy Go-
leniowa i osobistego wsparcia pana 
Starosty i Burmistrza Goleniowa”.

 Perspektywy szkoły zawodowej w 
rywalizacji z liceami dziś nareszcie 
mogą być konkurencyjne. To dzięki 
środkom, pozyskiwane są urządze-
nia i wyposażenie pracowni. Zgro-
madzony sprzęt multimedialny a 
także sale komputerowe jak i zaple-
cze gastronomiczne dla przyszłych 
kucharzy. Dzisiejsze pracownie już 
nie przypominają zajęć z ZPT. To 
bardzo nowoczesne komputero-
we pracownie, gdzie j sprzęt i urzą-
dzenia tworzą podstawy do nauki. 
Uczeń zastąpił młotek urządzeniami 
multimedialnymi, co w obecnych 
czasach jest koniecznością. Kadra 
szkoły to 63 nauczycieli. Pozytywna 
stroną jest fakt, ze niektórzy nauczy-
ciele mają w dorobku ukończone 
2 lub 3 fakultety, co powoduje cią-
głość w nauczaniu bez konieczno-
ści angażu nowych nauczycieli. To 
sprawia, że kierownictwo szkoły bez 

przeszkód realizuje postawione so-
bie cele. Te najistotniejsze to remont 
szkoły i przygotowania do obcho-
dów 40-Lecia istnienia szkoły. Z wy-
powiedzi  panów wicedyrektora Pio-
tra Łapiesia i kierownika warsztatów 
szkolnych Zdzisława Kostrzewskie-
go  wynika , że „od zaangażowania, 
którego nam i naszym pracowni-
kom, a także nauczycielom nie bra-
kuje, mamy mało czasu, a wiele pra-
cy, ale na pewno zdążymy z przy-
gotowaniami. Uroczystości zapla-
nowane są na miesiąc październik. 
Więc musimy zdążyć, by wszystko 
było gotowe. Spodziewamy się wie-
lu dostojnych gości. Wojewoda, Bi-

skup i władze lokalne. Czy zdąży-
my? – Wszystko zależy od zaanga-
żowania, którego nam i naszym pra-
cownikom a także nauczycielom nie 
brakuje... .   

Jarosław Bzowy
     
             

ZSP  im. Stanisława Staszica w  Nowogardzie  
Szkoły zawodowe  - czy będą po wakacjach świecić pustkami?
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Projekty realizowane przez 
Nowogardzki Dom Kultury 

z pomocą funduszy zewnętrznych
1. „Polsko- Niemieckie Spotkania ze Sztuką malarską i ceramiczną 

Nowogard’2010” odbywające się w dniach 6.07-17.07.2010 r. zostały dofi-
nansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawy.

2. „Warsztatowe Spotkania Artystyczne Nowogard’2010” odbywa-
jące się w dniach 6.07-17.07.2010 r. zostały dofinansowane w ramach Fun-
duszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska 
Współpraca Terytorialna”- „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklem-
burgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wo-
jewództwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 

3. „Festiwal Lato z Muzami Nowogard’2010” odbywający się w 
dniach 10.07-16.07.2010 r. został dofinansowany w ramach Funduszu Ma-
łych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpra-
ca Terytorialna”- „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Po-
morze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo 
Zachodniopomorskie) 2007-2013

4. Trójstronna Wymiana Młodzieży Polsko – Niemiecko - Serb-
skiej pn. „Spotkania bez barier” odbywająca się w dn. 06.07.-17.07.2010 r. 
została dofinansowana przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania 
ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.  

STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE

 ZUSAMMENARBEIT
FUNDACJA WSPÓ£PRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ

W pustych polach diagramu utwórz 8 trójek literowych A–B–C. Trójkę taką 
tworzą litery zajmujące trzy sąsiednie kratki – z literą B znajdującą się w środku 
ułożenia. Te trzy kratki z literami A, B i C mogą zajmować trzy położenia: być 
ustawione poziomo, pionowo albo tworzyć kąt 900 (stykając się bokami). Dwie 
identyczne litery różnych trójek nie mogą zajmować pól stykających się ze sobą 
ani bokami, ani narożnikami. Cyfry znajdujące się na zewnątrz diagramu informują 
nas o tym, ile spośród liter A, B i C znajduje się w danym rzędzie lub kolumnie. 
Przez środki wszystkich pozostałych pustych pól należy poprowadzić ciągłą 
linię zamkniętą, tworzącą jedną pętlę, której segmentami są odcinki równoległe 
do brzegów diagramu. Po rozwiązaniu łamigłówki przyślij odpowiedź – liczbę 
„zakrętów”, jakie tworzy narysowana ciągła linia zamknięta lub rysunek diagramu. 
Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w 
postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce czasopisma 
popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży 
szkolnej. 

Odpowiedź i adres należy przesłać na „Świat Matematyki”, Oleśnicka 15b, 
50-320 Wrocław lub konkurs@swiatmatematyki.pl
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na 
własność. rata już od 800 zł. 
Na 30 lat. Nowogard, 3 pokojo-
we mieszkanie sprzedam, sło-
neczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyska-
niu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	  Szukam ziemię pod dzierża-
wę. 514 45 15 25.

•  Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Okulickiego w Nowogar-
dzie. Tel. 606 291 791.

•  Lokal do wynajęcia ok. 100 m 
kw., Nowogard, Tel. 660 797 830.

•  Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

•  Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

•  Sprzedam kawalerkę 36 m, IV 
piętro, Żeromskiego 19, cena 94 
tys. Kontakt: 883636 023.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
38m2, I p. w Nowogardzie przy 
pl. Wolności 6 tel. 506 642 565, 
76 835 23 71.

•  Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 58 m kw. 66 55 62 511.

•  Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia w Nowogar-
dzie lub bliskiej okolicy, Tel. 516 
284 836. 

•  Sprzedam 2 działki budowlane 
pod garaże murowane do samo-
chodów osobowych w Nowo-
gardzie przy ul. J. Pawła, cena do 
uzgodnienia , tel. 605 522 340.

•  Sprzedam mieszkanie M-4, 58 m 
kw, parter. Tel. 91 39 27 000.

•  Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Dobrej lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 
783 649 880.

•  Sprzedam kawalerkę 24 m kw, 
Warszawska. Tel. 697 583 442.

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie. 665 065 865.

•  Sprzedam połowę domu w No-
wogardzie. Tel. 513 045 346.

•  Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w domu dwurodzinnym, 
bezczynszowe, 88 m kw, z gara-
żem w Nowogardzie. Tel. 91 39  
20 605, 502 568 622.

•  Sprzedam mieszkanie 66 m kw, 
komfortowe z możliwością ada-
ptacji poddasza + garaż gratis. 
796 911 043.

•  Sprzedam bardzo ładne podda-
sze, wysoki standard, centrum, 
ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

•  TANIO zakwateruję 6 pracowni-
ków. 508 309 980.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie. 600 289 664.

•  Sprzedam dom + budynki go-
spodarcze, 9 km od Nowogardu. 
602 824 002.

•  Sprzedam mieszkanie na wsi 
100 m kw w Grabinie + garaż, 
duże obórki, podwórko i ogród, 
po remoncie. 728 194 171.

•  Zamienię kawalerkę na dom lub 
pół domu – może być do remon-
tu, z dopłatą. 517 525 923.

•  Sprzedam garaż przy ul. Racibo-
ra. 604 282 497.

•  Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe, centrum Nowogardu. 
508 052 570.

•  Okazja! Szczecin centrum, 
mieszkanie I p., w nowym bu-
dynku, do wykończenia 57 m kw, 
2 pokoje, cena 4300 zł/ m kw do 
uzgodnienia. Tel. 501 549 818.

•  Pokój do wynajęcia. 601 724 492.

•  Sprzedam M-2 w Błądkowie, 
po remoncie, 37,5 m kw, 40 tys. 
691 402 365.

•  Wynajmę mieszkanie pokój z 
kuchnią – pilnie. 668 927 749.

•  Wynajmę lokal na działalność 
handlową, Nowogard, 700 Le-
cia 8A (pod Kebabem), 30 m kw, 
cena najmu 1000 + media. Lokal 
wymaga remontu. 609 307 327.

•  Sprzedam pół domu. 91 39 
20 866.

•	  Wynajmę lokal handlowo – 
usługowy, centrum, przy ul. 
Bankowej. 665 859 122.

•  Sprzedam dom 132 m kw + bu-
dynki gospodarcze 141 m kw i 
200 m kw, cena 140 tys., 10 km 
od Nowogardu. Tel. 697 381 582.

•	  Sprzedam nowy garaż przy ul. 
Jana Pawła II. Tel. 607 585 535.

•	  DOm – skrajny segment 
przy ul. Grota roweckiego. 
600 273 171.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie na I piętrze po remoncie. 
Tel. 661 510 846.

mOTOrYZaCJa

•  Sprzedam opony letnie Conti-
nental 185 65 R15, 4 sztuki, stan 
bdb, cena 590 zł. Tel. 605 522 340.

•  Sprzedam Nissan Almera 
12/2001,2,2 diesel, zielony me-
talik,5 drzwi, hatchback, przeb. 
125700 km, serwisowany ASO, 
nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opo-
ny letnie Dunlop, pióra wyciera-
czek, stan bdb, cena 22500 zł, tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam VW Passat, 1990 r., 

benzyna + gaz. Tel. 603 353 789.

•  Sprzedam Toyotę Avensis 
combi, 2001 r., srebrna, 110 KM. 
502 217 497.

•  Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

•  Kasacja pojazdów mechanicz-
nych. 798 130 303.

•  Sprzedam Mercedesa C 240, 
2000 r., benzyna, automat, skóra, 
bezwypadkowy, zadbany, cena 
28 tys. 609 307 327.

•  BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, 
pełne wyposażenie, bezwypad-
kowe, cena 18 tys. 609 307 327.

•  Sprzedam tanio samochód do-
stawczy C-15, przedłużony, dru-
gie drzwi boczne, sprawny tech-
nicznie. 507 967 205.

•  Kupię „komara” na chodzie, cena 
do 450 zł. 605 943 496.

rOlNICTWO

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 01 39 95.

•  Sprzedam kombajn Fortschmit 
512, stan dobry, sprawny (ewen-
tualnie na części). 608 01 39 95.

•	  Sprzedam siano. 782 036 086.

•  Ferma drobiu sprzeda żywe in-
dyczki, waga ok. 20 k, atrakcyjna 
cena. Tel. 91 39 106 54.

•  Koszenie łąk. 507 356 032.

•  Sprzedam króliki. 781 016 127.

•  Sprzedam owies. 668 434 849.

•  Sprzedam ziemię – działka 
rolna ok. 40 arów, Nowogard. 
601 508 082, 603 450 718.

•  Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w oko-
licach błotna. Tel. 504 282 276.

•  Szukam 20 ha łąki do skoszenia i 
zebrania w okolicach Błotna. Tel. 
504 282 276.

•	  Sprzedam czerwoną i czarną 
porzeczkę. Zbiór własny. Tel. 
91 39 21 739.

USŁUGI

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

•  Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

•  DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	  Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	  Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	  Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	  Czyszczenie uszu za pomocą 

świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

•	  Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

•	  ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	  remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

•	  Zespół muzyczno – tanecz-
ny kaJ – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	  Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	  Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

•	  Windykacja. 509 996 105.

•  Remonty 784 053 493.

•  Transport – bus Max. 
784 053 493, 604 96 31 20.

•  Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa 1,40 za km. 
500 297 054.

•  Transport, przeprowadzki – 
szybko i tanio. 79 1111 749.

•  Układanie kostki brukowej i gra-
nitowej. 721 124 740.

•	  klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•	  montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•  Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

•	  Transport, przeprowadzki – 
szybko, tanio. 696 138 406.

•  Kompleksowe wykończenie 
wnętrz. Szybko, tanio, solidnie. 
79 057 18 17.

•	  Usługi brukarskie. 66 77 
88 125.

•  Naprawa AGD: pralki, lodów-
ki i inne, także w domu. Tel. 
607 719 505.

•	  ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 
509 99 61 05.

•  Dachy, usługi ogólnobudowla-
ne. 886 310 425.

•  Organizacja – wesela i jazda 
konna. 607 73 98 66.

•  Glazura, terakota, kompleksowo 
łazienki wykonam. 608 364 330, 
91 39 501 03.

•  BRUK-LIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-lin-
nowogard.com.pl
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

Dnia 17 lipca 2010 r. 
odbędzie się Festyn Trzeźwościowy, 

na który serdecznie zapraszamy 

wszystkich miłośników zabawy 
bez alkoholu. 

Rozpoczęcie o godz. 20.30 
w Klubie Abstynenta „Hania”, 

ul. Zamkowa 13.

•  Profesjonalne docieplenia bu-
dynków, podbitki. 608 84 77 84.

•	  Usługi remontowe – glazura, 
terakota, regipsy, szpachlowanie, 
tapetowanie, malowanie – wyko-
nawca z 15 letnim doświadcze-
niem w Niemczech. 784 188 147.

• Mycie pomników, sprzątanie gro-
bów od 20 zł wzwyż. 504 965 111.

•	  Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

•  Zakład Krawiecki „Caro” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, popraw-
ki. 665 541 960.

PraCa

•	 Prywatna Szkoła Podstawowa i 
Zielone Przedszkole potrzebuje 
anglisty. tel 91 39 26 691

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji 
LPG w samochodach,  Goleniów. 
Tel. 880 409 080.

•  Przyjmę lakiernika samochodo-
wego. 605 276 271.

•  Przyjmę pracowników na budo-
wę. Tel. 888-603-612.

•	  Zatrudnię kelnerki, kelne-
rów do obsługi wesel tylko 
z doświadczeniem, tel. 510 
244 073.

•  Zaopiekuję się dzieckiem lub 
osobą starszą, dyspozycyjność 
całodniowo. 791 51 88 04.

•  Przyjmę do dociepleń budyn-
ków. 607 654 692.

INNe

•  Sprzedam komputer stacjonar-
ny, drukarka, monitor, cena 790 
zł. Tel. 605 522 340.

•  Oddam gruz w zamian za po-
sprzątanie. 669 417 394.

•  Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

•  Sprzedam drewno opałowe 

oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

•  Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

•	  Sprzedam wypoczynek i stolik 
pod telewizor, flokati (narzu-
ty i ławę oddam gratis). Tel. 
508 309 113.

•	  Oddam w dobre ręce 7 kot-
ków. Tel. 91 39 111 12.

•  Z powodu wymiany pieca gazo-
wego oraz grzejników sprzedam 
– piec gazowy jednofunkcyjny 
wiszący Junkers z zapłonem 
automatycznym używany, po 
przeglądzie w stanie b. dobrym z 
wymienioną nagrzewnicą, 1000 
zł; kaloryfery białe w bardzo do-
brym stanie, Purmo: 200 cm/60 
cm – 1 szt. – 200 zł, 80 cm/60 cm 
– 1 szt. – 100 zł, 60 cm/60 cm – 
1 szt. – 100 zł, 100 cm/50 cm – 2 
szt. – 100 zł/ szt., 40 cm/90 cm – 1 
szt. – 100 zł. Tel. 502 625 884.

• Sprzedam wannę łazienko-
wą 170 cm, stan dobry. Tel. 
605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyj-
ny firmy Vaillant z Niemiec po 
przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, gwarancja, 1000 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z 
Niemiec tylko ogrzewanie – 
mieszkanie, dom, sklep, gwa-
rancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z 
butli, firmy Vaillant z Niemiec, 
gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
zasobnik, stojący z wężowni-
cą do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, firmy Vaillant, 
cena 750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 
V, niemiecki Vaillant wiszący, 
małe gabaryty, domek, bar, 
cena 300 zł. Tel. 691 686 772.

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

Tel.  913 922 165

ODSTĄPIę SIaNO 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087
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rozkŁad jazdy bu sów

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i  nocne dla pacjentów prz y-
chodni:NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy	Usługowo-Handlowej	Adam	Fedeńczak	
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35
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Sukces orlików  
Pomorzanina Nowogard 

Młodzi zawodnicy Pomorzanina 
Nowogard (rocznik 1999-2000) za-
jęli 3 miejsce w XVIII Międzynaro-
dowym Mini Festiwalu Piłki Nożnej 
w Gryfinie. W turnieju rozgrywa-
nym od 27 czerwca do 3 lipca wzię-
ło udział 14 zespołów. Nasi zawod-
nicy  przegrali tylko mecz z Warmią 
Olsztyn 4:1. Wygrali kolejno: 3:0 z 
Orłami Rzeszów, 9:3 z Fagusem II 
Kołbacz, 3:0 z Energetykiem I Gry-
fino, 9:0 z Bersenbruck, 14:0 z Ener-
getykiem IV Gryfino. W meczu o III 
miejsce  pokonali Falę Międzyzdroje 
4:4 karne 3:2. W turnieju zwyciężył 
zespół Sparty Sycewice który poko-
nał w finale Warmię 4:2. W wolnym 
czasie nasi zawodnicy rozgrywali 
sparingi, bądź kąpali się na basenie 

„Laguna”.
III miejsce w Gryfinie to kolejny 

sukces orlików Pomorzanina. Nie-
dawno zdobyli III miejsce na turnie-
ju organizowanym przez Junior Ró-
żanki, I miejsce w turnieju o Puchar 
Burmistrza Płot i 5-8 miejsce w Mi-
strzostwach Województwa w Kosza-
linie (na 16 finalistów – zwycięzców 
swoich ligowych rozgrywek). Nieba-
wem, bo w dniach 19-25 lipca we-
zmą udział w Międzynarodowym 
Turnieju Piłkarskim „Dobiegniew 
Cup”. Życzymy kolejnych sukcesów.

Treningi dla roczników 1999 –200 
i 2002 –2003 odbywają się w ponie-
działek,  środę, piątek o godz. 10 na 
stadionie Pomorzanina .

Na zdjęciu: młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard . Stoją od lewej: Maciej 
Bobrowski, Mateusz Toruński, Mikołaj Bobrowski, Kacper Litwin, Michał Wo-
roniecki, Paweł Feńczak, Michał Sokulski – trener, Mateusz Lasocki, Mariusz 
Biegajło, Patryk Ustyjańczuk. W dolnym rzędzie od lewej: Jakub Leszto, Patryk 
Olesinski, Miłosz Kwiecinski, Patryk Miklas, Kacper Królik, Piotr Sowiński, Mi-
chał Teodorczyk, Adrian Banasiewicz.

reaktywować tradycje 
Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju, który rusza już od 18 lipca 
I Letni Turnieju Piłki Nożnej potrwa do 22 sierpnia. Cała zabawa trwać 

będzie na boisku przy Pl. Szarych Szeregów (boisko dolne). Zawody spor-
towe rozgrywane będą tylko w kategorii Open. Zgłoszone drużyny mogą 
liczyć maksymalnie 10 zawodników. Na boisku może jednocześnie prze-
bywać czterech piłkarzy i bramkarz. Czas meczu to 2x12min. Mecze roz-
grywane będą w każdą niedzielę od 18.07.2010 do 22.08.2010. Wpisowe 
od każdej z drużyn 100 zł. Liczba miejsc ograniczona. Nagrody dla trzech 
pierwszych drużyn najlepszego strzelca i bramkarza. Drużyny zgłaszać moż-
na do 17.07.2010 pod numerem telefonu 790-622-764 lub na adres e-mail: 
- erne@poczta.fm. Czy uda się reaktywować wakacyjną edycję „Dzikiej 
Ligi”? Wszystko zależy od nowogardzkiego środowiska piłkarskiego. man

Współzawodnictwo 
sportowe szkół  
gminy Nowogard

W roku szkolnym 2009/2010 na 
terenie gminy Nowogard odby-
ło się wiele imprez sportowych or-
ganizowanych zgodnie z kalenda-
rzem Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 
Gimnazjady. Uczniowie szkół na-
szej gminy brali udział w zawodach 
lekkoatletycznych (trójbój, czwór-
bój, sztafetowe biegi przełajowe), te-
nisie stołowym, piłce koszykowej, 
piłce nożnej, piłce ręcznej i siatko-
wej oraz unihokeju. Niejednokrot-
nie nasze szkoły na wyższych szcze-
blach odnosiły sukcesy, np.: 3 miej-
sce w Mistrzostwach Województwa 
Szkół Podstawowych w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym Chłopców 
zajęła Szkoła Podstawowa w Wierz-
bięcinie, 2 miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Szkół Podstawowych 
w Koszykówce Dziewcząt zdobyła 
Szkoła Podstawowa nr 1, a 4 miej-
sce w Mistrzostwach Województwa 
Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce 
Dziewcząt  zajęła drużyna z Gimna-
zjum nr 2.

Dzięki ustalonemu regulamino-
wi współzawodnictwa sportowego 
szkół gminy Nowogard zostały wy-
łonione najlepsze szkoły podstawo-
we i gimnazjalne naszej gminy. Pod 
uwagę były brane wyniki z zawodów 
odbywających się na szczeblu gmin-
nym, rejonowym, regionalnym oraz 
wojewódzkim, za które Zespół ds 
Sportu przyznał punkty.

Ostatecznie w rywalizacji sporto-
wej 1 miejsce:

- wśród szkół podstawowych zaję-
ła Szkoła Podstawowa nr 2 (opieku-
nowie Grzegorz Górczewski i Jaro-
sław Jesionka) – 213 punktów

- wśród szkół podstawowych wiej-
skich 1 miejsce zdobyła Szkoła Pod-
stawowa w Wierzbięcinie (opiekun 
Józef Korkosz) – 67 punktów

- wśród szkół gimnazjalnych 
Gimnazjum nr 2 (opiekunowie Jo-
anna Dzikowska, Inga Szymańska 
– Głowicka, Jacek Jackowski, Ar-
tur Gnych, Tomasz Szafran) – 102 
punkty.

Klasyfikacja końcowa:
Szkoły Podstawowe
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 – 231 punktów 
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 – 183 punkty
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 – 171 punktów 
4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 – 135 punktów
5 miejsce - Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie – 67 punktów
6 miejsce - Szkoła Podstawowa w Orzechowie – 58 punktów
7 miejsce - Szkoła Podstawowa w Strzelewie – 46 punktów
8 miejsce - Szkoła Podstawowa w Długołęce – 42 punkty
9 miejsce - Szkoła Podstawowa w Żabowie – 30 punktów
10 miejsce - Szkoła Podstawowa w Błotnie – 5 punktów

Szkoły Gimnazjalne:
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 – 10 2 punkty
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 – 57 punktów
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 – 56 punktów
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów sportowych w 

następnym roku szkolnym!
Współzawodnictwo sportowe obowiązywać będzie nadal, w związku z 

czym zachęcamy wszystkie szkoły do czynnego uczestnictwa w zawodach.
Opr. LS

WkS zaprasza do Błotna
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w festynie sportowo-

rekreacyjnym w Błotnie.
Impreza odbędzie się w sobotę 17 lipca na nowo wyremontowanym bo-

isku sportowym.
W programie turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz wiele innych gier, za-

baw i konkursów.
Początek imprezy o godz. 14.00.

Tomasz Antas
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SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

reklama

Rozpoczęcie kursu 19 lipca br. g. 16.30

Oddam 
kotka 
w dobre ręce!

Oswojony, samodzielny, 
odrobaczony, chętny 

do zabawy, korzysta z kuwety.
Wiadomość 

tel: 601 68 07 11
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni 

magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
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- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 

91 579 29 18
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Dyskusyjna   Obwodnica – kręte słowa 

„To historyczna chwila dla Nowogardu -powiedział burmistrz Kazimierz 
Ziemba podczas oddawania wykonawcy placu budowy obwodnicy- w se-
zonie letnim zdarza się, że przejechanie przez miasto zajmuje dwie godziny”. 

Niby argument bardzo słuszny, to 
jednak nie zwalnia z dopełnienia pew-
nych formalności, których zaniedbanie 
bądź zlekceważenie  powoduje ,że nie-
którzy mieszkańcy naszego miasta po-
noszą nieuzasadnione szkody. Ich mie-
nie w tym budynki mieszkalne są już 
naznaczone skutkami budowy. Czy tak 
musiało być?. Oto kolejne już  sygnały 
naszych  czytelników, którzy postano-
wili dalej szukać sensownego rozwią-
zania zaistniałych problemów  prosząc 
o interwencje gazety: Głos Szczeciński 
i Dziennik Nowogardzki. 

 13.07.2010 zostało zorganizowa-
ne spotkanie przy ul. Leśnej - grupa 
mieszkańców postanowiła przy wspar-
ciu mediów regionalnych i lokalnych 
podjąć jeszcze raz temat, którego isto-
tą są zaniedbania spraw , które należa-
ło załatwić jeszcze przed rozpoczęciem 
budowy. W bezpośredniej rozmowie 
wraz z panią redaktor Głosu Szczeciń-
skiego – Ewą Koszur wysłuchiwaliśmy 
krytycznych opinii na temat sposobu 
podziału  gruntów i przygotowania ca-
łej budowy  Panowie: Bogdan Mąka i 
Andrzej Wasiak wręcz otwarcie mó-
wią, że cała ta sprawa jest realizowana 
od „końca”. Ich zdaniem najpierw po-
winno odbyć się spotkanie z władzami 
miasta i przedstawicielami fi rmy Budi-
mex.  Spotkanie takie powinno skut-
kować konkretnymi ustaleniami co do 
sposobu postępowania z gruntami le-
żącymi na szlaku prowadzonych prac. 
Stan faktyczny na obecną chwilę jest 
dla mieszkańców bardzo niekorzyst-
ny,  cytując słowa mieszkańców: „nikt 
nas nie pytał o zdanie w kwestii tej bu-
dowy, a także skutków, jakie ona przy-

niesie dla tych terenów i nas mieszkań-
ców. Podjęto decyzje na zasadzie przy-
zwolenia i administracyjnych decyzji, 
które zostały wydane przez urzędni-
ków. Mamy świadomość tego, że ob-
wodnica jest koniecznością bardzo 
potrzebną dla naszego miasta. Jednak 
żyjemy w kraju wolnym, którego oby-
watel powinien mieć coś do powie-
dziana w sprawie swojej  własności”. W 
czasie spotkanie, które odbywało się w 
plenerze , w tle można było zobaczyć 
ogromne ciężarówki wiozące piach, 
przejeżdżały one tuż pod oknami blo-
ków na osiedlu. Droga nie jest zabez-
pieczona , a obok niej bawią się dzie-
ci . Kurz, jaki  wydobywa się spod kół 
tworzy istną zasłonę dymną, a stojące 
samochody wyglądają jakby  niemy-
te przez długi czas. Firma w początko-
wej fazie budowy i na sygnały ze stro-
ny czytelników jakiś czas stosowała się 
do zaleceń i kierowała ciężarówki inną 
drogą, ale trwało to tylko bardzko krót-
ki czas. Dziś te ciężarówki powróciły w 
to „zapalne” miejsce. Zastosowano je-
dynie polewanie wodą drogi, co mia-
łoby wyeliminować unoszący się kurz 
– to ogranicza zapylenie tylko na krót-
ki czas. Spacerujący tam ludzie i bawią-
ce się dzieci  nie czują się bezpieczni. 
Cała sytuacja przypomina błędne koło, 
którego środkiem jest spór, w którym 
każdy ma swoje racje - drogowcy ze  
względu na  harmonogramy rozpoczę-
tej budowy, której realizacja musi być 
ukończona na czas i ludzie - mieszkań-
cy tych terenów, które są ich własnością 
i mają niezbite prawo do spokoju i po-
czucia bezpieczeństwa.  

Być może - co postulujemy - władze miasta zorganizują spotkanie przed-
stawicieli  fi rmy BUDIMEX z mieszkańcami, którzy bardzo chętnie wyrażą 
poglądy w bezpośredniej rozmowie. Problemu nie można zostawić same-
mu sobie.

Jarosław Bzowy

Uwaga Emeryci i Renciści!
Polski Związek Emerytów i Rencistów zaprasza na pielgrzymkę do Lichenia. Planowany 

wyjazd w dniu dniu 30 lipca (piątek). Nadal przyjmuję zapisy w siedzibie Związku – przy ul. 
700-lecia 14 w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 9.00 – 12.00.

Jednocześnie proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z Państwa zalega z opła-
tą składek?

Z poważaniem Alina Ochman 

Fot. Daniel Cisowski
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ODSTĄPIĘ SIANO 

za skoszenie łąki 

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa
tel. 91 39 25 087

INFORMACJA Agenci PZU
Renata i Jerzy Czuchaj, 

Beata Witaszczyk, Justyna Jurzysta
począwszy od dnia 14 lipca br przyjmują klientów w nowym biurze 

przy ul. 700 Lecia – nad apteką „Jantar”

REKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.dzienniknowogardzki.pl

TEL.  913 922 165

Zakończono roboty drogowe na 
przebudowywanym odcinku dro-
gi w Wojcieszynie, które stanowiły 
kontynuację etapowo rozpoczętych 
robót w latach 2007 i 2008 wg opra-
cowanego projektu budowlanego. 
Zakres robót III etapu obejmował 
przebudowę istniejącej nawierzch-
ni gruntowej na projektowanym III 
i IV odcinku drogi. Roboty budow-
lane polegały na: usunięciu war-
stwy ziemi urodzajnej z nawierzch-
ni jezdni i poboczy, wykonaniu ko-
ryta drogi, ułożeniu podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanej 
emulsja asfaltową, wykonaniu dwu-

krotnego powierzchniowego utrwa-
lenia nawierzchni emulsją i grysa-
mi , wyrównaniu i oczyszczeniu po-
boczy. Długość przebudowywanej 
drogi wynosi 610,85 mb, łączna po-
wierzchnia wykonanej nawierzch-
ni wynosi 2206,35m2 . Wykonawcą 
robót była fi rma Przedsiębiorstwo 
Drogowe EMULEX Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Stargardzie Szczecińskim. 
Wartość wykonanych robót wynosi 
189.650,84 zł. Całkowity koszt reali-
zacji inwestycji wyniósł 193.397,08 
zł.

Opr. LMM, foto – A. Sawicki

Wojcieszyn

Kolejny odcinek drogi

W odbiorze uczestniczyli m. in. Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba, 
Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski, Sołtys Wojcieszyna Miziorko Elżbieta 
wraz mieszkańcami oraz przedstawiciel wykonawcy.
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Wszystkim, którzy byli z moim mężem
Wacławem Banasiakiem

do ostatniej chwili, a w szczególności Panu 
doktorowi Wojciechowi Włodarczykowi i 
Pani pielęgniarce Małgorzacie Smolińskiej 
za profesjonalną pomoc, życzliwość i zrozu-
mienie składamy z głębi serca płynące po-
dziękowania 

żona Aurelia Banasiak z rodziną

Szczere wyrazy 
współczucia rodzinie oraz 

bliskim 

śp. 
Elżbiety 

Płusa 
składają koleżanki i ko-

ledzy ze Szkoły Podsta-
wowej w Orzechowie

PODZIĘKOWANIAKONDOLENCJE

Niedawno zakończyło się testowa-
nie maszyn, które wyrabiają i tłoczą 
olej. Jego produkcja rozpoczęła się 
w styczniu. Z jednej tony rzepaku 
fi rma REM pozyskuje około 350 
kilogramów oleju i do 60 makuchu. 
Makuch to zwyczajne wytłoki, po-
zostałość po wyciśnięciu z tłuszczu 
z rzepaku. REM dziennie produkuje 
około 100 ton oleju. Z Nowogardu 
wyjeżdża z nim codziennie 6 cy-
stern. Makuchu około 200 ton ma-
kuchu.
Idą żniwa 

idzie skup
Nieubłagalnie zbliża się okres żniw. 
Nowogardzkie przedsiębiorstwo ma 
magazyny, które są w stanie pomie-
ścić aż 50 tys. ton ten surowca. Fir-
mie bardzo zależy na bezpośrednim 
kontakcie z rolnikami. Wielu z upra-
wiających rzepak zawiera umowy z 
pośrednikami, które później i tak 
sprzedają go REM-owi. 
- Na początku roku pośrednicy pod-
pisywali z rolnikami kontrakty, w 
których za tonę rzepaku oferowali 
1050 zł. Dziś tona rzepaku kosztuje 
1350 zł. Rolnik jest, więc stratny250 
zł. U nas dostałby dziś lepszą ofertę, 
ale związał się już przecież umową z 
pośrednikiem – argumentuje Antonii 
Bielida od niedawna nowy dyrektor 
REM zachęca okolicznych rolników 
do uprawy rzepaku i jego bezpo-
średniej sprzedaży fi rmie. Według 
niego jest to korzystne dla obu stron. 
- Zdaję sobie sprawę, że rolnicy muszą 
przekonać się do naszych usług. Na to 
potrzeba czasu. Ale nasza fi rma zain-
westowała w Nowogardzie tak dużo, 

że z dnia na dzień nie wyprowadzi się 
z miasta – zapewnia dyrektor REM.
Co musi zrobić uprawiający rzepak, 
by sprzedać go w REM?
- Wystarczy przyjść od dziś do nasze-
go działu handlowego. Odpowiednie 
osoby na pewno zajmą się klientem. 
Nasze ceny i oferta są po prostu lepsze 
od oferowanych przez pośredników – 
odpowiada Bielida.
W Nowogardzie nie ma wielu rolni-
ków uprawiających rzepak. Dziwne, 
że posiadacze ziemi nie chcą zająć 

się uprawą 
rzepaku. Tym 
bardzie, że 
wielką fi rmę 
zajmującą się 
jego skupem 
i przerobem 
mają pod no-
sem.  
- Areał rzepa-
kowy naszej 
gminy dziś 
wystarcza do 
zapewnienia 
nam produk-
cji na jedyne 
cztery dni. To 

kropla w morzu naszych potrzeb. Jeśli 
rolnicy będą produkować rzepak, to 
na pewno znajdą u nas zbyt – twier-
dzi dyrektor REM. 
Największymi producentami rze-
paku w naszej gminie jest fi rma JW 
Construction i rolnik mieszkający w 
Świerczewie Stanisław Ciechanow-

Postawić na rzepak – rusza skup

ski. Ich łączny areał to około 800 ha.
REM oferuje także rolnikom inne 
usługi. Firma może np. suszyć i 
przechowywać inne zborze niż rze-
pak. Jest w stanie na takie cele wy-
dzielić oddzielne magazyny.

Utrudnia brak ceł
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, 
że Polska w przyszłości postawi na 
produkcję biopaliw. Rzeczywistość 
okazuje się jednak inna. Krajowe ra-
fi nerie wolą kupować estry paliwo-
we zza od zagranicznych producen-
tów nawet z Argentyny, czy Brazylii. 
Dlaczego?
- Naszym rafi nerią nie zależy na 
współpracy z rodzimymi zakładami. 
Brak ceł na sprowadzanie estrów pa-
liwowych powoduje zajęcie naszego 
rynku przez obcy kapitał. Jeśli nasz 
rynek nie zacznie być chroniony, to 
może zostać wchłonięty – mówi Bie-
lida.  
REM wyprodukowany olej i ma-
kuch sprzedaje do Niemiec. Tam 
przerabiany jest na paliwo biodiesel, 
lub estry paliwowe. 

Kiedy przestanie śmierdzieć?
Wraz z rozpoczęciem produkcji z 
pomieszczeń produkcyjnych zaczął 

ulatniać się nieprzyjemny zapach. 
Zbulwersowało to okolicznych 
mieszkańców. Niektórzy domagali 
się nawet zakończenia produkcji. 
- W czasie procesu technologicznego 
makuch podniesiony jest do tempe-
ratury około 100 stopni. Trzeba go 
schładzać, żeby można było go zma-
gazynować. Chodzi o to by uniknąć 
samozapalenia. Makuch schładzany 
jest zwykłą wodą. Skutkiem polewa-
nia jest parowanie. Wraz z parą wy-
dziela się specyfi czny zapach – twier-
dzi dyrektor techniczny REM.    
Całe szczęście wraz z parą do śro-
dowiska nie trafi ają szkodliwe, nie-
naturalne czynniki. Władze fi rmy 
podjęły już pierwsze działania ma-
jące zapobiec wydobywającemu się 
zapachowi.  
- Prosimy o cierpliwość. Staramy się 
nie uciekać od tematu. Pracujemy z 
fi rmami niemieckimi i holenderskimi 
nad zastosowaniem w naszej fi rmie 
urządzeń, które zneutralizują za-
pach. Chodzi o specjalne fi ltry. Posta-
ramy się, by zapach nie przeszkadzał 
mieszkańcom – mówi Bielida.  

Marcin Nieradka

Kiedyś rolnicy z naszej gminy stawiali na uprawę ziemniaków, bo istnieją-
ca z Nowogardzie krochmalnia zapewniała jej opłacalność. Dziś na miej-
scu starego zakładu powstała fi rma zajmująca się produkcją biopaliw. Czy 
nasza gmina stanie się rzepakowym zagłębiem? 
Nowogardzka fi rma wytwarzająca biopaliwa REM rozpoczyna dziś skup rze-
paku. I zachęca miejscowych rolników do jego uprawy.  
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XVI Niedziela Zwykła (Łk 10,38-42)

Marto, Marto….
Przyjęcie gości. Tak można by streścić dzisiejsze pierw-

sze czytanie i ewangelię. W pierwszym czytaniu Abraham 
przyjmuje trzech tajemniczych gości. Abraham proponu-

je im cieniste miejsce by sobie trochę odetchnęli od skwaru słońca. Upały 
ostatnich dni uzmysławiają nam jaką wartość ma cieniste, chłodne miejsce. 
A w tym czasie Sara, krząta się wokół przyrządzenia popłomków, natomiast 
Abraham bierze ciele i przyrządza z niego potrawę mięsną. Wszystko odby-
wa się zgodnie z pewnym podziałem obowiązków, nie ma rozmowy między 
Sarą i Abrahamem każdy wie, co do niego należy. Widać tutaj zgodę i har-
monię życia rodzinnego i małżeńskiego. Dlatego otrzymują oni oboje Boże 
błogosławieństwo.

  Natomiast ewangeliczne ugoszczenie Pana Jezusa odbywa się tro-
chę inaczej. Podejmują Go dwie gospodynie, Maria siada przy Jezusie, Marta 
podejmuje obowiązki pani domu. Marta ma żal do swojej siostry, która zo-
stawiła ją samą z całym ciężarem pracy, jest to uczucie dla wielu z nas zna-
ne, nieraz w życiu się zdarzyło, że ciężar całej pracy spadł na nasze barki, a ci 
którzy mieli nas pomóc gdzieś się ulotnili. Wydawałoby się logiczne, że Jezus 
powinien upomnieć Marię, a tym czasem dzieje się zupełnie inaczej, dlacze-
go?

  Teologia biblijna poucza nas, że dwie kobiety są symbolem dwóch 
rodzajów życia. Maria symbolizuje kontemplację, Marta natomiast życie ak-
tywne. Jezus upominając Martę zwraca naszą uwagę na wartość życia kon-
templacyjnego. Przeżywanie obecności Boga jest ważniejsze o aktywno-
ści. Nie znaczy to wcale, że aktywność zewnętrzna człowieka pozbawiona 
jest wartości. Musi ją jedna poprzedzać kontemplacja. Inaczej mówiąc ży-
cie aktywne musi mieć swój fundament w modlitwie. Jak zauważa A. Pron-
zato sama aktywność w postaci postępu technicznego, zdobywania nowych 
przedmiotów prowadzi prędzej czy później do katastrofy. Człowiekowi 
oprócz bowiem rozwoju zewnętrznego potrzebny jest rozwój wewnętrzny.

  Dzisiejszy fragment ewangelii można zinterpretować jeszcze ina-
czej. Marta skarżąc się na swoją siostrę Marię chciała jakby zyskać pochwałę 
za swoje starania o gości, a tak naprawdę powinna była cały problem zała-
twić z siostrą sama, dyskretnie, tak by inni tego nie zauważyli. Jezus skarcił 
ją dość pobłażliwie mówiąc „Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o wie-
le, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie zostanie pozbawiona.” Nie należy robić pewnych rzeczy na pokaz, z wiel-
kim hałasem, czasami skromne środki, dyskrecja prowadzą do większych 
efektów jeżeli jest to działanie z Chrystusem.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 

11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolni-
cy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie 
będzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00.

Parafi a pw. MB Fatimskiej
Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w Miętnie o g.10.00, 

w Lestkowie o g.11.00. na wakacje – piesza pielgrzymka na Jasną Górę… 
Czas Pielgrzymki jest czasem jedności i braterstwa, gdyż wszyscy razem two-
rzymy wspólnotę, stąd zwracamy się do siebie bracie, siostro lub po imieniu. 
Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi 
pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą two-
rzą klimat tej wspólnoty. Zapraszamy.

Zapisy na pielgrzymkę
1.Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są interaktywnie poprzez stronę 

www.szczecinska.pl, www.mlodziezowa.szczecinska.pl, www.mysliborska.
szczecinska.pl,

2.W sposób tradycyjny można zapisać się w „biurze obsługi pielgrzyma” 
przy Sanktuarium Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym ul. Rydla 61 Szczecin 
w ustalonych terminach: - przed wymarszem oraz u swoich księży i kateche-
tów (pielgrzymka młodzieżowa), - 28 i 29 lipca (pielgrzymka jasnogórska), 
22 i 23 sierpnia (pielgrzymka myśliborska), w siedzibie Fundacji „Szczeciń-
ska” ul. Królowej Korony Polskiej 28 E w Szczecinie w godzinach urzędowa-
nia sekretariatu.

3.Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dodatkowo otwiera 
punkty zapisowe w następujących miejscowościach: - 25 lipca - Parafi a pw. 
Chrystusa Króla w Świnoujściu (16:00 -18:00), - 28 lipca - Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego - Myślibórz (16:00 - 18:00), - oraz we wszystkich miejsco-
wościach noclegowych pół godziny przed Apelem Jasnogórskim. 

4.Wpisowe. Podany koszt uczestnictwa w pielgrzymce nie obejmuje 
wszystkich świadczeń, jakie otrzymujemy z życzliwości i otwartego serca 
dobroczyńców, gospodarzy. Dlatego należy pamiętać o wyrazach wdzięcz-
ności tym, dzięki którym możemy pielgrzymować.

5.Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie, przewóz bagażu, zapewnienie na-
głośnienia, środki medyczne którymi dysponuje grupa medyczna udzielając 
pomocy i ewentualny przewóz chorego.

6.20% rabatu „wpisowego” Jeżeli w pielgrzymce biorą udział 3 osoby z ro-
dziny, to osobowy koszt jest mniejszy o 20 % podstawowej wpłaty na każde-
go członka rodziny (najbliższa rodzina tj. mama, tata, brat, siostra).

7.Wysokość wpisowego (wpłata na konto bankowe fundacji, przy zapi-
sach należy posiadać potwierdzenie wpłaty): - dla Młodzieżowej Pieszej 
Pielgrzymki wpisowe wynosi 35,00 PLN, - dla Szczecińskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę opłata podstawowa wynosi 125,00 PLN, rozszerzona 
150,00 (w pakiecie rozszerzonym dodatkowo koszulka i kalendarz ścienny), 
- dla Pieszej Pielgrzymki do Myśliborza wpisowe wynosi 40,00 PLN, - koszt 
uczestnictwa w grupie duchowej jest bezpłatny, wpłata w wysokości 50,00 
PLN uprawnia pielgrzyma grupy duchowej do otrzymania znaczka, legity-
macji i poradnika pielgrzyma.

8.Opłata „za powrót” jest dokonywana odrębnie, - powrót z Częstochowy 
możliwy specjalnym pociągiem PKP (rozkład dostępny na stronie www.pkp.
pl) zgodnie z posiadanymi zniżkami, specjalnym autobusem koszt 85,00 
PLN, - powrót z Myśliborza specjalnym autobusem koszt 25,00 PLN. 

Szczegóły na: http://www.szczecinska.pl

Pielgrzymka rowerowa
Wciąż można zapisywać się na Szczecińską Rowerową Pielgrzymkę na Ja-

sną Górę. W tym roku cykliści wyruszą przed Cudowny Obraz po raz 19. 
Ze Szczecina wyjadą 12 lipca, a do Częstochowy dotrą 18 lipca. W ubiegłym 
roku jedną z najdłuższych tras, bo liczącą ponad 600 kilometrów, postano-
wiło pokonać 260 rowerzystów. Dziennie pątnicy mają do przejechania oko-
ło 90 kilometrów. W drodze do Częstochowy odwiedzą kilka sanktuariów 
maryjnych m.in. w Brzesku, Rokitnie czy Trzebnicy. Więcej na: www.szcze-
cinska-rowerowa.pl 

x.TT

Serdeczne życzenia z okazji imienin 
Pani 

     Henryce Gaszewskiej
składają Słomscy
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Wspólny Nowogard pyta mieszkańców

W sobotnie przedpołudnie, 26 czerwca 2010, w centralnych 
punktach miasta pojawili się młodzi ludzie w koszulkach z 
logo Wspólnego Nowogardu. Starali się porozmawiać z jak 
największą liczbą osób, by uzyskać odpowiedzi na pytania 
zawarte w ankiecie [formularz ankiety dostępny na stronie 
internetowej www.wspolny-nowogard.pl]. Przez dwie godziny 
udało się zebrać ponad 200 ankiet. Ankietowani to osoby w 
różnym wieku, w większości mieszkańcy Nowogardu, choć 
równie cenne były wypowiedzi mieszkańców okolicznych 
wsi. Od wolontariuszy można było otrzymać drobne gadżety 
sygnowane znakiem Wspólnego Nowogardu, m. in. długopisy 
i wizytówki z alarmowymi numerami telefonów.
Okazuje się, że liczba problemów i potrzeb jest dwukrotnie 
dłuższa niż lista rzeczy postrzeganych jako pozytywy. Zdarzało 
się, że ankietowani wymieniali rzeczy, których brakuje, 
które można w mieście poprawić bez końca. Bez wątpienia 
w Nowogardzie jest wiele do zrobienia. Ankiety pozwoliły nam 
stworzyć konkretną listę tematów, którymi trzeba się zająć. I co 
najistotniejsze, są to sugestie mieszkańców, a nie urzędnicze 
wymysły, hasła rzucane zza biurka.
Jedno z pytań zadawanych mieszkańcom brzmiało: Proszę 
wymienić rzeczy, których brakuje w Nowogardzie. Ponad 16% 
ankietowanych wymieniło brak miejsc pracy jako największa 
bolączkę Nowogardu. Brakuje też imprez kulturalnych i 
miejsc, gdzie wolny czas spędzałaby młodzież. Poniżej wykres 
prezentujący odpowiedzi, które padały najczęściej.

Największe atuty Nowogardu to, zdaniem mieszkańców, 
trwające obecnie Lato z Muzami i jezioro.

Szkoda tylko, że nie potrafi my w pełni wykorzystać walorów 
przyrodniczych miasta. Brudna woda, sypiący się murek, 
wymagające remontu alejki, zniszczone ławki – wymieniano 
jednym tchem.
Warto podkreślić, że 50% ankietowanych twierdzi, że 
największy wpływ na to, co dzieje się w mieście ma burmistrz. 
Jednym słowem jest to osoba odpowiedzialna za obecny stan 
rzeczy.
Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie 
ankiety. Akcja ankietowa była niezwykle udana dzięki naszym 
wolontariuszom. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Nowogardu 
chętnie podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami podczas 
kolejnych akcji tego typu.

Inf. własna

Rozmowy z mieszkańcami miasta to najlepszy sposób, by dowiedzieć się, czego tak naprawdę brakuje w mieście, co stanowi 
problem, a z czego możemy być dumni. Członkowie stowarzyszenia Wspólny Nowogard postanowili przeprowadzić 
ankietę, która pozwoliła poznać skalę zjawisk i problemów, z którymi mamy do czynienia na co dzień.
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Znakomite wyniki matury w II LO Milena Ćmil – fi nalistka etapu okręgowego
Marta Król, Joanna Buczek, Aleksandra Paszkowska, , Justyna Binięda – 
udział w etapie okręgowym
55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski:
Kamila Zięciak – laureatka etapu wojewódzkiego;
Agnieszka Piotrowicz, Anna Piotrowska – udział w etapie wojewódzkim
VI Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa ,,WIARA, NADZIEJA, MI-
ŁOŚĆ”
Agnieszka Piotrowicz – wyróżnienie 
Anna Piotrowska, Hanna Wierzbicka – udział          
Opiekun: Izabela Koladyńska
IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach
Milena Ćmil – fi nalistka etapu centralnego

Abiturienci II LO mają się czym pochwalić. Wyniki osiągnięte na maturze 
przez absolwentów  II LO są od lat bardzo dobre. Do matury przystąpiło 
100% absolwentów. Procent zdawalności wyniósł aż  98 %! (to znacznie 
więcej niż  krajowa średnia zdawalności  - 81,0% i wojewódzka - 78,7%). 
Taką zdawalnością może szczycić się niewiele szkół w województwie, tym 
bardziej, że w tym roku na egzaminie maturalnym trzeba było obowiązkowo 
zdawać matematykę.
Ponadprzeciętnymi wynikami egzaminu maturalnego mogą szczycić się 
uczniowie II LO praktycznie z każdego przedmiotu. Wynik z matematyki 
podstawowej – 71,3% jest o 15% wyższy niż średnia wojewódzka i o 13% 
wyższy od średniej krajowej. Z języka angielskiego na poziomie podstawo-
wym  uczniowie II LO osiągając rewelacyjny wynik 80,36%, uplasowali się 
o 18,5% wyżej niż średnia województwa i jednocześnie o 18% wyżej niż 
średnia krajowa. 73% z rozszerzonej historii to o 18% więcej niż średnia 
województwa i aż o   21,7% więcej niż średnia krajowa. Średnia szkoły z 
języka polskiego rozszerzonego jest o 20% wyższa od średniej wojewódz-
kiej.  Warto też wspomnieć, że dwie osoby uzyskały 100%  na poziomie 
rozszerzonym! Przy czym w całym województwie na około 14 tysięcy ma-
turzystów tylko 17 osób osiągnęło ten niewiarygodny wynik. Zaintereso-
wanych dokładnymi wynikami z wszystkich przedmiotów zapraszamy na 
stronę szkoły zsonowogard.edu.pl. 
Takie dobre wyniki matur nie są zaskoczeniem. To efekt ciężkiej pracy. 
Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego nie tylko potrafi ą przygotować 
swoich uczniów do doskonałego zdawania matury. Od wielu lat motywują 
i przygotowują uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach i olim-
piadach przedmiotowych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu II LO  jest 
wysokie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Perspektyw i  Rzeczpospolitej - 94 miejsce (awans 
z 172 w zeszłym roku) i 6 miejsce w województwie (awans z 8). Władze 
miasta również doceniły  II LO przyznając szkole zaszczytny tytuł  Lau-
ru Cisowego’2009 oraz nagradzając aż czworo uczniów II LO Stypendium 
Burmistrza Nowogardu – „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej”: Milenę 
Ćmil, Jana Jelińskiego, Wojciecha Pabisiaka i Łukasza Tychońca.
Lista osiągnięć choćby z ostatniego roku szkolnego jest zaiste imponu-

jąca:
XXII Olimpiada Filozofi czna
Łukasz Tychoniec – fi nalista etapu centralnego
Michał Gornowski – fi nalista etapu okręgowego
Katarzyna Dobrowolska, Grzegorz Centała – udział w etapie okręgowym 
XL  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Jan Jeliński – fi nalista etapu centralnego

Minęło już trochę czasu od zakończenia roku szkolnego. Uczniowie jednak 
przeżywają dalej emocje związane z wynikami egzaminów zewnętrznych, 
jakie uzyskali w roku szkolnym 2009/2010 – trwa akcja rekrutacyjna. Ab-
solwenci  liceów starają się o to, by stać się studentami najlepszych uczelni 
w Polsce. Aby zostać studentem, trzeba dobrze zdać egzamin zewnętrzny 
– maturę. Jak wygląda zdawalność matury w nowogardzkich liceach? 

Piotr Szpilkowski, Przemysław Nikratowicz – udział w etapie okręgowym
V Olimpiada Przedsiębiorczości
Milena Ćmil – fi nalistka etapu okręgowego
Piotr Szpilkowski, Przemysław Nikratowicz – udział w etapie okręgowym
VI Wojewódzki konkurs ekonomiczny „Być Przedsiębiorczym”
Milena Ćmil - wyróżnienie
Opiekun: Anna Sienkiewicz

XIII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin)
Milena Ćmil – fi nalistka etapu centralnego
Milena Ćmil, Jakub Szpak, Patrycja Heinrich, Joanna Brodniak – udział w 
etapie okręgowym
Ogólnopolski Konkurs „Perspektywy Europy”
Joanna Brodniak – fi nalistka etapu centralnego
VII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk)
Milena Ćmil, Przemek Nikratowicz, Jakub Szpak – udział w etapie okręgo-
wym
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
Jan Jeliński, Paulina Kaczor, Joanna Antczak, Patryk Chudyk – udział w eta-
pie okręgowym 
Olimpiada Historyczna
Małgorzata Minda – udział w etapie okręgowym
51 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Wojciech Story, Milena Ćmil – udział w etapie okręgowym
Opiekun: Aldona Kopycińska
XX Olimpiada Teologii Katolickiej
Łukasz Tychoniec – fi nalista etapu centralnego
Justyna Binięda, Ola Paszkowska, Magdalena Gach – fi naliści w etapie okrę-
gowym 
Mateusz Kozłowski – udział w etapie okręgowym
VIII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
Wojciech Pabisiak – fi nalista etapu centralnego
Justyna Binięda, Krystian Konopiński – udział w etapie okręgowym 
XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Katarzyna Rynkiewicz, Małgorzata Minda, Paulina Paszkowska, Kamila Bo-
dzak – udział w etapie okręgowym
III Powiatowy Konkurs Papieski pod hasłem „III Pielgrzymka Jana Paw-
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Sprawa rozpoczęła się w lutym tego roku, kiedy to 11 lokalnych przed-
siębiorców uiściło opłatę za koncesje na alkohol w poniedziałek, choć 
termin upłynął w niedzielę. Burmistrz stwierdził, że przekroczony został 
termin i należy odebrać koncesje. Okazało się, że tylko gmina Nowogard 
interpretuje przepisy w ten sposób, nie idąc na rękę przedsiębiorcom.
W Kodeksie Cywilnym art. 115 ustawy wyraźnie napisano– jeżeli 
koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
Przedsiębiorcy, którym odebrano koncesje odwołali się od decyzji bur-
mistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stanęło po 
ich stronie. Wydawać by się mogło, że po całym nieporozumieniu spra-
wa zostanie zakończona, a urzędnicy przyznają się do błędu. Nic bar-
dziej mylnego.
Kazimierz Ziemba deklarował publicznie, że przeprosi przedsiębior-
ców, jeśli decyzja SKO będzie dla nich korzystna, ale...zrobił coś zu-
pełnie innego i zaczął szantażować przedsiębiorców. Zagroził, że od-
woła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jeśli będą żądać 
odszkodowań.
Takim zachowaniem jeszcze bardziej skompromitował siebie i swoich 
doradców, ponieważ od decyzji Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego nie miał prawa się odwołać. W ten sposób słowa burmistrza: 
„Zawsze wspieram przedsiębiorców w ich działaniach” nabrały nowego 
znaczenia. Zgodnie z tą fi lozofi ą wspieranie przedsiębiorców to naraża-
nie ich na straty fi nansowe, szantaż i kłamstwo. 
Okazuje się również, że burmistrz Nowogardu jest mądrzejszy od sądu, 
mówi bowiem: ,,Dla mnie stanowisko Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie w tej sprawie jest niezrozumiałe i nadal 
twierdzę, że w tej sprawie mam rację. Obecnie sprawa jest        w dal-
szym toku postępowania zgodnie z kompetencjami.”
Burmistrz Ziemba zamiast przeprosić przedsiębiorców, próbuje 
udowodnić, że nawet, jeśli nie ma racji, to i tak rację ma. I nawet, 
jeżeli nie może się nigdzie odwołać od decyzji, bo jest ona ostateczna, 
to i tak będzie się odwoływał. 

Radny Tomasz Szafran

ła II do Polski”
Karolina Szczypień– I miejsce
Katarzyna Korzonek – II miejsce
Justyna Binięda – III miejsce
VI Ogólnopolski Konkurs Papieski 
Justyna Binięda, Katarzyna Korzonek – wyróżnienie w II etapie wojewódz-
kim
Opiekun: ks. Tomasz Tylutki

IX edycja Konkurs literacko – dziennikarski ,,Złote Pióro Głosu” 
Pięciu uczniów w „Złotej Dziesiątce”
Katarzyna Świt – IV miejsce
Agata Grosicka – V miejsce
Milena Ćmil – VI miejsce
Paulina Kaczor – VII miejsce
Patrycja Heinrich – IX miejsce
Opiekun: Izabela Koladyńska i Małgorzata Wojtyniak

Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego
Aleksandra Fusik – udział w etapie okręgowym 
Międzynarodowy Konkurs Fotografi czny  „Natura tworzy, człowiek nisz-
czy”  - EKO FILM
Kornela Gałęska  - II miejsce w kategorii do lat 16
Wojewódzki Konkurs Fotografi czny „Przyroda w obiektywie” - Darłowo
Monika Kusek - II miejsce
Agata Witkoska - III miejsce
Opiekun: Marek Dobrowolski

Konkurs lingwistyczno-kulturalny „Pokaż nam język”
Przemysław Nikratowicz – udział w fi nale regionalnym
Katarzyna Młynek, Maciej Garliński, Piotr Safi ański, Piotr Szpilkowski- 
udział w półfi nale regionalnym
Opiekun: Beata Becela

Olimpiada Ekologiczna
Bartek Kurzyński, Paulina Wąsik, Cezary Olkowski – udział w etapie okrę-
gowym 
XIII Rejonowe Mistrzostwa Drużyn Sanitarnych PCK 
II miejsce – drużyna w składzie: Paweł Płuciennik, Piotr Safi ański, Agniesz-
ka Kotynia, Marta Hebda, Katarzyna Pastusiak, Grzegorz Centała
Konkurs „Odkrywamy Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 
Tomasz Nowakowski - I miejsce w etapie rejonowym i V miejsce w etapie 
wojewódzkim
Katarzyna Bartosik – II miejsce w etapie rejonowym
Tomasz Urbaniak  – udział w etapie rejonowym
Olimpiada Ekologiczna – etap  wojewódzki 
Bartek Kurzyński, Paulina Wąsik, Cezary Olkowski - udział
Promocja Zdrowego Stylu Życia PCK (etap rejonowy)
I miejsce jako szkoła
indywidualnie: 
II miejsce – Lebiecka Anna
III miejsce – Pastusiak Katarzyna
Katarzyna Rucińska - udział
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
Katarzyna Rucińska, Karolina Graczyk, Aleksandra Fusik - udział
Opiekun: Elżbieta Baran

Filip Sobczyk - czuję spełnienie!
W naszym kraju wielką popularnością ostatnio cieszą się wszelakie programy 
wychwytujące młode talenty. Prym wiedzie „Mam Talent”, emitowany przez 
stację TVN i od kilku lat chlubiący się wielkim zainteresowaniem telewidzów 
w różnym wieku. Będzie to już trzecia edycja show, zapowiadana jako najlep-
sza ze wszystkich dotychczasowo przeprowadzonych. Jak się okazuje, nasz 
Nowogard również obfi tuje w talenty, pragnące wykazać się przed kamerami.

Reprezentantem Nowogardu na precastingach w Szczecinie był Filip Sobczyk, 
uczeń II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Filip popisywał 
się tańcem w stylu nieśmiertelnego Króla Popu, Michaela Jacksona. W pre-
castingach w całej Polsce wzięło udział ok. 8 000 osób lub zespołów. Młody 
tancerz spodobał się redakcji programu i został zaproszony na właściwe elimi-
nacje do Poznania. Tym samym znalazł się wśród 600 innych szczęśliwców. 
Na tym etapie występy uczestników były już rejestrowane kamerami i znalazły 
się pod ostrzałem surowych ocen jury w składzie: Agnieszka Chylińska, Mał-
gorzata Foremniak i Kuba Wojewódzki. I tutaj Filip odniósł sukces – swoim 
występem podbił serca jurorów, zebrał przychylne komentarze oraz zdobył 
miano jednego z najlepszych naśladowców Michaela (słowa samej Agnieszki 
Chylińskiej!). Tym samym dostał się do ćwierćfi nału programu w Warszawie. 
Na polu bitwy pozostało już tylko 180 uczestników. Niestety, do wielkiego 
fi nału mogło przejść jedynie 40 talentów – naśladowca Jacksona pożegnał się 
z „Mam Talent” słowami: „Mimo wszystko czuję się wygrany. Zależało mi 
na złożeniu hołdu mojemu idolowi, a casting w Poznaniu odbywał się akurat 
dzień przed rocznicą śmierci Michaela. Tak właśnie chciałem oddać mu cześć. 
Czuję spełnienie.”
Gratulujemy Filipowi i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości!

opracowała: Agata Sońtka

Burmistrz Ziemba, mimo kompromitacji, jaką okrył naszą gminę, nie 
zamierza przeprosić nowogardzkich przedsiębiorców, którym, według 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bezprawnie odebrał koncesje 
na alkohol.

Burmistrz nie przeprosił
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Lato z Muzami

Nowogardzka środa festiwalowa

My nowogardzianie lubimy swo-
ich! Takie stwierdzenie najlepiej 
oddaje nastrój jaki panował wśród 
publiczności w środę wieczorem. 
Wprawdzie niektórym nie podoba-
ło się opóźnienie (i zaprotestowali), 
ale był to jedyny „zgrzyt” wieczoru. 
Gdy na scenie pojawili się NASI ar-
tyści i w dodatku zaczęli śpiewać o 
miłości musiało być radośnie i przy-
jaźnie. Zapełniona widownia żywo 
reagowała „pomagając” spiewać i 
nagradzała wykonawców  żywioło-
wymi brawami – nie miało znacze-
nia czy jesteśmy młodzi czy docho-
dzimy do wieku zwanego słusznym. 

Lech Jurek przygotował znowe-
lizowaną wersje widowiska, które 

już oglądaliśmy z okazji Święta Pań 
– dodał nowe elementy, sam usunął 
się w cień … Niestety gazeta nie po-
trafi  póki co oddać nastroju ani za-
prezentować muzyki. Musicie Pań-
stwo uwierzyć na słowo, ze było ra-
dośnie  i z nutką nostalgii. Zaduma 
i refl eksja musi towarzyszyć uczuciu 
miłości tej już przeżytej, tej przeży-
wanej i tej oczekiwanej…

I nie jest ważne pod jaką szeroko-
ścią geografi czną to odwiecznie to-
warzyszące człowiekowi uczucie jest 
przeżywane i jak jest wyrażane…

Nie bądźmy wybredni – kochaj-
my!

Tekst i foto LMM, opr. relacji KM-K
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Serbowie – najważniejszy kult tradycji
Widzowie niecierpliwie oczekiwali na występ zespołu młodych Ser-

bów. Nie zawiedli się!  Przekonaliśmy się bowiem, że praca z młodzie-
żą jaką kultywują Serbowie daje wymierne osiągnięcia.  Pokazali nam 
„młody narybek” podziwianej już dwukrotnie w ubiegłych latach  Grupy 
Tanecznej „Tipoplastika” z miasta Gornji Milanovac, w regionie Takovo 
w Serbii. Miasto to leży w dolinie Despotovica na południowym zbo-
czu Rudnika, w odległości 122 km od Belgradu. Członkami zespołu są 
uczniowie, studenci, mieszkańcy Gornji Milanovac.  Zespół pracuje od 
1987 roku pod kierunkiem etnomuzykologów i wybitnych choreografów 
specjalizujących się w tańcu ludowym. Grupa Taneczna „Tipoplastika” 
prezentuje przede wszystkim folklor muzyczny regionu Takovo. Zoba-
czyliśmy głównie tańce wykonywane w tym regionie przez młode dziew-
częta demonstrujące w tańcu swoją dumę i grację .

Foto LMM

W spektaklu „ Różne oblicza miłości”- wystąpili:
Zespół taneczny „ Feniks”- prowadzony przez inst. NDK Wiktorię Do-

mańską, taniec solowy wykonała: Elwira Domańska i Wiktoria Domań-
ska. 

Akordeoniści: Urszula Rak, Aleksander Śmigiel, Oskar Skuza, Wojtek 
Bielski, Sebastian Bielski, Jerzy Salwa, Mirosław Martynowicz, Lecz Jurek.

Zespół Śpiewaczy „ Wesoła Ferajna” prowadzony przez Barbarę Żró-
bek w składzie: Halina Schmit, Jerzy Salwa, Łucja Wesołowska, Andrzej 
Przybysz, Halina Sklepowa, Aleksander Śmigiel, Halina Berezowska, Ste-
fan Głowacki, Sabina Gańczak oraz gościnnie Genowefa Sobczyńska i Mi-
rosław Martynowicz.

Wokaliści: Mirosław Gliwka, Oskar Skuza, Natalia Putko. 
Akompaniował zespół instrumentalny AK- Kameleon II w składzie: 

Martyna Szczetyńska - keyboard, Kuba Laskowski - trąbka, Łukasz Jarych 
- keyboard, Piotrek Zarośliński- instrumenty klawiszowe.

Opracowanie muzyczne, scenariusz i reżyseria Lech Jurek, nagłośnienie 
Adam Czernicki.
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Z „DN” na zakończenie „Lata z Muzami”
Jak ten czas leci! Dopiero była sobota i otwarcie Festiwalu, a już jest piątek i trzeba pożegnać gości, którzy do nas przyjechali i zapewne zostawili tutaj 

cząstkę siebie. Jasko gospodarze podziękujmy Im za udział w projektach warsztatowych i  za prace, które u nas pozostaną. Siebie jako organizatorów i peł-
niących honory pana domu rozliczać będziemy po Festiwalu – pochwalimy co dobre i pomyślimy nad tym co by trzeba było poprawić na przyszłość…;

Piątek – 16 lipca
Godz. 17.00 – sala kinowa NDK – projekcja fi lmów powstałych w No-

wogardzie – „Z daleka i z bliska” oraz „Kilka piosenek o życiu”. Po projek-
cji spotkanie z realizatorami i aktorami fi lmów.

Potem kolejno:
- otwarcie wystaw powarsztatowych w NDK,
- odsłonięcie odlewów stóp artystów malarzy przed NDK,
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarcie malarskich wystaw pople-

nerowych oraz wystawy autorskiej Wiesławy Przybyło – Cieślik,
- uroczyste ZAKOŃCZENIE FESTIWALU na scenie plenerowej, wrę-

czenie nagrody publiczności dla najlepszego fi lmu konkursowego,
- występ zespołu LOMBARD. 

 Wiesława Przybyło-Cieślik ukończyła Wydział Grafi -
ki i Malarstwa łódzkiej ASP. Wraz z mężem prowadzi Ośrodek Kultury w 
Konstantynowie Łódzkim. jest współorganizatorką plenerów malarskich 
dla studentów ASP na podkarpaciu oraz pleneru „Konstantynów - moje 
miasto”

LOMBARD. 
Zespół powstał w 1981 roku. 18 maja miała miejsce pierwsza próba ze-

społu w sali Estrady Poznańskiej. Data ta uważana jest za dzień powstania 
Lombardu, który początkowo (przez 2 miesiące) nosił nazwę Skandal. W 
początkowym okresie działalności grupy teksty piosenek pisali najwięk-
si polscy tekściarze: Andrzej Sobczak, Marek Dutkiewicz i Jacek Skubi-
kowski – także autor wielu cenionych kompozycji zespołu. Początkowo 
w Lombardzie Grzegorzowi Stróżniakowi towarzyszyły dwie wokalistki: 
Małgorzata Ostrowska i Wanda Kwietniewska. W tym wokalnym rocko-
wym trio Lombard nagrał płytę Śmierć dyskotece!, która osiągnęła status 
Złotej płyty (nakładem 400.000 egzemplarzy). We wrześniu 1982 zespół 
opuściła Wanda Kwietniewska, aby wkrótce założyć własną grupę Banda 
i Wanda.

Zespół podbijał festiwale. W 1983 na Krajowym Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu zdobył Nagrodę Publiczności a Grzegorz Stróżniak otrzy-
mał II nagrodę w konkursie Jury za kompozycję „Szklana pogoda” (I na-
grody wtedy nie przyznano). Wydawał kolejne gorąco przyjmowane al-
bumy: Live – w roku 1983, Wolne od cła, Szara maść – oba w roku 1984 i 
Anatomia – w roku 1985, przy tym bardzo intensywnie koncertując w kra-
ju i za granicą. 18 maja 1985 r. podczas koncertu „Rock Arena” w Poznaniu 
zespół otrzymał „Złotą Płytę” za singiel „Adriatyk, ocean gorący” / „Dwa 
słowa, dwa światy”. W tym samym roku można było zauważyć kryzys i za-
łamanie rynku rockowego. Zespół w okresie styczeń – czerwiec 1986 za-

wiesił działalność. W marcu jedynie Ostrowska i Stróżniak nagrali angiel-
skie wersje tekstów z płyty Anatomia i tak powstała jej anglojęzyczna wer-
sja Wings of a Dove, wydana jesienią w Holandii przez fi rmę Rockhouse 
(jako Kix 4U Records)].

Do końca roku, także zimą i wiosną 1987 r. zespół koncertował w kra-
ju. Podczas dwóch koncertów w marcu w Nysie zarejestrowano materiał, 
który wkrótce ukazał się na kasecie Live Hits 87. W lipcu tego roku zespół 
nagrał kolejną studyjną płytę Kreacje, która nie odniosła komercyjnego 
sukcesu. 

Na przełomie 1987 i 1988 roku Lombard po raz kolejny zawiesza działal-
ność, powodem m.in. była ciąża wokalistki. W sierpniu 1988 roku zespół 
w kolejnym nowym składzie, już bez lidera Grzegorza Stróżniaka powra-
ca na scenę. Koncertuje w kraju i za granicą – tournée po ZSRR. W lutym 
Lombard nagrał pierwszy w tym składzie program telewizyjny „live” w 
gdańskim Klubie Żak, jednak bez perkusisty Artura Malika, który tydzień 
wcześniej złamał obojczyk. Zastąpił go grający wówczas w Bajmie Alan 
Baster. W maju, w krakowskim Teatrze STU zespół nagrał kolejną kon-
certową płytę, pt. Koncert, która nie znalazła szerszego oddźwięku wśród 
fanów. Na początku 1990 roku zespół nagrał studyjny album Welcome 
Home, na którym gościnnie zagrał gitarzysta Dżemu – Jerzy Styczyński. 
Był to kolejny album, który nie przyniósł zespołowi sukcesu.

Rok 1991 był jubileuszowy. Na 10-lecie zespołu zaproszono Grzegorza 
Stróżniaka i Wandę Kwietniewską, z którymi od lutego do kwietnia na-
grano kompilacyjny album ‚81-’91 Największe przeboje składający się z 
największych szlagierów grupy. Płyta była ostatnim albumem nagranym 
przez Małgorzatę Ostrowską i Wandą Kwietniewską z zespołem Lombard. 
Zespół w tak poszerzonym składzie dał serię koncertów od 19 maja do 15 
czerwca. Następnie po raz kolejny zawiesił działalność.

W 1994 r. Grzegorz Stróżniak reakty-
wował Lombard jako „Lombard Group” 
bez wokalistek. Zespół koncertował two-
rząc kolejne nowe utwory. Płyta koncer-
towa Afryka zawierające nowe kompo-
zycje jak i stare przeboje zespołu ukazała 
się w czerwcu tego roku. W 1997 r. drogi 
Lombardu i Małgorzaty Ostrowskiej ze-
szły się tylko na dwa sezony koncertowe. 
W 1999 roku Małgorzata Ostrowska po-
stanowiła rozpocząć solową karierę i de-
fi nitywnie zakończyć współpracę z Lom-
bardem.

Na jej miejsce Grzegorz poprosił mło-
dą poznańską wokalistkę, z którą właśnie 

współpracował. Marta Cugier szybko opanowała materiał i z „biegu” za-
stąpiła Małgorzatę Ostrowską na wcześniej zakontraktowanych koncer-
tach. W 2000 roku, po niemal 10 latach przerwy zespół nagrał i wydał 
studyjną płytę Deja - vu. Album dostał niezłe recenzje, a utwory takie jak 
„Deja’vu – to już było”, „Patrz! Patrz!”, „Machina myśli” gościły w radio-
wych listach przebojów, a teledyski z tymi piosenkami w telewizyjnych sta-
cjach MTV Polska i VIVA Polska.

W 2001 roku Lombard obchodził swoje 20-lecie. Z tej okazji w Progra-
mie 3 Polskiego Radia w Studio im. Agnieszki Osieckiej nagrał płytę kon-
certową 20 lat - koncert przeżyj to sam. Płytę promował teledysk do utwo-
ru „Przeżyj to sam” nakręcony po 20 latach jak i ballada „Anka” w aku-
stycznej wersji.

W 2004 roku Lombard został zaproszony do Międzynarodowego Obozu 
Sił Pokojowych ONZ stacjonującego na Wzgórzach Golan w Izraelu. Był 
to wyjątkowy charytatywny koncert, na który zaproszone zostały wszyst-
kie bataliony sił zjednoczonych: Austriacka, Słowacka, Kanadyjska, Japoń-
ska i Polska – Polish Infantry Battalion. Podczas koncertu zespół zaprezen-
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tował utwór „I say STOP!”, który powstał krótko po ataku terrorystycznym 
na World Trade Center 11 września 2001 roku.

W 2005 roku zespół wspierał kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedli-
wości uczestnicząc w cyklu koncertów Wiosna Polaków. Przygotował też 
multimedialne widowisko „Lombard w hołdzie Solidarności – drogi do 
wolności” przy współpracy z Fundacją Centrum Solidarności, Wystawą 
Drogi do Wolności, Studio Video Gdańsk, Autorami albumu „Solidarność 
1980-2005” i TVP. Trasę rozpoczął wielki koncert na cześć „Solidarności” 
podczas Festiwalu Jedynki „Przeżyj to sam czyli przeboje z przebojami”. Z 
tym multimedialnym historycznym widowiskiem Lombard objechał całą 
Polskę. Zagrał również na Festiwalach „Poland on the Pier” w Chicago i 
„Discovery Poland” w Los Angeles pod patronatem Ministerstwa Kultu-
ry. Zwieńczeniem koncertów „W hołdzie Solidarności” był transmitowany 
przez TVP1 koncert „Cały ten czas” z okazji 25 rocznicy powstania legen-
darnego Video Studio Gdańsk we wrześniu 2006 roku.

W 2006 roku Lombard obchodził 25 rocznicę powstania. Z tej okazji po 
bardzo intensywnej trasie w Polsce i w USA, 3 grudnia 2006 roku w Po-
znaniu odbyła się „Gala VIP LOMBARD 25 – LAT”. Zespół wręczył nagro-
dy szczególnie zasłużonym dla Lombardu, wśród których nie mogło za-
braknąć Andrzeja Sobczaka, Jacka Skubikowskiego i Marka Dutkiewicza. 
W 2006 roku Lombard otrzymał nagrodę „Pomocna Dłoń” Caritas Polska 
oraz wyróżnienie „Ubi CARITAS” za działalność charytatywną[31]. Za 
pracę na rzecz osób upośledzonych umysłowo Marta i Grzegorz otrzymali 
specjalne wyróżnienie od Fundacji Olimpiad Specjalnych.

15 grudnia 2007 roku w Gór-
nośląskim Centrum Kultury, 
Lombard zarejestrował pierw-
sze DVD w historii zespołu W 
hołdzie Solidarności - Drogi 
do wolności z okazji 26 Rocz-
nicy Pacyfi kacji Kopalni Wu-
jek, które ukazało się rok póź-
niej 13 grudnia 2008 w roczni-
cę wybuchu Stanu wojennego]. 
Marta Cugier i Grzegorz Stróż-
niak odwiedzili również górni-
ków pracujących pod ziemią. 
Zjechali 700 m by zapoznać się 
trudnymi warunkami pracy ja-
kie panują w kopalni.

W maju 2008 roku Lombard 
był gościem Związku Polaków 
na Białorusi na zaproszenie An-
geliki Borys. Niezwykle patrio-

tyczne i wzruszające spotkanie z Polakami na Białorusi Angelika Borys 
przypłaciła skazaniem i grzywną za zorganizowanie nielegalnego zgroma-
dzenia. Z okazji „Święta Flagi” i Polonii zespół zaprezentował spektakl „W 
hołdzie Solidarności – drogi do wolności”. Współorganizatorem koncertu 
był Polski Konsulat na Białorusi i Związek Polaków na Wschodzie. Kon-
cert w Grodnie zgromadził ponad tysiąc osób, mimo że władze za wszelką 
cenę usiłowały do tego nie dopuścić.

4 czerwca 2009 roku w Gdańsku zespół wystąpił w prestiżowym koncer-
cie „Zaczęło się w Polsce” z okazji 20. rocznicy wyborów z czerwca 1989 
roku. W Stoczni Gdańskiej zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 

Aktualnie zespól koncertuje podczas ogólnopolskiej trasy z okazji 
XXX LAT NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W niedzielę 11.07 w Łodzi na skrzyżo-
waniu ul. Piotrkowskiej z Aleją Mickiewicza było wielkie święto Solidar-
ności w fi nale był spektakl multimedialny zespołu Lombard W „W hołdzie 
Solidarności - drogi do wolności” - siła dźwięku, obrazu i historii...

Po nowogardzkim koncercie zespół udaje się do Rabki gdzie zagra 17 
lipca, a już 18 lipca w Krośnie „W hołdzie Solidarności..”

Napisałem tak dużo, bo i zespół jest wyjątkowy – zadowoleni powinni 
być starsi fani oraz młodzi akceptujący nowe kompozycje. Czymś wyjąt-
kowym w światku artystycznym jest odważna deklaracja poglądów poli-
tycznych. To także trzeba docenić!

Do zobaczenia za rok!
Opr. Lesław M. Marek

Foto – Internet, LMM i Katarzyna M-Kosakiewicz,

Od dłuższego czasu do redakcji przychodzą czytelnicy prosząc o zdecydo-
wane zajęcie się kranem,  który został wybudowany na potrzeby osób pielę-
gnujących  groby bliskich. Zdjęcie, które publikujemy przedstawia owy kran. 
Jego jedynie walory to estetyka wykonania, która zupełnie nie ma nic wspól-
nego z jego zastosowaniem praktycznym. Zaprojektowanie jego skupiło się 
jedynie na kwestii estetycznej. Czytelnicy mówią – „jego zastosowanie zu-
pełnie mija się z przeznaczeniem. Przekrój otworu wylotowego wody wy-
konanego w formie rzygacza nie  jest dostosowany do otworu np. butelki. 
Umieszczono go także zbyt daleko od kranu. Nabieranie wody jest bardzo  
utrudnione! Czytelnicy sygnalizują również częste uszkadzanie uszczelki – 
woda cieknie więc bez przerwy. Co z tego, że ujęcia są  ładnie wykonane jak 
zupełnie niepraktyczne?”.

 Może w takim razie wyraźne stanowisko w tej sprawie powinien zająć za-
rządca cmentarza, który zapewne problem zna, ale jak na razie nie podejmu-
je działań interwencyjno-wyjaśniających.

Jarosław Bzowy  

Piekielnie niewygodny kran na cmentarzu!

WOPR pływał z dziećmi
W minioną sobotę ponad 50 dzieci mogło popływać motorówką po na-
szym jeziorze. 
Wszystko dzięki ratownikom nowogardzkiego Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. To oni zorganizowali akcję, z której skorzystać mo-
gli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Oczywiście do wejścia na pokład 
potrzebna była zgoda rodzica. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie działanie 
tego typu. Jednym zdaniem – akcja godna pochwały!

man 

Sprostowanie
W związku z tym, że w artykule „Szkoły zawodowe – czy będą po wa-

kacjach świecić pustkami?” użyto nieprecyzyjnych określeń , które mogły 
być niewłaściwie odczytane wyjaśniamy, że  przyjęcia do szkół zawodowych 
odbywają się w trybie rekrutacji na podstawie wyników na świadectwach 
ukończenia szkół niższego szczebla.

Jarosław Bzowy 
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W obiektywie  Jana Korneluka  -  W obiektywie  Jana Korneluka  -  Wielka CASA nad miastemWielka CASA nad miastem

 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Wiktor syn Pauliny i Patryka 
ur. 13.07.2010 z Jenikowa

Wiktor syn Moniki 
Druciarek ur. 14.07.2010 
z Boguszyc

Basia córka Agnieszki i 
Mateusza ur. 7.07.2010 z 
Wojcieszyna

Ksawery syn Katarzyny 
i Rafała ur. 14.07.2010 z 
Nowogardu
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 Z okazji 35 lat pożycia małżeńskiego 
Państwu 

Danusi i Jurkowi Mazurek
 życzenia wszystkiego najlepszego: niech każdy 

dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach 
gości, niechaj problemu Was omijają, a wszyscy bar-
dzo Was kochają, bo jak inni na świecie Wy na to 
zasługujecie! 

składają ciocia z wujkiem

Kochanemu 
Jubilatowi Piotrowi Czyż 

w 60 rocznicę urodzin
 wszystkiego co najlepsze w życiu
 a przede wszystkim zdrowia składa 

żona Jasia, syn Grzegorz
oraz Teresa i Bożena 

z rodzinami

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

SP 2 - remont rozpoczęty

W dniu 12 lipca br., nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy ro-
bót. Burmistrz Kazimierz Ziemba wraz z Dyrektorem SP-2 p. Lidią Wizne-
rowicz - Gliwną przekazali obiekt wykonawcy robót - Zakładowi Ogólno-
budowlanemu „WALBUD” Waldemara Puszcza z Nowogardu. Termin reali-
zacji inwestycji wynosi 10 miesięcy.

Opr. LMM, foto – A. Sawicki

W miesiącach maju i czerwcu Sto-
warzyszenie Mieszkańców Dąbrowy 
„DĄB” realizował projekt „realizu-
jąc pomysły – realizujemy marzenia” 
ogłoszonego w ramach programu 
„Działajmy razem” przez Firmę PO-
LDANOR. Realizacja projektu dała 
możliwość pozyskania środków na 
konkretne wymierne cele jak cho-
ciażby boisko do kosza, które cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Reali-
zacja projektu dała też efekty niewy-
mierne takie jak integracja społecz-
ności, możliwość pracy w grupie. W 

realizację projektu zaangażowali się 
szczególnie: Andrzej Krystkiewicz 
z synami, Mirosław Bujalski, Józef 
Furmańczyk, Janek Szabuńko z sy-
nem i Przemkiem, Dawid Afelto-
wicz, Michał Łapa, Dawid Nowicki, 
Sylwek Zwierzak, Damian Laskow-
ski, Mieszko i Mateusz Florkowscy, 
Sebastian Kwiatkowski, Sebastian 
Welik.  Oprócz  mieszkańców wspo-
magali nas również:

Firmy :MONT BUD Sp. Z o.o. 
Nowogard ul. Boh. Warszawy 71

FELMEAX Wyroby Hutnicze 
Szczecin Filia Nowogard ul. Boh. 
Warszawy 71

KOMPLEKS DACH Nowogard
Ul. Armii Krajowej 28
Z.P.U.H. DEMGRAD s. c. Nowo-

gard ul. Boh. Warszawy 109
Wszystkim osobom oraz Fir-

mom,  które zaangażowały się w po-
moc przy realizacji projektu bardzo 
serdecznie dziękujemy. 

Prezes  Stowarzyszenia 
Z. Florkowski

Wiata pod stoiska na imprezach.
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CENTRUM 

OGRODNICZE
ul. Wojska Polskiego 54

oferuje w każdą sobotę RABAT 
– 10% na cały asortyment

SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifi erki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne

KONTAKT: „A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 
TEL. 697 30 69 69

e-mail: aga4b@yahoo.com

Dnia 17 lipca 2010 r. 
odbędzie się Festyn Trzeźwościowy, 

na który serdecznie zapraszamy 

wszystkich miłośników zabawy 
bez alkoholu. 

Rozpoczęcie o godz. 20.30 
w Klubie Abstynenta „Hania”, 

ul. Zamkowa 13.

PKB na głowę mieszkańca Lubelszczyzny 
jest blisko pięć razy mniejszy niż w Warszawie. 
Średnie zarobki na Warmii i Mazurach są o 900 
zł niższe niż na Dolnym Śląsku. Pracy nie ma 
co siódmy mieszkaniec Podkarpacia - to Polska 
B w pigułce. Przepaść między Polską A, a Pol-
ską B jest tak samo duża, jak między Polską, a 
najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Euro-
pejskiej. 

Money.pl przeanalizował dysproporcje gospo-
darcze między regionami. Rząd przyjął we wtorek 
13 lipca br. Krajową Strategię Rozwoju Regional-
nego 2010-2020. Przygotowany przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego dokument określa 
to, jak będziemy wydawać pieniądze z unijnych 
funduszy strukturalnych. W nowej strategii rząd 
także przyznaje, że tzw. ściana wschodnia - czyli 
województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie - to re-
gion o najniższym poziomie rozwoju: ze starzeją-
cym się społeczeństwem, niższym niż reszta kra-
ju poziomem wykształcenia, zapóźnieniami in-

frastrukturalnymi, niskim 
poziomem warunków ży-
cia i niską produktywno-
ścią wszystkich sektorów 

gospodarki. To, że jest Polska B to fakt, a nie mit, 
Polacy boleśnie odczuwają w swoich kieszeniach. 
Z danych GUS wynika, że mieszkańcy wschod-
niej Polski zarabiają średnio o około 20 proc. - 
czyli o blisko 700 zł - mniej niż wynosi średnia 
pensja dla całego kraju, która w maju 2010 r. wy-
nosiła 3346,6 zł.

Gdy zestawimy średnią pensję w warmińsko-
mazurskiem (2632 zł) ze średnią pensją w woje-
wództwie mazowieckim (4156 zł), wyraźnie wi-
dać jak duża jest różnica w poziomie życia miesz-
kańców tych regionów. Wysokość zarobków od-
zwierciedla siłę gospodarczą poszczególnych wo-
jewództw. Wartość Produktu Krajowego Brut-
to - czyli wartość dóbr i usług wytworzonych na 
terenie danego regionu - przypadającego na gło-
wę mieszkańca na Mazowszu jest blisko 2,5 razy 
większa niż na ścianie wschodniej. Przepaść ro-
śnie, gdy weźmiemy pod uwagę tylko Warszawę. 
Tam PKB na głowę jest niemal pięć razy większy 
(94 tys. zł) niż na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. 
Efektem słabości gospodarczej Polski wschodniej 

jest też wysokie bezrobocie. Pracy nie ma niemal 
co piąty mieszkaniec Warmii i Mazur i co siódmy 
na Podkarpaciu oraz w Świętokrzyskiem.

Mapa polskiego bezrobocia pokazuje jednak, że 
lansowany w mediach podział - na Polskę bogatą 
i biedną - wzdłuż linii Wisły akurat w tym przy-
padku nie pokrywa się z rzeczywistością. Równie 
wysoki odsetek osób pozostających bez pracy jest 
rejestrowany w pośredniakach w województwach: 
Zachodniopomorskim i Kujawsko-Pomorskim.

 Mimo tego, że dostępność - przynajmniej teo-
retyczna - stosunkowo taniej i licznej siły robo-
czej jest w Polsce B większa niż na zachodzie i w 
centrum Polski, mieszkańcy tego regionu nie są 
zbyt przedsiębiorczy. 

W walce z bezrobociem mogłoby pomóc zwięk-
szenie mobilności Polaków. Dlatego rząd chce 
szczególnie mocno wspierać te regiony, z których 
dotarcie do miasta wojewódzkiego zajmuje ponad 
dwie godziny. To m.in. przygraniczne tereny na 
Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i na Mazurach. Ale 
też gminy i powiaty na granicy województw za-
chodniopomorskiego i pomorskiego.
Na podstawie - http://www.money.pl/gospodarka/

wiadomosci/artykul/zasypanie;przepasci; - 
opr. LMM 

Polska A i Polska B
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SALON GLAZURY 

I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANELE  PODŁOGOWE

DESKA  BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Zapraszamy na 
spartakiadę sportową do Jarchlina. 

Niedziela 18 lipca 2010 r. 
godz. 10.00 

LZS Jarchlino

Zatrudnię 

kierowcę kat. D 
prawa jazdy. 

509 528 688

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

SPRZEDAM 

MIESZKANIE 

w Nowogardzie
3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

auto-top
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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OGŁO SZE NIA DROB NE
  NIERUCHOMOŚCI

• Nie wynajmuj, tylko kup na 
własność. Rata już od 800 
zł. Na 30 lat. Nowogard, 3 
pokojowe mieszkanie sprze-
dam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc 
w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

• Szukam ziemię pod dzierża-
wę. 514 45 15 25.

• Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Okulickiego w Nowo-
gardzie. Tel. 606 291 791.

• Lokal do wynajęcia ok. 100 
m kw., Nowogard, Tel. 660 
797 830.

• Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący 
w Nowogardzie, dobra lokali-
zacja, atrakcyjna cena, 150 m 
kw. Tel. 696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV 
piętro, Żeromskiego 19, cena 
94 tys. Kontakt: 883636 023.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je 38m2, I p. w Nowogardzie 
przy pl. Wolności 6 tel. 506 
642 565, 76 835 23 71.

• Sprzedam lub zamienię 
mieszkanie 58 m kw. 66 55 
62 511.

• Poszukuję mieszkania 2 poko-
jowego do wynajęcia w No-
wogardzie lub bliskiej okolicy, 
Tel. 516 284 836. 

• Sprzedam 2 działki budowla-
ne pod garaże murowane do 
samochodów osobowych w 
Nowogardzie przy ul. J. Pawła, 
cena do uzgodnienia , tel. 605 
522 340.

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Dobrej lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie. 
Tel. 783 649 880.

• Sprzedam kawalerkę 24 m kw, 
Warszawska. Tel. 697 583 442.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w domu dwurodzinnym, bez-
czynszowe, 88 m kw, z garażem w 
Nowogardzie. Tel. 91 39  20  605, 
502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw, 
komfortowe z możliwością ada-
ptacji poddasza + garaż gratis. 
796 911 043.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie. 600 289 664.

• Sprzedam dom + budynki go-
spodarcze, 9 km od Nowogardu. 
602 824 002.

• Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z do-
płatą. 517 525 923.

• Sprzedam garaż przy ul. Racibora. 
604 282 497.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
centrum Nowogardu. 508 052 570.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszka-
nie I p., w nowym budynku, do wy-
kończenia 57 m kw, 2 pokoje, cena 
4300 zł/ m kw do uzgodnienia. Tel. 
501 549 818.

• Wynajmę lokal na działalność 
handlową, Nowogard, 700 Le-
cia 8A (pod Kebabem), 30 m 
kw, cena najmu 1000 + me-
dia. Lokal wymaga remontu. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu. 91 39 
20 866.

• Wynajmę lokal handlowo – 
usługowy, centrum, przy ul. 
Bankowej. 665 859 122.

• Sprzedam dom 132 m kw + 
budynki gospodarcze 141 m 
kw i 200 m kw, cena 140 tys., 
10 km od Nowogardu. Tel. 
697 381 582.

• Sprzedam nowy garaż 
przy ul. Jana Pawła II. Tel. 
607 585 535.

• DOM – skrajny segment 
przy ul. Grota Roweckiego. 
600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę w No-
wogardzie na I piętrze po re-
moncie. Tel. 661 510 846.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe, 68 m kw podwyższo-
ny standard, niski czynsz. Tel. 
885 688 771.

• Mieszkanie 67 m kw ul. War-
szawska, II piętro zamienię na 
2 pokojowe (blisko kościoła) 
do II piętra. Tel. 667  926  528, 
91 39 26 528.

• Maszewo – na wsi segment 
domu 70 m kw, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, okazja 43 
tys. Tel. 502 103 432.

• Długołęka k. Nowogardu 
duży budynek gospodarczy 
ok. 500 m kw na dz. 6000 m 
kw, 170 tys. Tel. 783 534 677.

• Golczewo – okolice mieszka-
nie bezczynszowe 45 m kw, 2 
pokoje plus 1 pok. na podda-
szu, wolne, przyzwoity stan-
dard, 77 tys. 725 889 426.

• Samodzielna połowa domu k. 
Dobrej, 80 m kw, 3 pok., kuch-
nia, działka 1100 m kw, 59 tys. 
Tel. 501 307 666.

• Sąpolnica b. blisko Nowogar-
du działka budowlana 2500 

m kw przy drodze, 38 tys. Tel. 
889 133 882.

• Gm. Świerzno – działka blisko 
morza 2 ha,  może być pod za-
budowę lub KRUS, 28 tys. Tel. 
725 889 426.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 
12/2001,2,2 diesel, zielony metalik,5 
drzwi, hatchback, przeb. 125700 km, 
serwisowany ASO, nowe: olej, fi ltry, 
uzupeł. klimat., tarcze i klocki hamul-
cowe, opony letnie Dunlop, pióra 
wycieraczek, stan bdb, cena 22500 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam VW Passat, 1990 r., benzy-
na + gaz. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam Toyotę Avensis combi, 
2001 r., srebrna, 110 KM. 502 217 497.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Kasacja pojazdów mechanicznych. 
798 130 303.

• Sprzedam Mercedesa C 240, 2000 
r., benzyna, automat, skóra, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 28 tys. 
609 307 327.

• BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, peł-
ne wyposażenie, bezwypadkowe, 
cena 18 tys. 609 307 327.

• Kupię „komara” na chodzie, cena do 
450 zł. 605 943 496.

• Sprzedam Nissan Micra, model 
K012, rok produkcji 2003, przebieg 
79 tys. km, wyposażenie: ABS, klima-
tyzacja, poduszki powietrzne, radio/
CD, elektryczne szyby, 2/3 drzwiowy, 
kolor grafi towy metalik, stan bardzo 
dobry, po kobiecie, plus 4 szt. Opon 
zimowych. Tel. 502 792 361.

• Sprzedam motocykl Romet 125 
cm3. 605 882 110.

ROLNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

• Sprzedam siano. 782 036 086.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indycz-
ki, waga ok. 20 k, atrakcyjna cena. 
Tel. 91 39 106 54.

• Koszenie łąk. 507 356 032.

• Sprzedam króliki. 781 016 127.

• Sprzedam ziemię – działka rolna ok. 
40 arów, Nowogard. 601  508  082, 
603 450 718.

• Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w okoli-
cach błotna. Tel. 504 282 276.

• Szukam 20 ha łąki do skoszenia i 
zebrania w okolicach Błotna. Tel. 
504 282 276.

• Sprzedam owies. 796 144 225.

• Sprzedam czerwoną i czarną po-

rzeczkę. Zbiór własny. Tel. 91 39 
21 739.

• Sprzedam króliki tanio. 781 016 127.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Transport, przeprowadzki – szybko i 
tanio. 79 1111 749.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Montaż anten TV-SAT, elektryka. 
795 279 165.

• Kompleksowe wykończenie wnętrz. 
Szybko, tanio, solidnie. 79 057 18 17.

• Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. Tel. 607 719 505.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
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Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH W NOWOGARDZIE

CENA: 95 zł/ m2 netto 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Profesjonalne docieplenia bu-
dynków, podbitki. 608 84 77 84.

• Usługi remontowe – glazura, tera-
kota, regipsy, szpachlowanie, tape-
towanie, malowanie – wykonawca z 
15 letnim doświadczeniem w Niem-
czech. 784 188 147.

• Usługi ogólnobudowlane. 

607 654 692.

• Zakład Krawiecki „Caro” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

• Usługi ogólnobudowlane – stawia-
nie domków od podstaw, betono-
wanie, szalowanie. 666 322 071.

• Usługi informatyczne – instala-

cja oprogramowania, naprawa 

komputerów, sieci komputerowe 

(Windows, Linux), konserwacja 

pracowni szkolnych. Faktury VAT. 

Tel. 508 245 385.

• Usługi budowlane – wykończenie 
wnętrz. 792 217 337.

• Malowanie, regipsy, panele. 
513 202 205.

• Zlecę remont balkonu 14 m kw. 
508 309 980.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe – Niemcy, 
Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Bel-
gia, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Zatrudnię montażystę insta-
lacji LPG w samochodach,  
Goleniów. Tel. 880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samocho-
dowego. 605 276 271.
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• Zatrudnię kelnerki, kelnerów do 

obsługi wesel tylko z doświadcze-

niem, tel. 510 244 073.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą, dyspozycyjność całodniowo. 
791 51 88 04.

• Przyjmę do dociepleń budynków. 
607 654 692. 

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na 
terenie zachodniopomorskim, tel. 
600 72 54 74, tel. 795 442 430. 

• Zatrudnię kierowcę z Kat. C+E - kraj - 
wywrotka, tel. 601 275 900.

• Zatrudnię ekipę do szalunków, wy-
lewania posadzek oraz do stawiania 
konstrukcji drewnianych. Kontakt po 
godz. 16.00 781 292 775.

INNE

• Sprzedam komputer stacjonarny, 
drukarka, monitor, cena 790 zł. Tel. 

605 522 340.

• Oddam gruz w zamian za posprząta-
nie. 669 417 394.

• Sprzedam kamienie ciosane. 
669 417 394.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Oddam w dobre ręce 7 kotków. 

Tel. 91 39 111 12.

• SZCZENIACZKI YORKI MINIATURKI 

SPRZEDAM DWIE SUCZKI, PO MA-

ŁYCH RODZICACH. PIES WAŻY 1,7 

KG, SUKA 1,5 KG, TEL. 513 157 299.

• Z powodu wymiany pieca gazowe-
go oraz grzejników sprzedam – piec 
gazowy jednofunkcyjny wiszący 
Junkers z zapłonem automatycznym 
używany, po przeglądzie w stanie b. 
dobrym z wymienioną nagrzewnicą, 
1000 zł; kaloryfery białe w bardzo 
dobrym stanie, Purmo: 200 cm/60 
cm – 1 szt. – 200 zł, 80 cm/60 cm – 1 
szt. – 100 zł, 60 cm/60 cm – 1 szt. – 
100 zł, 100 cm/50 cm – 2 szt. – 100 
zł/ szt., 40 cm/90 cm – 1 szt. – 100 zł. 
Tel. 502 625 884.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 
cm, stan dobry. Tel. 605 576 908.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 

fi rmy Vaillant z Niemiec po prze-

glądzie serwisu, do mieszkania, 

domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 

691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-

miec tylko ogrzewanie – mieszka-

nie, dom, sklep, gwarancja, 900 zł. 

Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-

ni na gaz ziemny lub z butli, fi rmy 

Vaillant z Niemiec, gwarancja, 

cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, za-

sobnik, stojący z wężownicą do 

podłączenia go z piecem węglo-

wym lub gazowym, typ 120, 150 

litr, fi rmy Vaillant, cena 750 zł. Tel. 

691 686 772.

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody na prąd 380 V, 

niemiecki Vaillant wiszący, małe 

gabaryty, domek, bar, cena 300 zł. 

Tel. 691 686 772.

• Sprzedam Yorki 7 tygodniowe, cena 
1000 zł. 698 882 056.

• Szukam transportu do przewiezienia 
mebli z Niemiec. Tel. 796  144  213, 
650 km.

• Oddam nieodpłatnie zestaw mebli 
młodzieżowych. Tel. 661  242  151, 
Nowogard.

w ramach projektu EASY PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia

Europejski Certyfi kat Umiejętności Komputerowych ECDL
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie, lub jest zatrudniona w 
małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:

- bezpłatny kurs (80 godzin)

- podręczniki ECDL ,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfi katem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS

Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

72-200 Nowogard

Tel. 91 39 20 891 wew 216

Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

27,65 zł

2,80 zł

8,75 zł

17,50 zł

1,95 zł

6,90 zł

BILOBIL Forte

               MAGNEFAR B6

                         PANADOL

     Ulgix

l tk któ

                          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

                                                

  

42,25 zł
24,50 zł

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.dzienniknowogardzki.pl

TEL.  913 922 165

D R U K A R N I A
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  

TEL.  91 392 21 65

Można się jednak pomylić , bo…

Uwaga – niebezpiecznie!

Oto niewinnie wyglądają-
ca studzienka kanalizacyjna 
przy wejściu na plażę od stro-
ny placu Szarych Szeregów.

…i już lecimy w dół. Bagatelka – 
około 2 m!

Pan Marek miał szczęście – zdą-
żył się oprzeć ramionami. Jednak 
zadrapania ciekawie nie wyglądają!

A gdy przytrafi  się to dziecku?

Wysłuchał LMM, foto Mirek Purul
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaKRZYŻÓWKA

Kupon - 16.07

Rozwiązanie krzyżówki nr 9.07 – SCENA PLENEROWA – nadesłali:
Nikola Grenda, Natalia Chruściel, Tadeusz Kozioł, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Stanisława Pokorska, Pelagia Felisiak, Maria Sowińska, Renata Dumanska, Józef Górzyński, Zygmunt 
Mierkiewicz, Zygmunt Pacocha, Halina Stefańska, Szczepan Falaciński, Zbigniew Szeremeta wszyscy z 
Nowogardu oraz: Bogumiła Urtnowska z Kulic, Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy, Andrzej Czarnowski 
z Osowa, Krystyna Tretiak z Maszkowa, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Danuta Salamon ze Strzelewa, 
Edmund Skibiszewski z Wierzbiecina, Justyna Matusiak z Kościuszek.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Renata Dumańska z Nowogardu,
- Andrzej Czarnowski z Osowa,
- Tadeusz Kozioł z Nowogardu.
Gratulujemy!    

FILMOWE LATO

Mówi, że ktoś go okradł, 
Przypuszczalnie w kinie,
A tymczasem do nitki
Spłukał się w kasynie.

WSPOMNIENIA…

Kto tak wesoło opowie
Jak spędzono wolny czas, 
Pomagając przy budowie,
W-Z pierwszej z nowych tras?
Kto przypomni, jak wyrosły 
Domy, gdzie był tylko gruz,
Teatry, fabryki, mosty- 
Kto je tworzył, jak je wzniósł ?
Kto, tak godnie się rozsiadłszy,
Sypiąc garść faktów i dat, 
Przekaże ci dar najrzadszy –
Pamięć tamtych dawnych lat? 

DROGA NA SKRÓTY 

Wybrał drogę na skróty, 
By oszczędzić nogi. 
Sęk w tym, że szlak nie znany
Bywa czasem wrogi. 
W błotnistą wdepnął strefę, 
To błoto wciągało. 
Szczęściem wypadł zza krzaka 
Ktoś, kto podał gałąź. 

PYTANIE 

Wieprz z częścią twarzy 
To produkt masarzy?

DEBATA 

Podczas debaty podniosła się wrzawa ,
Zaczęto, jak zwykle bić brawa,
Bo bardzo banalna i wyniosła – 
Była mowa posła. 

AURA…

Jakie dziwne fi gle
Aura ludziom płata:
Że dopadły nas upały
W samym środku lata. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 
Karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek 

Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski - skład zastępczy. Współ-
pra cu ją: Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu-
pak, Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997, 112 
tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski 
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
 - 91 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
 - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Apteki

Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCK - 91 392 17 01
Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 

ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 

ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

Mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN
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Memoriał Feliksa Makarewicza
Dnia 11 lipca 2010 roku na stadionie ŁKS „Pomorzanin” odbył się VIII 

Memoriał Feliksa Makarewicza w piłce nożnej.  W  imprezie udział wzięła 
najbliższa rodzina tj. małżonka Genowefa, syn Janusz oraz przyjaciele rodzi-
ny. W memoriale startowały 3  zespoły  - LZS Trzechel, LZS Wołowic, oraz 
drużyna ze Świętoszewa. Grano systemem „każdy z każdym” Oto wyniki:

- Świętoszewo-Wołowiec   3:0
- Trzechel- Świętoszewo   1:2 
- Wołowic- Trzechel           1:1 
W turnieju I miejsce zajęła drużyna ze Świętoszewa,  II miejsce drużyna 

z Trzechla, a III miejsce  drużyna z Wołowca. Wszystkie drużyny otrzymały 
podarunki ufundowane przez MGZ LZS Nowogard Ponadto puchar króla 
strzelców zdobył Daniel Michalski, który strzelił 3 bramki – puchar ufundo-
wała Genowefa Makarewicz. Minutą ciszy uczczono pamięć Feliksa Maka-
rewicza, na grobie złożono wiązankę kwiatów. 

Inf. własna 

Reaktywować tradycje 
Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju, który rusza już od 18 lipca 
I Letni Turnieju Piłki Nożnej potrwa do 22 sierpnia. Cała zabawa trwać 

będzie na boisku przy Pl. Szarych Szeregów (boisko dolne). Zawody spor-
towe rozgrywane będą tylko w kategorii Open. Zgłoszone drużyny mogą 
liczyć maksymalnie 10 zawodników. Na boisku może jednocześnie prze-
bywać czterech piłkarzy i bramkarz. Czas meczu to 2x12min. Mecze roz-
grywane będą w każdą niedzielę od 18.07.2010 do 22.08.2010. Wpisowe 
od każdej z drużyn 100 zł. Liczba miejsc ograniczona. Nagrody dla trzech 
pierwszych drużyn najlepszego strzelca i bramkarza. Drużyny zgłaszać moż-
na do 17.07.2010 pod numerem telefonu 790-622-764 lub na adres e-mail: 
- erne@poczta.fm. Czy uda się reaktywować wakacyjną edycję „Dzikiej 
Ligi”? Wszystko zależy od nowogardzkiego środowiska piłkarskiego. man

Pierwszy sparing
W sobotę swój pierwszy sparing rozegra Olimpia Nowogard.
A-klasowy zespół trenera Marcina Miklasa przygotowania do nowego se-
zonu rozpoczął w minioną środę. Pierwszy mecz kontrolny rozegra jutro. 
Przeciwnikiem Olimpii będzie grająca na co dzień w czwartej lidze Vineta 
Wolin. Mecz zostanie rozegrany w Wolinie. Początek o godz. 16. W przy-
szłym tygodniu piłkarze Olimpii trenować będą w trzy dni. Kolejnym spa-
ringpartnerem naszego zespołu będzie Kasta Szczecin. Ten mecz rozegrany 
zostanie w Wierzbięcinie.  Rozgrywki A-klasy ruszają 21 sierpnia.

man 

WKS zaprasza do Błotna
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w festynie sportowo-

rekreacyjnym w Błotnie.
Impreza odbędzie się w sobotę 17 lipca na nowo wyremontowanym bo-

isku sportowym.
W programie turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz wiele innych gier, za-

baw i konkursów.
Początek imprezy o godz. 14.00.

Tomasz Antas

„Moje boisko – Orlik 2012” dostępne …
Od 1 lipca – 31 sierpnia 2010 r. czynny i ogólnodostępny będzie kompleks 

boisk „Orlika” - od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-21.00, a w nie-
dziele od 13.00-21.00. 

Korzystanie z boisk odbywać się będzie pod nadzorem trenerów środowi-
skowych – panów Jacka Andrysiaka i Artura Gnycha.

Opr. LMM

Spartakiada w Słajsinie

Fot. B.MarciniakFot. B.Marciniak
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19 lipca br. g. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

SKLEP 

„OLSEN”
 

zaprasza 
używane meble, lampy, 
zegary, porcelana, szkło

ul. 15 Lutego 9c
(wejście od tyłu budynku)

NOWO 
OTWARTY 

Rozpoczęcie kursu 19 lipca br. g. 16.30

w dobre ręce!
Oswojony, samodzielny, 

odrobaczony, chętny 
do zabawy, korzysta z kuwety.

Wiadomość 
tel: 601 68 07 11

Oddam kotka
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Kochanej żonie 

Annie Iwan
z okazji 25 rocznicy ślubu najpiękniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, uśmiechu na co dzień oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń składa kochający mąż Henryk

moc najserdeczniejszych życzeń 

Wszystko, co tylko miłe na świecie, 
Wszystko, co tylko pomyślność wróży, 
Niech się wam w jedno ogniwo splecie 
I będzie szczęściem w życia podróży!

Z okazji 25 rocznicy ślubu

Annie i Henrykowi IWAN

składają synowie 
Paweł, Karol i Tomek

Zatrudnimy pracownika na 
stanowisku:

M A G A Z Y N I E R

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy min. kat “B” 
- uprawnienia na wózki widłowe
- mile widziane doświadczenie 

na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać:
rekrutacjalodos@wp.pl

Lato z Muzami
Do zobaczenia za rok!

Wioślarstwo
Kolejny 
sukces 
Oskara 
Bondy

czytaj s. 11

 fot. LMM
czytaj s. 3-4



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 54 (1889)

Kronika policyjna 
Policja interweniowała w minio-

nym tygodniu następujących spra-
wach:

12.07 – Poniedziałek
Godz. 16: 15 – Zdarzenie ogniowe 

zaistniałe na fermie drobiu w miej-
scowości Redło. Spaleniu uległy dwa 
pawilony wraz z inwentarzem 

19:30 – Kradzież w sklepie „BIE-
DRONKA „ saszetki wraz z zawar-
tością (pieniądze, kluczyki, telefon)

22:45 – Pracownik stacji paliw HL 
powiadomił, że kierujący samocho-
dem m-ki Audi A3 zatankował 35 li-
trów benzyny i następnie odjechał 
nie płacąc za nią. 

13.07 – Wtorek 
04:00 – Zgłoszenie o znalezionych 

dokumentach (dowód rejestracyjny 
i osobisty) nad jeziorem na odcinku 
alejki spacerowej 

04:45 – Zgłoszenie o włamaniu do 
kiosku Ruchu na ul. Wojska Polskie-
go, gdzie sprawcy dokonali kradzie-
ży papierosów. 

06:30 – Policjanci OPI podczas 
kontroli drogowej na ul. Wojska Pol-
skiego, zatrzymali nietrzeźwego ro-
werzystę, którym okazał się Alek-
sander S. W/w miał w wydychanym 
powietrzu 2, 24 promila alkoholu. 

W nocy z 12 na 13.07 
Uszkodzenie drzwi ramy okiennej 

w kiosku Ruchu na ul. Kościuszki 
10:15 – Kradzież z włamaniem do 

samochodu m-ki Fiat 126p zaparko-
wanego przy blokach w miejscowo-
ści Osowo. Sprawca po wybiciu szy-
by dokonał kradzieży telefonu ko-
mórkowego. 

19:10 – Kradzież roweru typu 
„damka” stojącego pod apteką na ul. 
700 Lecia. 

14.07 – środa 
15:50 – Kradzież oleju napędowe-

go ze zbiorników samochodu cię-
żarowego m-ki SCANIA i KAMAZ 
stojących na bazie na ul. Gen. Bema 

17:00 – Policjanci OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. Kościuszki 
zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, 
którym okazał się Edward W. W/w 
miał w wydychanym powietrzu 1, 77 
promila alkoholu 

15.07 – Czwartek 
Godz.0: 55 – Pracownik stacji 

ORLEN zgłosił, że kierujący samo-
chodem VW Golf 4 zatankował 50 
litrów oleju napędowego i odjechał 
w kierunku Goleniowa nie płacąc 
rachunku 

Z  14.07 na 15.07 
Z terenu posesji na ul. Radosława 

sprawcy po uprzednim przygoto-
waniu rusztowań wynieśli je w celu 
przywłaszczenia. Policjanci podjęli 
działania i zatrzymali dwóch podej-
rzanych mężczyzn 

22:35 – Zgłoszenie o kradzieży ta-
blic rejestracyjnych z samochodu 
m-ki Ford Focus 

16.07 – Piątek 
20:20 – Policjanci OPI na 5 Marca 

zatrzymali dwie osoby podejrzewa-
ne o przywłaszczenie saszetki skra-
dzionej w sklepie „BIEDRONKA” 

17.07 – Sobota 
Godz. 01:30 – Policjanci OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 700 
Lecia zatrzymali nietrzeźwego ro-
werzystę, którym okazał się Krzysz-
tof W. W/w miał w wydychanym po-
wietrzu 0, 76 promila alkoholu 

W dniach 27-28 czerwiec
Zgłoszenie o kradzieży krzyża z 

nagrobka 
16:50 – Wypadek drogowy na ul. 

Boh. Warszawy gdzie doszło do zde-
rzenia dwóch pojazdów Nissan Pri-
mera – Honda Civic. W wypad-
ku została ranna jedna osoba, która 
przewieziona do szpitala w Nowo-
gardzie. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Uwaga wędkarze 
Koło PZW Tęczak organizuje dn. 31.07.2010 r. spotkanie 
towarzyskie połączone z zabawą taneczną dla członków 
naszego Koła. Spotkanie odbedzie się w posesji prezesa Koła 
w Strzelewie. Dojazd autobusem z Pl. Wolności o godz. 17.00, 
powrót o godz. 1.00 w nocy. Wpisowe 30 zł od osoby w sklepie 
wędkarskim "Tęczak" przy ul Waryńskiego do dn. 29 lipca. Część 
środków z zabawy zostanie przekazana za pośrednictwem 
Caritas Polska na rzecz powodzian. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes 

  Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w dniu 07.08.2010r
organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-

69 lat
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po
godz.14.00-ej tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Pomóżmy sobie
W imieniu pewnej organizacji pozarządowej prosimy ludzi dobrej woli o 

pomoc w doposażeniu biura –  do biura po remoncie potrzebne są dwa biur-
ka i fotele. Oczywiście biurka i fotele używane, ale w dobrym stanie.

Kontakt do redakcji „DN”.
Dziękujemy!

Uwaga Emeryci i Renciści!
Polski Związek Emerytów i Rencistów zaprasza na pielgrzymkę do Liche-

nia. Planowany wyjazd w dniu dniu 30 lipca (piątek). Nadal przyjmuję zapi-
sy w siedzibie Związku – przy ul. 700-lecia 14 w każdy poniedziałek i piątek 
w godz. od 9.00 – 12.00.

Jednocześnie proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z Pań-
stwa zalega z opłatą składek?

Z poważaniem Alina Ochman 

Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W tym roku już po raz 26 wyruszy ze Szczecina piesza pielgrzymka do 
Częstochowy. Pierwsza grupa pielgrzymów pojawi się na szlaku już w nie-
dzielę 25 lipca – wyruszą  z Łukęcina. Następnego dnia wyruszą pielgrzymi 
ze Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego i Mrzeżyna. Nasi nowogardzcy piel-
grzymi wyruszą we wtorek 27 lipca po mszy św. o godz. 7.00 spod nasze-
go kościoła. Po 18 dniach wędrowania 13 sierpnia dotrą na Jasną Górę. Do 
domu pielgrzymi wracają już pociągami. Do udziału w pielgrzymce moż-
na zapisać się na stronie internetowej www.szczecinska.pl oraz w dniu wy-
marszu poszczególnych grup, a także przy Sanktuarium Pani Fatimskiej na 
Os. Słonecznym w Szczecinie. Ilu pielgrzymów z Nowogardu wyruszy w tym 
roku na pielgrzymi szlak? Ilu dojedzie w trakcie pielgrzymki? Ilu dotrze na 
Jasną Górę?

Komunikat Kurii Metropolitalnej 
Szczecińsko-Kamieńskiej
Informujemy, że w naszej Archidiecezji rozpoczyna swoją działalność Ka-

tolicki Telefon Zaufania. Jego celem jest niesienie pomocy osobom znajdu-
jącym się w kryzysie oraz udzielenie wsparcia osobom, które z różnych po-
wodów czują się odrzucone przez własne środowisko. Rozmowa z cierpliwe 
słuchającą drugą osobą jest dla wielu szansą na wyjście z psychicznej izola-
cji i zmniejszenie swojego poczucia osamotnienia, a często jest to pierwszy 
krok na odbicie się od dna i zobaczenie światełka w tunelu.

Osobami dyżurującymi w Katolickim Telefonie Zaufania są wolontariusze 
świeccy, z którymi współpracuje Kapłan. W swojej działalności kierują się 
oni zasadami moralności katolickiej oraz ogólnymi zasadami Polskiego To-
warzystwa Pomocy Telefonicznej.

Dyżury Katolickiego Telefonu Zaufania odbywają się od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 17.00 do 20.00 pod szczecińskim numerem telefonu 
91 885 1111 lub pod numerem ogólnopolskim 801. 009 741
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KOMUNIKAT! 
Agenci PZU Renata i Jerzy Czu-
chaj, Beata Witaszczyk, Justyna 

Jurzysta
począwszy od dnia 14 lipca br przyjmują klientów w nowym biurze 

przy ul. 700 Lecia – nad apteką „Jantar”

W piątek dobiegł końca XIV Międzynarodowy Festiwal „Lato z Muza-
mi”. Wszyscy, którzy festiwalowe imprezy śledzili uważnie już w czwartek 
mieli prawdziwą ucztę duchową – swoje dokonania prezentowali uczestnicy 
warsztatów. Najpierw zobaczyliśmy ich na ulicach miasta – konna kawalka-
da i trzy platformy na dużych samochodach, a na platformach śpiew i mu-
zyka kolorowo ubranej młodzieży z Polski, Serbii i Niemiec. 

Wieczorem pokaz projektu z udziałem kilkudziesięciu wykonawców – 
podziwiam harmonijne połączenie tańca, śpiewu i gry na bębnach. 

Lato z Muzami

Do zobaczenia za rok!

Na zakończenie taniec ognia! Prawdziwa atrakcja i dowód na to, że warsz-
taty są potrzebne i pozostawiają najwięcej wrażeń, wspomnień, a dla uczest-
ników przeżyć, nowych doświadczeń i nowych przyjaźni…

Dokończenie na stronie 4
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Wyrazy głębokiego  
współczucia  

z powodu śmierci 

Ojca 
p. Renacie 

Krzysztoszek
składa Dyrekcja i współpracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy  
Goleniów

kondolencje

Z nostalgią żegnaliśmy instruktorów i wykładowców  - po ciężkiej ale 
owocnej pracy z uczestnikami warsztatów żegnali się z Nowogardem zabie-
rając (tak myślę) oprócz podziękowań i upominków miłe wspomnienia i 
obietnice – jeszcze tutaj wrócimy…

Do zobaczenia za rok! Dokończenie ze strony 3

Piątek to kolejne warsztatowe pre-
zentacje. Obejrzeliśmy dzieła na 
szkle i jedwabiu malowane oraz pra-
ce malarskie w NDK.

Pani Wiesława Przybyło –Cieślik pozostawiła odcisk stopy przed Nowo-
gardzkim Domem Kultury oraz zaprezentowała wystawę swoich obrazów w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

 Uczestnicy warsztatów ceramicznych zaprezentowali plenerową wystawę 
swych dzieł, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

Finał zastał nas na scenie plenerowej. W wyniku głosowania publiczności 
najlepszym filmem okazał się utwór w reżyserii Wojciecha Wójcika. Nagro-
dę odebrał osobiście reżyser co spotkało się z entuzjastyczną reakcją licznie 
zebranej publiczności.

A na zakończenie ciepłe słowa z ust Wiceministra Rolnictwa i Wicemar-
szałka Semiku Wojewódzkiego, pożegnania, wymiana pamiątek i upomin-
ków – żegnaliśmy instruktorów malarstwa i ceramiki, żegnaliśmy gości z 
Serbii (patrz foto str. 1), składaliśmy podziękowania organizatorom.

Burmistrz odebrał klucze od miasta i … do zobaczenia za rok
Wytrwali widzowie podziwiali jeszcze nielada koncert  – wystąpił legen-

darny zespół Lombard!(czytaj str. 6 i 7)
Opr. LMM, Katarzyna M-Kosakiewicz, Jarosław Bzowy
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Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, Otoczeni ludźmi, których kochacie, 
Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia - nierozłączni!

Z okazji 25 rocznicy ślubu 

Annie i Henrykowi IWAN 
wiązankę najpiękniejszych życzeń składa mama i brat

W obiektywie  jana korneluka   - r a n c z o  . . .  w  k a r s k u

Prezydentem być…
Mieszkanie w apartamentach Pałacu Namiestnikowskiego przy Krakow-

skim Przedmieściu (aktualnie trwa tutaj gruntowy remont na przyjęcie no-
wego gospodarza czyli Bronisława Komorowskiego, którego wybraliśmy w 
dniu 4 lipca). O bezpieczeństwo pary prezydenckiej dba przez całą dobę 10 
funkcjonariuszy BOR. Około 40 osób (m. in. kelnerzy, pokojówki i osobi-
sty lekarz) to grupa ludzi, która ma zapewnić spokojne i beztroskie… życie 
domowe. Gdy się znudzi środek Warszawy prezydent może pomieszkać w 
Belwederze albo (do wyboru): w zameczku w Wiśle, rezydencji w Lucieniu 
(Lucień nad J. Bielskim koło Gostynina), w dworku w Ciechocinku lub w 
ośrodku wypoczynkowym w Juracie. Ośrodki te są do wyłącznej dyspozycji 
głowy państwa i w każdej chwili gotowe są do przyjęcia dostojnego gospo-
darza i Jego gości. Zarobki to ok. 20 tys. zł. miesięcznie i już pewna emery-
tura (aktualnie panowie Jaruzelski, Wałęsa i Kwaśniewski pobierają emery-
tury w wysokości 4,5 tys. zł. i 11 tys. zł. miesięcznie na prowadzenie biura. 
Rząd już pracuje nad podniesieniem tych emerytur do wysokości 75% ak-
tualnego uposażenia urzędującego prezydenta - teraz to „tylko” 45%). Gdy 
ma się świadomość takiej całodobowej harówki to wypada tylko obiecywać: 
zniżki dla studentów, podwyżki dla nauczycieli, autostrady, a nawet finanso-
wanie In vitro…

A Kazimierz Grześkowiak śpiewał , że „ cysorz to ma klawe życie…” 

Wyszperał LMM 

WYBIERZ ŻYCIE
Dnia 24.07 2010r. Samorządowa Fundacja opieki Medycznej „Zdrowie” 

organizuje Program „Profilaktyka Raka Szyjki Macicy”. W programie mogą 
uczestniczyć kobiety powyżej 35 roku życia, które wciągu ostatnich 18 mie-
sięcy nie miały robionego badania cytologicznego. Ilość pań do badania 
ograniczona.

Program obejmuje:- badanie ginekologiczne - badanie cytologiczne.
Szczegółowe informacje i rejestracja u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 15 zł.

Co to jest rak szyjki macicy?
Rak szyjki macicy to zagrożenie, które może dotyczyć Ciebie i Twojej ro-

dziny. Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w każdym wieku. Warto 
wiedzieć jak temu zapobiec. 

-Rak szyjki macicy to nowotwór złośliwy, który jeżeli nie zostanie wcze-
śnie wykryty i odpowiednio leczony, zawsze prowadzi do śmierci.

-Jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem zło-
śliwym u kobiet do 45 roku życia.

-Co roku w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a 
około 2 tys. umiera z tego powodu.

-Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przedrako-
wymi, które mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich 

wykrycie daje szansę skutecznego leczenia.
Regularne wykonywanie badań cytologicznych pozwala wykryć chorobę 

nowotworową we wczesnym stadium(przedrakowym)
Cytologię powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Inf. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW Nowogard w dniu 24.07.2010 r. organizuje zawody wędkar-
skie spławikowe p.n. „WAKACJE Z WĘDKĄ” na jeziorze w Nowogardzie.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 22.07.2010 r. Spotkanie zawodników 
koło restauracji „Neptun” o godz. 15.30. Startowe wynosi 5 zł. 

Zapraszamy
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Marcin Nieradka: To drugi kon-
cert Lombardu w Nowogardzie, 
bo pierwszy miał miejsce po sta-
nie wojennym. Pamiętasz tamten 
występ? 
Grzegorz Stróżniak: - Przyznam 
się szczerze, że nic z tej pierwszej 
wizyty nie pamiętam. Kilka ład-
nych lat od tamtego czasu już minę-
ło. Z resztą graliśmy wtedy mnóstwo 
koncertów w domach kultury. Były 
ich naprawdę setki. Kiedyś graliśmy 
więcej koncertów. Były to specyficz-
ne czasy. Przepraszam, ale szczegó-
łów pierwszego koncertu dziś już 
nie pamiętam.
Jak podobał się dzisiejszy kon-
cert? Większość publiki jednak 
starsza i w dodatku siedząca na 
wygodnych ławkach. 
G.S. - Nasi fani zestarzeli się wraz 
z naszą muzyką i nie ma się, co 
temu dziwić. Ja też jestem wieko-
wy, ale mimo wszystko nie czuje się 
dziadkiem. Chcę pokazać ludziom, 
że duża liczba lat nie skazuje czło-
wieka na marazm. Najważniejsze, 

że ludzie chcieli słuchać. 
Marta Cugier: - Pogoda była pie-
kielna, a w takich warunkach nie 
gra się najlepiej. Nie dziwię się, że 
w taki upał ludzie nie myśleli o za-
bawie. Po drugie nie wiem, dlacze-
go przed sceną ustawiono ławki. Na 
koncertach ludzi nie powinno się sa-
dzać. Na stojąco łatwiej jest ich po-
derwać. Tych ławek było naprawdę 
zbyt dużo. Idealnie jest wtedy, gdy 
nikogo od sceny się nie odcina. Gru-
pa, która chce się bawić powinna 
być najbliżej. Z tyłu i z boku raczej 
bierni słuchacze. Nowogard musi 
zainwestować w dom kultury. Przy-
dałoby się wam lepsze nagłośnienie. 
Nie każdy zespół zdecydowałby się 
zagrać w takich warunkach. Nie 
mam zarzutu, bo byliśmy uprzedza-
ni, ale mimo wszystko zagraliśmy. 
Grając w takich warunkach my też 
dużo ryzykujemy. Ludzie później 
potrafią mieć pretensje, że było np. 
za cicho.      
Masz sentyment do PRL-u, jako 
okresu, w którym przeżywałeś 

lata młodości?
G.S. - Absolutnie nie. Mam jedynie 
dyskomfort, że całą moją młodość 
spędziłem w totalnym syfie. Wiem, 
że niektórzy artyści wspominają 
tamte lata pozytywnie. Myślę jed-
nak, że w większości są to ci, którzy 
od tego czasu nie potrafili zachwy-
cić. O czasach komuny chciałbym 
zapomnieć. Wszystko, co się wtedy 
działo było po prostu nienormalne. 
Także w muzyce. Musieliśmy grać 
mnóstwo koncertów, bo stawki były 
ustalane przez państwo. Czasem, by 
zarobić na życie i instrumenty mu-
sieliśmy dać kilka koncertów dzien-
nie, a i tak za uzbierane pieniądze 
nie można było kupić porządnych 
instrumentów. 
Twórczość kapel z tamtych lat 
była jednak niebanalna. O coś po 
prostu chodziło. Dziś artystom 
nie towarzyszą już szczytne idee, 
a jedynie chęć zarobku i zaistnie-
nia.
G.S.- Nam cały czas o coś chodzi. 
Gramy wiele utworów z przesła-

niem. To kwestia filozofii przekazu. 
To jednak nie zespoły zmieniły się 
od tamtego czasu. Bardziej zmieniły 
się media, które zainteresowane są 
badziewiem i tanią sensacją. Mało 
kto przy prezentacji zespołu zasta-
nawia nad jego inspiracjami. Cza-
sem chodzi jedynie o to, by artystka 
pokazała piersi.
Jesteście zespołem, który nie kry-
je się ze swoimi poglądami. „W 
hołdzie Solidarności” – to jeden 
z waszych autorskich projektów. 
Skąd inspiracja?
G.S. - Nam cały czas chodzi o to, 
by tworzyć coś więcej niż tylko mu-
zykę. O tym projekcie zadecydował 
jednak przypadek. Ludzie, którzy 
mieszkają dziś w Niemczech, a w 
czasach komuny działali w Soli-
darności zaprosili nas na prywatny 
koncert. To osoby wypędzone z kra-
ju w PRL-u, przez dzisiejszą Polskę 
zapomniani. Nagrodzone jedynie 
jakimś pamiątkowym medalem, za 
swoje wielkie zasługi. Na prywat-
nym spotkani dowiedzieliśmy się o 
takiej historii Solidarności, która 
po pierwsze nas wstrząsnęła, po 
drugie wzruszyła, a po trzecie za-
inspirowała. Nasz koncert to hołd 
dla ludzi, którzy ryzykowali swoim 
życiem i wiele poświęcili dla Polski.      
 W czasach komuny marzyłeś 
o Polsce, która wygląda tak jak 
dziś?
G.S. - W idealnym państwie nie 
żyjemy, ale cieszę się ogromnie, że 
tamte czasy odeszły bezpowrot-
nie. Płakaliśmy wtedy wracając z 
koncertów w RFN-ie. Przykro było 
wracać do Polski. Wyjeżdżało się 
po to by wąchać stacje benzynowe i 
ulice, które pachniały wolnością. W 
komunistycznym syfie człowiek naj-
częściej, albo się upijał, albo wsia-
dał do malucha i udawał wielką 
gwiazdę. O dobrych instrumentach 
mogliśmy pomarzyć. Nasz rynek 
muzyczny do dziś goni zachód. Nikt 
nam nie wyrównał dysproporcji, 
które dzieliły nas przez lata. Zachód 
miał czas, by odrzucić niektóre złe 
rzeczy. My musimy się jeszcze tego 
nauczyć. Dziś pochłaniamy wszyst-
ko bez refleksji.
Daliście także koncert na Biało-
rusi. Jakie to przeżycie?
G.S. – Bardzo specyficzne i dra-

Lombard –
Piątkowy koncert „Lata z Muzami” był spotkaniem z legendą polskiej muzyki rozryw-
kowej. Nie sposób nie znać, choć jednego utworu powstałej w 1981 r. grupy Lombard. 
I ja nie mogłem odmówić sobie rozmowy z założycielem i liderem kapeli Grzegorzem 
Stróżniakiem. Do rozmowy dołączyła także wokalistka Marta Cugier. Utworów, a 
przede wszystkim napisanych w trudnych czasach niebanalnych tekstów Lombardu 
słuchałem wraz z rodziną, jako mały dzieciak.
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kapela z poglądami

matyczne. Było mnóstwo kłopotów 
przed jego organizacją. Nie dostali-
śmy nawet wiz. Przez granicę prze-
wiózł nas polski konsul. Byliśmy po 
prostu przemyceni. Przejechaliśmy 
szybko dwoma czarnymi busami. 
Sam koncert odbył się na obskur-
nym, nieotynkowanym podwórzu 
między kamienicami. Przyszło na 
niego ponad tysiąc osób. Scena była 
zbita z desek. Postawiony na niej 
sprzęt po prostu się chwiał. Zamiast 
dachu rozciągnięto folie. Za sceną 
wypadło okno. Ludzie byli jednak 
wspaniali i świetnie reagowali na 
utwory. Przypomniały mi się cza-
sy komuny. Na Białorusi czuło się, 
ze ludzie są zastraszeni, że boją się 

swobodnie wypowiadać, reagować 
emocjonalnie. Po koncercie za ma-
chanie biało-czerwoną flagą aresz-
towano siedmioletnią dziewczynkę 
i jej ojca. 
Mieliście przez to wyrzuty sumie-
nia?
M.C. – Nie ukrywamy, że tak. Po 
występie aresztowano przecież An-
dżelikę Borys i wielu innych uczest-
ników. Był kac, że my wyjechaliśmy, 
a oni po naszym koncercie mają 
tam problemy. 
Wolność zawita kiedyś na Biało-
ruś?
M.C. – Jeśli Moskwa będzie wspie-
rać to państwo, to nie. Rosji po-
trzebny jest podległy kraj z syste-

mem totalitarnym, który skupi na 
sobie uwagę Europy. Białoruś od-
grywa rolę bufora. Można na nią 
zrzucić wszystkie winy. W Rosji po 
cichu załatwiać swoje interesy, a na 
zewnątrz chwalić się fasadową de-
mokracją.
Niektórzy fani mają do was pre-
tensje za zaangażowanie w kam-
panię wyborczą, w 2005 r. Prawa 
i Sprawiedliwości. 
G.S. - Jak można mieć pretensję o 
poglądy polityczne. Jeśli zaanga-
żowaliśmy się w kampanię PiS, to 
znaczy, że robimy coś niepopraw-
nego? W kraju utarło się, że jak 
ktoś jest za Platformą to jest super. 
Natomiast za wsparcie PiS ludzie 
odsądzani są od czci i wiary. Lom-
bard gra od tak dawna, że kiedyś 
dawaliśmy koncerty dla środowi-
ska, z którego wyłoniły się i PiS i 
PO. Mile wspominamy ten czas i 
te koncerty. Poznaliśmy prywatnie 
wielu polityków PiS. Np. świetnie 
śp. Przemysława Gosiewskiego. Był 
to przesympatyczny człowiek. O 
muzyce potrafiliśmy przegadać całą 
noc. Wiedział na ten temat więcej 
niż ja. A w mediach był atakowany 
ośmieszany, pokazywany, jako gbur. 
M.C. – Koncerty podczas kampanii 
graliśmy społecznie. Jesteśmy prze-
ciwnikami liberalizmu i na pew-

ne rzeczy z nim związane się nie 
zgadzamy. W 2005 r. wierzyliśmy, 
że PO i PiS osiągną porozumienie. 
Grając dla PiS nie jesteśmy przeciw-
ko PO. Mamy przyjaciół w jednymi 
drugim ugrupowaniu. Jakoś tak się 
składa, że PiS dzwoni do nas prę-
dzej. Obie partie żrą się tylko po 
to by zwiększyć swój kapitał. Tak 
naprawdę politycy z dwóch ugrupo-
wań prywatnie są dobrymi przyja-
ciółmi.
Marto - czerpiesz z Małgorzaty 
Ostrowskiej? 
M.C. - Nie. Lombardu po prostu nie 
słuchałam zanim zaczęłam w nim 
śpiewać. Jako małe dziecko nie oglą-
dałam wiele telewizji. Nie znałam 
zbyt dobrze Małgorzaty, ani kapeli.
G.S. – Martę znałem długo wcze-
śniej zanim zaprosiłem ją do Lom-
bardu. Zaciekawiła mnie swoją po-
stacią i wokalem. Współpracowali-
śmy spokojnie przy innym projekcie. 
Tak się złożyło, że Ostrowska rzuci-
ła fochami i poszła w solową karie-
rę. Musiałem podjąć szybką decyzję 
i postawiłem na Martę.
Ostrowskiej w solowym repertu-
arze nie poszło zbyt dobrze. 
G.S. – Tak. Podobno ostatnio wró-
ciła do repertuaru. Gra też z znie-
nawidzonym kiedyś gitarzystą Pio-
trem Zamberem. Chyba tylko po by 
wzmocnić aspekt Lombardu. Sam 
byłem przy rozmowach, w których 
Małgorzata prosiła by nie kojarzyć 
jej z Lombardem i odcinała się od 
dorobku kapeli. Dla mnie to brak 
kręgosłupa.
Nie boicie się, że niedługo będą 
trzy Lombardy, tak jak trzy ze-
społy Bony M?
G.S. - Lombard jest tylko jeden. 
Podszywających się może być wiele. 
Nie ma szans. 
G.S. – Lombard po prostu należy 
do Grzegorza. To trzydzieści lat jego 
pracy, dla której poświęcił wszystko. 
Myśli o kapeli jak się budzi i zasy-
pia. 
Dobra, ale był jednak czas, kiedy 
zespół zawieszał działalność.  
G.S. – Przerwy były, dlatego, że 
poprzednia wokalistka rzucała fo-
chem. Według niej mieliśmy raz 
grać Punk, Blues, cholera wie, co 
jeszcze.   

Rozmawiał Marcin Nieradka
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OGŁO SZE NIA drOb NE
nierUcHomoŚci

•	 nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. na 30 
lat. nowogard, 3 pokojowe miesz-
kanie sprzedam, słoneczne, cen-
trum ale spokojna lokalizacja, 
pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie, dobra lokalizacja, 
atrakcyjna cena, 150 m kw. Tel. 
696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 94 tys. Kon-
takt: 883636 023.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, 
I p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 
6 tel. 506 642 565, 76 835 23 71.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
58 m kw. 66 55 62 511.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia w Nowogardzie lub bli-
skiej okolicy, Tel. 516 284 836. 

• Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła, cena do uzgodnienia , tel. 605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w domu dwurodzinnym, bezczynszo-
we, 88 m kw, z garażem w Nowogar-
dzie. Tel. 91 39  20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw, kom-
fortowe z możliwością adaptacji pod-
dasza + garaż gratis. 796 911 043.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie. 600 289 664.

• Sprzedam dom + budynki go-
spodarcze, 9 km od Nowogardu. 
602 824 002.

• Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z do-
płatą. 517 525 923.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszka-
nie I p., w nowym budynku, do wy-
kończenia 57 m kw, 2 pokoje, cena 
4300 zł/ m kw do uzgodnienia. Tel. 
501 549 818.

• Wynajmę lokal na działalność han-
dlową, Nowogard, 700 Lecia 8A (pod 

Kebabem), 30 m kw, cena najmu 
1000 + media. Lokal wymaga remon-
tu. 609 307 327.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

• Sprzedam dom 132 m kw + budynki 
gospodarcze 141 m kw i 200 m kw, 
cena 140 tys., 10 km od Nowogardu. 
Tel. 697 381 582.

•	 Sprzedam nowy garaż przy ul. jana 
Pawła ii. Tel. 607 585 535.

•	 dom – skrajny segment przy ul. 
Grota roweckiego. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie na I piętrze po remoncie. Tel. 
661 510 846.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
68 m kw podwyższony standard, ni-
ski czynsz. Tel. 885 688 771.

• Mieszkanie 67 m kw ul. Warszaw-
ska, II piętro zamienię na 2 pokojo-
we (blisko kościoła) do II piętra. Tel. 
667 926 528, 91 39 26 528.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła. 
Tel. 608 63 23 25.

moToryzacja

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony let-
nie Dunlop, pióra wycieraczek, stan 
bdb, cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Mercedesa C 240, 2000 
r., benzyna, automat, skóra, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 28 tys. 
609 307 327.

• BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, peł-
ne wyposażenie, bezwypadkowe, 
cena 18 tys. 609 307 327.

• Sprzedam Nissan Micra, model K012, 
rok produkcji 2003, przebieg 79 tys. 
km, wyposażenie: ABS, klimatyzacja, 
poduszki powietrzne, radio/CD, elek-
tryczne szyby, 2/3 drzwiowy, kolor 
grafitowy metalik, stan bardzo dobry, 
po kobiecie, plus 4 szt. opon zimo-
wych. Tel. 502 792 361.

• Sprzedam motocykl Romet 125 cm3. 
605 882 110. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, 
kolor srebrny metalik, klimatronik, 
książka serwisowa, bardzo zadbana, 
cena 45900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam samochód Kia portale, rok 
prod. 1997, zarejestrowany i ubezpie-
czony, el. szyby, el.  lusterka, el. szy-
berdach, 4 x 4, wspomaganie kierow-
nicy, radio CD, centralny zamek, hak, 

poj. 2000, benzyna, cena 8500,00 do 
negocjacji. Tel. 506 07 31 51.

• Sprzedam Fiat Brava, 1996, poj. 1,4, 
po przeglądzie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 511 016 833.

• Sprzedam Citroen Berlingo, 1,9 die-
sel, 1998 r., cena 6 tys. Tel. 600 62 62 
68.

rolnicTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

•	 Sprzedam siano. 782 036 086.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyczki, 
waga ok. 20 k, atrakcyjna cena. Tel. 91 
39 106 54.

• Sprzedam króliki. 781 016 127.

• Sprzedam ziemię – działka rolna ok. 
40 arów, Nowogard. 601  508  082, 
603 450 718.

• Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w okoli-
cach błotna. Tel. 504 282 276.

• Szukam 20 ha łąki do skoszenia i 
zebrania w okolicach Błotna. Tel. 
504 282 276.

• Sprzedam owies. 796 144 225.

• Sprzedam króliki tanio. 781 016 127. 

• PILNIE oddam za darmo słomę kilku-
letnią w małych snopkach. Błądkowo. 
kom. 665 785 726.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

• Sprzedam fadromę Volvo BM-846. 
Sprawna, w ciągłej eksploatacji. Cena 
26000,00 zł. Tel. 506 073 151.

• Sprzedam przyczepę KRONE, rok 
1996, ładowność 16 ton, wymiary 
skrzyni: 7,10 m – 2,45 m, burty alu. 
o wysokości 0,75 m, ABS, na podusz-
kach powietrznych, stan bdb., goto-
wa do eksploatacji. Cena 14000,00. 
Tel. 506 073 151.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 50 36 50.

USŁUGi

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	 dyWanoPranie. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 20 714.

•	 zespół muzyczny acord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 odSzkodoWania – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Profesjonalne docieplenia bu-
dynków, podbitki. 608 84 77 84.

•	 Usługi remontowe – glazura, terako-
ta, regipsy, szpachlowanie, tapetowa-
nie, malowanie – wykonawca z 15 let-
nim doświadczeniem w Niemczech. 
784 188 147.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

• Zakład Krawiecki „Caro” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

• Usługi ogólnobudowlane – stawianie 
domków od podstaw, betonowanie, 
szalowanie. 666 322 071.

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kom-
puterów, sieci komputerowe (Win-
dows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi budowlane – wykończenie 
wnętrz. 792 217 337.
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SPrzedam 
mieSzkanie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

• Malowanie, regipsy, panele. 
513 202 205.

• Zlecę remont balkonu 14 m kw. 
508 309 980.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. 
Tel. 888-603-612.

•	 zatrudnię kelnerki, kelnerów do 
obsługi wesel tylko z doświadcze-
niem, tel. 510 244 073.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą, dyspozycyjność całodniowo. 
791 51 88 04.

• Przyjmę do dociepleń budynków. 
607 654 692. 

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na 
terenie zachodniopomorskim, tel. 
600 72 54 74, tel. 795 442 430. 

• Zatrudnię kierowcę z kat. C+E - kraj - 
wywrotka, tel. 601 275 900.

• Zatrudnię ekipę do szalunków, wy-
lewania posadzek oraz do stawiania 
konstrukcji drewnianych. Kontakt po 
godz. 16.00 781 292 775. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie stażystę, tel. 605 
522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę 
jako operator koparko - ładowarki 
lub spawacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię kierowców C+E, system 
trzy na jeden. 607 585 561.

• Zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych na potrzeby własne. 
607 585 561.

• Potrzebny fachowiec budowlany. Tel. 
723 432 323.

•	 Ślusarzo – spawacza dobrego za-
trudnię. Tel. 503 032 234.

• Przyjmę do pracy tynkarza z do-
świadczeniem na tynki maszynowe. 
Tel. 500 475 311.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie rolnym. 502 853 573.

inne

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

•	 oddam w dobre ręce 7 kotków. Tel. 
91 39 111 12.

•	 Szczeniaczki yorki miniaTUrki 
SPrzedam dWie SUczki, Po ma-
ŁycH rodzicacH. PieS Waży 1,7 
kG, SUka 1,5 kG, Tel. 513 157 299.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z niemiec, gwarancja, cena 
450 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena 300 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Sprzedam Yorki 7 tygodniowe, cena 
1000 zł. 698 882 056.

• Szukam transportu do przewiezienia 
mebli z Niemiec. Tel. 796 144 213, 650 
km.

• Oddam nieodpłatnie zestaw mebli 
młodzieżowych. Tel. 661 242 151, No-
wogard. 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czer-
woną. 793 729 349.

•	 Sprzedam wypoczynek i stolik 
pod telewizor, narzuty na wypo-
czynek i ławę oddam gratis. Tel. 
508 309 113.

• SPRZEDAM KLIMATYZATOR PRZE-
NOŚNY DESA AC 120E 500 zł. Tel. 
660 797 830.

• Sprzedam komputer stacjonarny, 
monitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 
605 522 340.

d r U k a r n i a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

Tel.  913 922 165

odSTĄPiĘ Siano 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087

w ramach projektu EASY PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie, lub jest zatrudniona w 
małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:

- bezpłatny kurs (80 godzin)

- podręczniki ECDL ,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfikatem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS

Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

72-200 Nowogard

Tel. 91 39 20 891 wew 216

Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STIMEX Sp. z o.o.
 z siedzibą w Osowie zatrudni 

pomoc księgowej. Wymagania: 
znajomość obsługi komputera, do-
świadczenie w pracy biurowej. Oferty 
kierować na fax: 91 39 27 322, 

e-mail: agro@stimex.pl

Informujemy, że 

23 lipca 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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rozkŁad jazdy bu sów

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i  nocne dla pacjentów prz y-
chodni:NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
Pck - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

Garaże 
BlaSzane 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:no wo gard, osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

czernicka sekretarz redakcji, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji:72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarna linia mi kro BU So Wa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
odjazdy z noWoGardU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odjazdy ze Szczecina:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGenda:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrzeWóz oSóB - ro man BiŃczyk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoniedziaŁkU do PiĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
niedziela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35
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Wioślarstwo

Kolejny sukces Oskara Bondy
Na rozegranych w Kruszwicy (na jeziorze Gopło u podnóża Mysiej Wieży)  
Mistrzostwach  Polski Juniorów w wioślarstwie kolejny sukces zanotował 
nowogardzianin Oskar Bonda. Uczeń I LO płynąc z kolegami z AZS Szcze-
cin zdobył brązowy medal w kategorii ósemki.Gratulujemy! 
Szczegóły i foto w najbliższym wydaniu „DN”.

Opr. LMM

Dolne ponownie ożyło
Dziewięć zespołów, 38 bramek i duża liczba widzów na trybunach. Tak 
wyglądała pierwsza kolejka Letniego Turnieju na boisku Dolnym.   

Amatorskie rozgrywki piłkarskie na boisku przy pl. Szarych Szere-
gów zostały reaktywowane po kilku latach przerwy. Chętnych do 
wzięcia w nich udziału nie brakowało. Okazało się jak niewiele trzeba 
by wypełnić ludziom niedzielne popołudnie. Rozgrywki przebiegły w 
sympatycznej atmosferze. Na uwagę zasługuje mała liczba fauli pod-
czas rywalizacji. Oby tak dalej, bo przecież to tylko liga amatorska i 
za nawet najbardziej cenny wynik nóg łamać sobie nie warto.
Meczem pierwszej kolejki można określić pojedynek Czarnego Para-
sola z zespołem Bóg Tak Chciał. Pierwsi wygrali 3:1. Spotkanie stało 
na wysokim poziomie, a o wyniku przesądziły gole Michała Przybył-
ka i Marcina Kawy. Trzecie trafienie dla Parasola to niestety samobój-
czy gol bramkarza BTCH Jakuba Tomporowskiego.
Dramatycznie było także w pojedynku Cmentarnych Hien z Para-
solem. Hieny prowadziły już 2:0. Parasol odrobił jednak straty i po 
dwóch golach Artura Lipińsiego (dwie bramki), Grzegorza Skrzecza i 
Daniela Dudźca zdobył trzy punkty.  
Pierwsze pojedynki pokazały, że rozgrywki nie mają zdecydowane-
go faworyta. Mimo, iż limit osób grających na co dzień w klubach 
zrzeszonych w ZZPN nie obowiązuje każdy może wygrać z każdym. 
Widać jednak, że łatwiej gra się zespołom, które mają w swych sze-
regach tzw. „wykwalifikowanego” bramkarza. Świetnie obrazował to 
mecz Radosławia z Kombatantami. Pierwszych kilkakrotnie od utra-
ty bramki świetnymi interwencjami uchronił Michał Ebert. 
Inicjatorem wznowienia tzw. „Dzikiej Ligi” jest Gracjan Golema i 
grupa osób na co dzień związana z Olimpią Nowogard. Organiza-
torzy zapraszają na mecze II kolejki. Początek w niedzielę o godz. 
16. Redakcja „Dziennika” od następnej kolejki będzie prezentować 
wszystkie rywalizujące zespoły.

Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty

1. Parasol  2 11:3 +8 6
2. Czarny Parasol 2 7:2 +5 6
3. Radosław 1 6:2 +4 3
4. Bóg Tak Chciał 2 6:5 +1 3
5. Hieny Cmentarne 1 2:4 -2 0
6. Zamkowa 1 2:5 -3 0
7. Kombatanci 1 2:6 -4 0
8. Bosman Dolne 2 2:11 -9 0
9. FC Rezerwy 0 0 0 0

Wyniki pierwszej kolejki: Czarny Parasol – Bóg Tak Chciał 3:1, 
Parasol – Bosman Dolne 7:1, Kombatanci – Radosław 2:6, Bóg Tak 
Chciał – Zamkowa 5:2, Bosman Dolne – Czarny Parasol 1:4, Hieny 
Cmentarne – Parasol 2:4, FC Rezerwy – PAUZA.
Strzelcy - 3 bramki: Grzegorz Skrzecz. 2 bramki: Marcin Kawa, Do-
minik Gruszczyński, Mateusz Gruszczyński, Daniel Dudziec, Jacek 
Pertkiewicz, Paweł Galus.

Marcin Nieradka

Kolarstwo

Nasi na Olimpiadzie Młodzieży

W dniach 23 – 25 lipca br. na szosach w okolicy Międzyrzecza odbędą się 
wyścigi w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie. Miło 
nam zakomunikować, że i nasi młodzi kolarze z Klubu Chrabąszcze Nowo-
gard po dobrych startach w Pucharze Polski zakwalifikowali się do finało-
wych zmagań:

Paweł Kolasiński w indywidualnej jeździe na czas i ze startu wspólnego, 
a Patryk Jakóbowski i Krzysztof Antczak ze startu wspólnego. Gratulujemy 
awansu i czekamy na „pudło”!

LMM

SPARTAKIADA W JARCHLINIE 
czyli organizacyjny klops!
18 lipca w Jarchlinie odbyła się kolejna spartakiada LZS-u i niestety, nie moż-
na zaliczyć jej do udanych.

Pomimo sprzyjającej pogody tłumów nie było, a teren boiska, na którym 
kilka drużyn biegało za piłką, świecił pustkami. Kilka minut po godzinie 
14:00 zostali już tylko nieliczni, którzy w spokoju ducha i cieniu okolicznych 
drzew popijali niezbyt zimne piwo (nie omieszkam wspomnieć, iż zaopa-
trzenie także było słabe). Tak naprawdę słabe było wszystko, tym bardziej, że 
Jarchlino przez ostatnie dwa lata pokazało, że jest warte uwagi a organizacja 
zawsze była na wysokim poziomie. Niestety, wszystko szlag trafił – i uwagę, 
i organizację, której tym razem po prostu nie było. Wszystko puszczone w 
samopas, a organizatorzy się gdzieś pochowali. Może nie mogli patrzeć na to 
żałosne przedstawienie? A może po prostu nie chcieli? Mieszkańcy również 
nie dopisali, chociaż fakt ten nie jest zaskoczeniem – jak sobie pościelisz, tak 
się wyśpisz.
Frajdę mieli chyba tylko najmłodsi, którym radość sprawiał dmuchany za-
mek i kilka sportowych konkursów. Uwagę dorosłych – oprócz jednego, 
wielkiego NIC, bo nawet dobrych chęci nie było widać – przykuwała drew-
niana konstrukcja z ubiegłorocznej imprezy, której aktualny stan pozostawia 
wiele do życzenia. 
Gdzie się podział zapał? Gdzie zaangażowanie? Gdzie organizatorzy? Wstyd!

Sołtys i poprzednia Rada Sołecka ustawili poprzeczkę dość wysoko, teraz 
brakuje dosłownie kilku centymetrów, by dotknąć organizacyjnego dna, ale 
może wtedy coś się zmieni. Niezbyt miło jest po osiągnięciu sukcesu obu-
dzić się z ręką w nocniku. 
Jedno się zgadza – jest inaczej. Należy jednak zastanowić się, czy w tym 
przypadku „inaczej” oznacza „lepiej”.

Informacja własna 
(dane autora do wiadomości redakcji)

Piłka nożna
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SkóromeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

„Szóstką” do Kołobrzegu
Szybciej aniżeli przewidywaliśmy 

droga krajowa nr 6 łącząca Szcze-
cin z Gdańskiem będzie droga eks-
presową. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad uzyskała 
właśnie uwarunkowania środowi-
skowe i można przystąpić do przy-
gotowania inwestycji – dokumen-
tacji budowlanej, wykup gruntów i 
przetargi na wykonawcę. Zajmie to 
około dwóch lat i będzie można bu-
dować.

Inwestycja jest bardzo poważna – 
dwukierunkowa szosa z dwoma pa-
sami ruchu po każdej stronie, z re-
zerwowym trzecim pasem pośrodku. 
Długość od Goleniowa do Słupska 
180 km. Tylko 20% nowej trasy bę-
dzie zgodna z dotychczasową „szóst-
ką”. Nowością jest to, że biegła będzie 
przez Kołobrzeg. I połączy ten ważny 
kurort z siecią dróg krajowych przez 

Koszalin. Na trasie trzeba będzie wy-
budować 27 węzłów drogowych i 130 
wiaduktów.

Inwestor (GDDKiA) liczy na pie-
niądze unijne i już planuje budowę 
kolejnymi etapami ze względu na 
koszty. Podam tylko dla porównania, 
że przebudowa drogi A-3 ze Szcze-
cina do Gorzowa o długości 80 km 
kosztowała 2,3 mld złotych. W na-
szej najbliższej okolicy najważniej-
sze i nas interesujące (i dotykające) są 
odcinki od Kikorzy do obwodnicy w 
Olchowie i od obwodnicy w Wojcie-
szynie do końca terenów gminy czy-
li w rejon Wyszogóry. Podejrzewamy, 
że „przyjemności” z budową zwią-
zane mogą być jeszcze większe ani-
żeli utrudnienia jakie muszą znosić 
mieszkańcy os. Bema przy obecnej 
budowie obwodnicy…

LMM Czy aby na pewno tak będzie wyglądać nasza „szóstka”?
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

Zatrudnimy pracownika na 
stanowisku:

M A G A Z Y N I E R

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy min. kat “B” 
- uprawnienia na wózki widłowe
- mile widziane doświadczenie 

na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać:
rekrutacjalodos@wp.pl

 fot. M.Zieliński

Niesamowite!

Nowogard
w krajowej
czołówce

Czytaj s. 4

Jak wykorzystujemy 
Fundusz Sołecki

Czytaj s. 3

Spacerkiem po 
mieście

Czytaj s. 8

Świerczewo
Boisko - pośmiewisko

Czytaj s. 9

Posiedzi 
za drzewka!

Czytaj s. 2
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Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi 
lub prowadzi do stężenia we krwi od 0, 2‰ do 0, 5‰ alkoholu albo obecności w 
wydychanym powietrzu od 0, 1 mg do 0, 25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan, w którym 
zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0, 5 ‰ albo 0, 25 mg na dm3 wydy-
chanego powietrza -jest określany zgodny z art. 115 §16 k.k. stanem nietrzeźwości. 
Według Art. 126 Kodeksu Drogowego, badanie w celu ustalenia zawartości 
w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicz-
nych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Art. 129 głosi, że policjant uprawniony jest do uniemożliwienia kierowania po-
jazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu al-
koholu.

Kara pozbawienia wolności: Stan powyżej 0, 5 promila stanowi przestęp-
stwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 oraz środkiem karnym w 
postaci zakazu prowadzenia pojazdów na czas od 1 roku do 10 lat. Za spowodo-
wanie wypadku po pijanemu grozi nawet do 12 lat. Jeśli zaś w wypadku są ofiary 
śmiertelne lub ktoś doznał trwałego kalectwa, kodeks karny przewiduje możli-
wość dożywotniej utraty prawa jazdy oraz karę więzienia do 15 lat.

Grzywna: Zgodnie, z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, „Kto, znajdując się w sta-
nie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd me-
chaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu 
albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.” Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń, 
„Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż okre-
ślony w § 1 podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.” W razie popełnienia 
wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. 
Na poczet grzywny policja zabezpiecza (zatrzymuje na wyznaczonym parkin-
gu) pojazd, należący do nietrzeźwego kierowcy.

Areszt: Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach 
(art. 19 kw.). Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że 
ustawa stanowi inaczej (art. 24 kw.). Zgodnie z art. 20 k.w. kara ograniczenia wol-
ności trwa 1 miesiąc. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany: 
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, 
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd, 
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. 
Odpowiedzialności za wykroczenie podlegać będzie tylko osoba, która jej po-
pełniła, a nie osoba, która np. użyczyła samochód.

Zatrzymanie prawa jazdy: Art. 178a kodeksu karnego stanowi, że kto, znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pro-
wadzi pojazd mechaniczny oraz kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w stre-
fie zamieszkania inny pojazd popełnia przestępstwo. Zaś art. 42 § 1 kodeksu 
karnego stanowi, że sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie ska-
zania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był 
w stanie nietrzeźwości pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca 

zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Sąd może orzec zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie 
popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem 
jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie po-
pełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w 355 paragraf 2 był w sta-
nie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zda-
rzenia. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 
zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w 
warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym.

Punkty karne: Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwo-
ści, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoho-
lu, grozi utrata 10 punktów. Tyle samo traci się w przypadku nie udzielenia po-
mocy ofiarom wypadków. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego grozi 6 punktów karnych.

 
Izba wytrzeźwień: Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 14 lu-
tego 2004 roku Osoby w stanie nietrzeźwości mogą być doprowadzone do izby, 
placówki lub jednostki Policji przez funkcjonariuszy Policji lub strażników stra-
ży gminnej, zwanych dalej „doprowadzającymi”. Doprowadzający osobę w sta-
nie nietrzeźwości sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia. 
Podstawą do przyjęcia do izby, placówki lub jednostki Policji osoby doprowa-
dzonej jest wynik badania zawartości alkoholu w organizmie wskazujący na 
stan nietrzeźwości. Wynik badania potwierdzony jest wydrukiem z atestowane-
go urządzenia służącego do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Policja informuje:

Procedury wobec nietrzeźwych kierowców 

Zaprosili nas…
Na uroczystą Galę z 

okazji Święta Policji, 
w piątek 23 lipca 2010r. do Gole-
niowskiego Domu Kultury przy 
ul. Słowackiego 1 w Goleniowie  
Podczas Gali przewidziane jest mia-
nowanie policjantów na kolejne 
stopnie, wystąpienia zaproszonych 
gości, w tym I Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Szcze-
cinie, krótki występ instrumentalny 
dzieci ze szkoły muzycznej.

Dziękujemy!

Posiedzi za drzewka
Policjanci z Przybiernowa zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o kradzież 20 sztuk krzewów ozdobnych wartych 1200 
zł. Grozi mu teraz 5 lat pozbawienia wolności. 

Do zdarzenia doszło w gminie Przybiernów. Z działki rekre-
acyjnej nad jeziorem zostało wykopanych 20 krzewów ozdob-
nych różnych gatunków. Poszkodowana oszacowała, że war-
te były 1200 zł. Policjanci z Przybiernowa podjęli w tej spra-
wie działania, w wyniku których ustalili, że kradzieży mógł do-
konać 31-letni mężczyzna z tej samej miejscowości. Został 
on zatrzymany i przesłuchany. Przyznał, że ukradł te krzewy, 
a następnie sprzedał je dostając w zamian słoik bigosu i 30 zł.  
Ponadto, okazało się, że odpowiedzialny jest on także za zniszcze-
nie okna o wartości 960 zł. w jednym z domów w sąsiedniej miej-
scowości. Za ten czyn mężczyzna również usłyszał zarzut. 
 
Za kradzież jak i za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

sierż. Lilla Bawelska
KPP Goleniów
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reklama

ODSTĄPIĘ SIaNO 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087

KOMUNIKAT 
Agenci PZU Renata i Jerzy Czuchaj, 
Beata Witaszczyk, Justyna Jurzysta

począwszy od dnia 14 lipca br przyjmują klientów w nowym biurze 
przy ul. 700 Lecia – nad apteką „Jantar”. Tel./fax 91 39 101 06

reklama

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

 www.dzienniknowogardzki.pl
Tel.  913 922 165

Fundusz sołecki to pieniądze z 
gminnego budżetu przeznaczo-
ne do dyspozycji sołectw z gminy 
Nowogard. Natomiast dwadzieścia 
procent pochodzi z budżetu pań-
stwa. O przeznaczeniu finansów 
w zeszłym roku decydowały wiej-
skie zebrania. Finanse przysługują 
każdej wsi. Ich wysokość zależy od 
liczby mieszkańców. Na przykła-
dzie kilku sołectw sprawdziliśmy 
jak zostały wykorzystane środki.
Wierzbięcin to największe sołec-
two w naszej gminie. Otrzymało 
ono, zatem najwięcej pieniędzy z 
funduszu sołeckiego. Największą 
inwestycją tej wsi był zakup sprzę-
tu muzycznego. Na co dzień służy 
on do nagłaśniania meczów Olim-
pii, która na miejscowym stadio-
nie rozgrywa swe mecze. Kolum-
ny i mikser przydadzą się także 
do imprez organizowanych przez 
radę sołecką. Sprzęt kosztował 4,5 
tys. zł. Wieś zadecydowała także, 
że 1,5 tys. zł. przeznaczy na zakup 
ręcznych kosiarek, oraz paliwa. 
Sprzęt służyć ma do poprawy este-
tyki – wykaszania zarośli w repre-
zentacyjnych miejscach wsi. Dwa 
tysiące przekazano na organizację 
imprezy z okazji Dnia Dziecka.
Natomiast Jarchlino najwięcej za-

Czy fundusz się sprawdza?
inwestowało w swoją świetlicę. 
Za niecałe cztery tysiące zakupio-
no do niej sprzęt muzyczny, oraz 
nagrzewnice gazową. Wieś chce, 
bowiem by świetlica mogła funk-
cjonować także jesienią i zimą. 
Cztery tysiące przeznaczono na 
wylanie w niej posadzki. Niecałe 
1,5 tys. zł przeznaczono na orga-
nizację imprez, czyli Dnia Dziecka 
i Mikołajek.
Tak, jak we wszystkich sołectwach 
imprezę z okazji Dnia Dziecka i 
choinkową organizuje również 
Wyszomierz. Kosztować one będą 
dwa tys. zł. W Wyszomierzu po-
stawiono również na zagospoda-
rowanie miejscowego placu zabaw. 
Cały teren ma zostać ogrodzony, 
wybudowana ma zostać tam nowa 
piaskownica. Wszystkie dziecięce 
akcesoria mają również zostać od-
malowane. Niespełna 700 zł. prze-
znaczono na ulepszenie boiska 
sportowego.
Szlagierowo, na organizację Dnia 
Dziecka postawiono również w 
Trzechlu. Podczas imprezy wysta-
wiono spektakl, który kosztował 
1500 zł. na słodycze lody, wędliny i 
pączki przeznaczono tylko 700 zł. 
Trzy tysiące zł. zainwestowano w 
zakup mebli biesiadnych do miej-

scowej świetlicy. Wieś postanowiła 
zagospodarować także plac zabaw, 
a 600 zł przeznaczono na wyrów-
nanie terenu. Nadleśnictwo posa-
dzić ma sadzonki, zakupić namiot 
do organizacji imprez, oraz paliwo 
do kosiarek, by placu nie zarosła 
trawa. Wszystko to za 1735 zł.
Największą pulę finansów w Kra-
snołęce przeznaczono na utrzy-
manie zieleni. Za 2,5 tys. zł. za-
kupiono kosiarkę i paliwo do niej. 
Organizacja tegorocznego Dnia 
Dziecka Krasnołękę kosztowała 
1193 zł. Dwieście zł. przeznaczo-
no na wymalowanie wyposażenia 
placu zabaw, 193 zł. na boisko 
sportowe. 
W Polsce fundusz sołecki wpro-
wadziło jedynie 30 proc. gmin. 
Decyzja o wprowadzeniu go w 
naszej gminie zapadła w czerwcu 
ubiegłego roku.
- Myślę, że wprowadzenie fundu-
szu w naszej gminie było dobrym 

pomysłem. Po raz pierwszy o prze-
znaczeniu części gminnych finan-
sów decydowali sami mieszkańcy. 
Nie są to może środki wielkie, ale 
ożywiają działalność rad sołeckich 
i lokalnej społeczności. Na przykła-
dzie wielu wsi widać, że środki nie 
zostały zmarnowane - mówi Kazi-
mierz Ziemba, burmistrz Nowo-
gardu, autor uchwały o funduszu. 

Marcin Nieradka 

Obecny rok jest pierwszym, w którym funkcjonuje fundusz sołecki. Na przykładzie pięciu wybranych sołectw sprawdzamy jak zostaje 
on wykorzystywany.

Pomóżmy sobie
W imieniu pewnej organizacji po-

zarządowej prosimy ludzi dobrej 
woli o pomoc w doposażeniu biura 
–  do biura po remoncie potrzebne 
są dwa biurka i fotele. Oczywiście 
biurka i fotele używane, ale w do-
brym stanie.

Kontakt do redakcji „DN”.
Dziękujemy!
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Teresie i Waldemarowi 

Kostrzanowskim
 z okazji 40 rocznicy ślubu moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczę-

ścia oraz Bożego błogosławieństwa składają dzieci z rodzinami

Niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja
Dobroć ludzka nie omija
Wszystko co cenne , piękne i upragnione
Niech będzie w Twoim życiu spełnione

Kochanej Sarze w dniu 18 urodzin 
życzy babcia Halina

Bukiet serdecznych życzeń urodzinowych wspaniałemu mężowi

Michałowi 
Żałobowskiemu przesyła kochająca 

żona Asia

ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIa

Gazeta „Rzeczpospolita” wzorem 
lat ubiegłych ogłosiła ranking samo-
rządów na rok 2010. Ranking hono-
ruje samorządy, które najbardziej dba-
ją o rozwój i polepszanie jakości życia 
przy jednoczesnym zachowaniu reguł 
odpowiedzialności i bezpieczeństwa 
finansowego. Do oceny ustala się trzy 
grupy samorządów: miasta na pra-
wach powiatów, gminy miejskie i miej-
sko-gminne oraz gminy wiejskie. No-
wogard uwzględniany był w kategorii 
gminy miejskie i miejsko-gminne i w 
skali kraju wypadł bardzo dobrze.

Do pierwszego etapu wytypowano 
250 gmin i sklasyfikowano je na pod-
stawie danych jakimi dysponuje Mini-
sterstwo Finansów. W tej ocenie samo-
rząd mógł uzyskać łącznie 60 pkt. W 
drugim etapie zakwalifikowane gmi-
ny wypełniały specjalną ankietę i mo-
gły maksymalnie uzyskać 40 punk-
tów. Wśród 100 najlepszych samorzą-
dów nasz nowogardzki zajął 28 miej-
sce zdobywając 51,07 punktów na 100 
możliwych. Przed nami z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego uplaso-
wały się tylko dwa samorządy – Ko-
łobrzeg na miejscu 8 (55,14 pkt) i Go-
leniów na miejscu 20 (52,46 pkt). Za 
nami są jeszcze Połczyn na 44 miejscu, 
Białogard na 53 miejscu, Karlino 72 
miejsce, Biały Bór i Sławno miejsca 76 
i 77. Tyle wiadomości typowo „sporto-
wych”. Pora na szczegóły.

„Rzeczpospolita” oceniała następu-
jące zagadnienia:

- sytuacja finansowa: Nowogard - 
30,68 pkt, Goleniów - 26,68 pkt, zwy-
cięski Kórnik z Wielkopolski - 36,92 
pkt.

- za zarządzanie: Nowogard - 20,39, 
Goleniów - 25,79 , Kórnik - 25,86 pkt.

- dochody gminy na osobę: Nowo-
gard – 2 265 zł, Goleniów – 2 502 zł, 
Kornik – 3 408 zł,

- wydatki na osobę: Nowogard – 
2 488 zł, Goleniów – 2 772 zł, Kornik 
– 4 308 zł.

- pozyskane środki unijne na osobę: 
Nowogard – 14 zł, Goleniów – 24 zł, 
Kórnik – 120 zł.

- zobowiązania (procentowo do do-
chodów): Nowogard – 33,3 %, Gole-
niów – 45%, Kórnik – 41,3%.

- procentowy udział wydatków na 
organizacje pozarządowe: Nowogard 

– 9,90 %, Goleniów – 1,47%, Kórnik 
– 0,58%

- nakłady na gospodarkę mieszka-
niową (na osobę): Nowogard – 144 zł, 
Goleniów – 74 zł, Kórnik – 130 zł,

- wydatki na promocje: Nowogard 
– 0,34%, Goleniów – 1,05%, Kórnik – 
0,38%,

- nowe podmioty gospodarcze (li-
czone na 1 000 mieszkańców): Nowo-
gard – 9,3, Goleniów – 13,5, Kórnik – 
14,2.

Czyżby sprawdzało się przysłowie – 
cudze chwalicie swego nie znacie? 

O gorący komentarz do rankingu 
poprosiliśmy burmistrza Kazimierza 
Ziembę. Oto Jego wypowiedź:

„Cieszy mnie osiągnięty sukces, a jed-
nocześnie jest to mobilizacja do nie-
ustannego dążenia w dalszym rozwoju 
społeczno-gospodarczym naszej gminy. 
Na sukces ten składa się dobra współ-
praca organu wykonawczego z  Radą 
Miejską, a zwłaszcza z Koalicyjnym 
Klubem Samorządowym, który tworzą: 
Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowo-
gardzkie Forum Samorządowe, Prawo 
i Sprawiedliwość i Samoobrona.  Duże 
zaangażowanie stowarzyszeń i insty-
tucji, firm nowogardzkich obywateli,  a 
także  pracowników Urzędu Miejskie-
go pozwoliło nam osiągnąć tak wysokie 
miejsce w ogólnopolskim rankingu. Po-
twierdziła się reguła, że zgoda buduje... 
To właśnie w roku 2009 i obecnym prze-
znaczono największe środki na inwesty-
cje prowadzone w naszej gminie. Obec-
nie Nowogard znajduje się na ścieżce 
intensywnego rozwoju infrastruktury i 
rozwoju społecznego.  Głęboko wierzę, 
że wspólnie będziemy rozwijać naszą 
małą ojczyznę. Będziemy kłaść  nacisk 
na podnoszenie jakości usług świadczo-
nych przez Gminę w myśl zasady: Gmi-
na przyjazna obywatelowi. Przed nami 
nowe wyzwania. Modernizacja szpita-
la, utworzenie specjalnej strefy ekono-
micznej, rewitalizacja miasta i zagospo-
darowanie jeziora,  rozwój budownic-
twa mieszkaniowego, kanalizacja tere-
nów wiejskich. Są to priorytety naszych 
działań. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do osiągnięcia tego suk-
cesu. Razem zrobimy wiele” 

Opr. Lesław M. Marek

Niesamowite!

Nowogard w krajowej czołówce Z dniem 01.07.2010 r. została zli-
kwidowana kasa opłat w siedzibie 
PGNiG  w Nowogardzie oraz w Go-
leniowie - wszystkie rachunki moż-
na regulować w placówkach Pocz-
ty Polskiej, dowolnej placówce ban-
ku lub przez Internet. Biuro obsłu-
gi klienta jak na razie będzie działać, 
więc wszystkich którzy chcą podłą-
czyć licznik lub przyłączenia do sie-
ci gazowej w przypadku, gdy zacho-
dzi konieczność budowy lub rozbu-
dowy instalacji gazowej tj. np. bu-
dowy nowego przyłącza gazowego, 
budowy lub rozbudowy instalacji 
gazowej (istnieje przyłącze gazo-
we) mogą nadal zgłaszać się z od-
powiednim wnioskiem do nasze-

go oddziału gdzie uzyskają wszyst-
kie potrzebne informacje oraz fa-
chową pomoc. Biuro otwarte jest 
od 7.00:15.00. Niestety nie udało 
nam się ustalić jak długo to potrwa. 
Miejmy nadzieję, że tak pozostanie 
i my zwykli obywatele nie będzie-
my musieli jeździć do Stargardu lub 
Goleniowa żeby cokolwiek załatwić. 
A co się stanie z pięknym budyn-
kiem, tego niestety na razie nie wie-
my, gdyż jest on tylko dzierżawiony 
od Gazowni Szczecińskiej. Można 
wnioskować, że z chwilą sprzedaży 
budynku zniknie również z naszego 
miasta Biuro Obsługi.

Tekst i foto K.M- Kosakiewicz    

Nie ma punktu opłat za zużyty gaz 

UWAGA WĘDKARZE

Koło M-G PZW Nowogard w dniu 24.07.2010 r. or-
ganizuje zawody wędkarskie spławikowe p.n. „WA-
KACJE Z WĘDKĄ” na jeziorze w Nowogardzie 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 22.07.2010 r. 
Spotkanie zawodników koło restauracji „Neptun” o 
godz. 15.30. Startowe wynosi 5 zł. 

Zapraszamy
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XVII Niedziela Zwykła

Jednym z poważnych nieporozumień naszego 
pokolenia jest ciągłe narzekanie na zło istniejące obok 
nas. Prawie we wszystkich rozmowach, gdziekolwiek 
się spotykamy, dźwięczy nuta narzekania: rozkład 

moralny młodzieży, rozbite małżeństwa i osierocone dzieci, 
alkoholizm, nieuczciwość w pracy, brak odpowiedzialności. Zła 
moralnego obok nas jest dużo.

To narzekanie w pewnej mierze jest znakiem naszej dobrej 
woli i pragnienia życia w świecie dobrym. Uważamy, że wokół 
powinno być wielu ludzi szlachetnych, gotowych do poświęcenia, 
bezinteresownych, ofiarnych, wielkiego ducha. Tęsknimy za światem 
dobra.

A co na to odpowiada Bóg? Świat przypomina Sodomę i Gomorę, 
a Bóg w każdym pokoleniu szuka dziesięciu sprawiedliwych. Jeśli 
ich znajdzie, nie zniszczy świata ze względu na tych dziesięciu.

Gdyby rolnik zasiał pszenicę, a po pewnym czasie zobaczył, że na 
jego polu zamiast pszenicy wyrósł łan kąkolu, a w nim naliczyłby 
jedynie dziesięć kłosów pszenicy, na pewno doszedłby do wniosku, 
że uprawa się nie opłaci, że trzeba wszystko zaorać i siać od nowa. 
Ale Bóg tak nie powie. Bogu opłaci się czekać, aż dojrzeje tych 
dziesięć kłosów pszenicy. Kąkol może wzrastać i wydawać owoce. 
Bóg nie zniszczy pola dla tych dziesięciu kłosów, dlatego że one 
wydają wyrok na cały łan kąkolu. One dowodzą, że w Sodomie 
można żyć sprawiedliwie. Bóg potrzebuje dziesięciu świadków.

Narzekaniem świata nie zmienimy. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent 
energii, którą wkładamy w narzekanie i słowne reformowanie świata, 
trzeba przeznaczyć w tym celu, by doskonalić swoją sprawiedliwość, 
by należeć do owych dziesięciu sprawiedliwych. To jest nasze 
zadanie, tego oczekuje od nas Bóg. Tak było w Starym Testamencie 
i tak jest w Nowym. Jezus zachował to podejście, gdy powiedział: 
„Wy jesteście światłością świata”. Jemu potrzeba dziesięciu kłosów 
pszenicy, by swoim światłem dały świadectwo prawdzie. To jest 
myślenie Boga.

Bóg w każdym pokoleniu szuka dziesięciu sprawiedliwych i ich 
dobroć decyduje o ocaleniu wielu tysięcy ludzi. W wieczności 
może się okazać, że człowiek od lat ciężko chory, przez swoją 
sprawiedliwość ratował od nieszczęść swoją rodzinę, która 
codziennie narzekała na to, że był dla niej ciężarem. Najczęściej 
nie wiemy, przez czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto, 
naród. Widocznie jest tak wielu sprawiedliwych, że Jemu się opłaci 
troska o to, by świat istniał. Myślenie Boga daleko odbiega od 
naszego myślenia. Ktokolwiek jednak wejdzie w to Jego myślenie 
i zatroszczy się o własną sprawiedliwość, nie wydając wyroków na 
świat, zyska pokój. Kończy się wówczas narzekanie, a jego miejsce 
zajmuje radość prawdziwej wolności.

Jaki jest warunek zachowania sprawiedliwości niesprawiedliwym 
świecie? Chrystus zwraca uwagę na modlitwę. Człowiek, który 

umie się modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwym. Jeżeli 
się nie modli, wcześniej czy później zginie zarażony jedną z chorób 
moralnych świata.

Ks. Tomasz Tylutki
Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
         W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze 

św. o g.7.30; 11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie 
o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. Po każdej Mszy św. odbędzie 
się poświecenie samochodów z okazji św. Krzysztofa – patrona 
kierowców.

W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie 
będzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygodniu o g.7.00. 

  
Parafia pw. MB Fatimskiej
 Zapraszamy na Msze św. niedzielne o: g.9.00 i 12.00, a w 

Miętnie o g.10.00, w Lestkowie o g.11.00.
TT

Propozycje na wakacje – piesza pielgrzymka na Jasną Górę… 

Czas Pielgrzymki jest czasem jedności i braterstwa, gdyż wszyscy 
razem tworzymy wspólnotę, stąd zwracamy się do siebie bracie, 
siostro lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, 
radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotkanymi 
ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty. 
Zapraszamy.

Zapisy na pielgrzymkę
1. Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są interaktywnie po-
przez stronę www.szczecinska.pl, www.mlodziezowa.szczecinska.pl, 
www.mysliborska.szczecinska.pl,

2. W sposób tradycyjny można zapisać się w „biurze obsługi 
pielgrzyma” przy Sanktuarium Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym ul. 
Rydla 61 Szczecin w ustalonych terminach: - przed wymarszem oraz 
u swoich księży i katechetów (pielgrzymka młodzieżowa), - 28 i 29 
lipca (pielgrzymka jasnogórska), 22 i 23 sierpnia (pielgrzymka my-
śliborska), w siedzibie Fundacji „Szczecińska” ul. Królowej Korony 
Polskiej 28 E w Szczecinie w godzinach urzędowania sekretariatu.

3. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dodatkowo 
otwiera punkty zapisowe w następujących miejscowościach: - 25 
lipca - Parafia pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu (16:00 -18:00), 
- 28 lipca - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - Myślibórz (16:00 
- 18:00), - oraz we wszystkich miejscowościach noclegowych pół 
godziny przed Apelem Jasnogórskim. 

4. Wpisowe. Podany koszt uczestnictwa w pielgrzymce nie 
obejmuje wszystkich świadczeń, jakie otrzymujemy z życzliwości i 
otwartego serca dobroczyńców, gospodarzy. Dlatego należy pamiętać 
o wyrazach wdzięczności tym, dzięki którym możemy pielgrzymo-
wać.

5. Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie, przewóz bagażu, zapew-
nienie nagłośnienia, środki medyczne którymi dysponuje grupa me-
dyczna udzielając pomocy i ewentualny przewóz chorego.

6. 20% rabatu „wpisowego” Jeżeli w pielgrzymce biorą udział 3 
osoby z rodziny, to osobowy koszt jest mniejszy o 20 % podstawowej 
wpłaty na każdego członka rodziny (najbliższa rodzina tj. mama, tata, 
brat, siostra).

7. Wysokość wpisowego (wpłata na konto bankowe fundacji, 
przy zapisach należy posiadać potwierdzenie wpłaty): - dla Młodzie-
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żowej Pieszej Pielgrzymki wpisowe wynosi 35,00 PLN, - dla Szczeciń-
skiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę opłata podstawowa wynosi 
125,00 PLN, rozszerzona 150,00 (w pakiecie rozszerzonym dodatko-
wo koszulka i kalendarz ścienny), - dla Pieszej Pielgrzymki do My-
śliborza wpisowe wynosi 40,00 PLN, - koszt uczestnictwa w grupie 
duchowej jest bezpłatny, wpłata w wysokości 50,00 PLN uprawnia 
pielgrzyma grupy duchowej do otrzymania znaczka, legitymacji i po-
radnika pielgrzyma.

8. Opłata „za powrót” jest dokonywana odrębnie, - powrót z 
Częstochowy możliwy specjalnym pociągiem PKP (rozkład dostępny 
na stronie www.pkp.pl) zgodnie z posiadanymi zniżkami, specjalnym 
autobusem koszt 85,00 PLN, - powrót z Myśliborza specjalnym auto-
busem koszt 25,00 PLN. 

Szczegóły na: http://www.szczecinska.pl

x.TT

Przygotowania do odpustu parafialnego

Zbliża się czas naszego parafialnego święta. Grupa parafian, której prze-
wodzi nasz Parafialny Zespół Caritas, przygotowuje festyn parafialny. Tak 
jak w poprzednim roku na czas odpustu zostanie zamknięta ulica Kościelna, 
na której odbywać się będzie nasz festyn. Zbieramy fanty na loterię odpusto-
wą. Fanty można przynosić do zakrystii i domu parafialnego. Każdy kto jest 
chętny do włączenia się w przygotowanie festynu parafialnego może zgła-
szać się do wolontariuszy naszego Zespołu Caritas.

Parafia p.w. WNMP

Powstało Studium Organistowskie w Szczecinie

W naszej archidiecezji jest zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych 
do pracy organistów. Ma temu sprostać powstałe w tym roku i zaczynają-
ce swoje istnienie Studium Organistowskie, które powstało pod patrona-
tem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w ramach Stowarzyszenia 
„Pro Musica Sacra”. 

Studium będzie działało przy parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie przy 
ul. Broniewskiego 18. Nauka w Studium trwa dwa lata, każdego roku od 
października do czerwca. Ilość miejsc ograniczona, bo tylko 10. O przyjęciu 
decyduje przesłuchanie wstępne. 

Dokładnych informacji udziela Łukasz Popiałkiewicz, tel. 501 657 854, e-
mail: lukpop@op.pl

Informujemy, że w naszej Archidiecezji rozpoczyna swoją działalność Ka-
tolicki Telefon Zaufania. Jego celem jest niesienie pomocy osobom znajdu-
jącym się w kryzysie oraz udzielenie wsparcia osobom, które z różnych po-
wodów czują się odrzucone przez własne środowisko. Rozmowa z cierpliwie 
słuchającą drugą osobą jest dla wielu szansą na wyjście z psychicznej izolacji 
i zmniejszenie swojego poczucia osamotnienia, a często jest to pierwszy krok 
na odbicie się od dna i zobaczenie światełka w tunelu.

Osobami dyżurującymi w Katolickim Telefonie Zaufania są wolontariusze 
świeccy, z którymi współpracuje Kapłan. W swojej działalności kierują się 
oni zasadami moralności katolickiej oraz ogólnymi zasadami Polskiego To-
warzystwa Pomocy Telefonicznej.

Dyżury Katolickiego Telefonu Zaufania odbywają się od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 17.00 do 20.00 pod szczecińskim numerem telefonu 
91 885 1111 lub pod numerem ogólnopolskim 801. 009 741

Komunikat Kurii Metropolitalnej 
Szczecińsko-Kamieńskiej

Samorządowa demokracja sondażowa. To nowe zjawisko w naszej gminie. 
Jego uprawianie rozpoczął nowogardzki Sojusz Lewicy Demokratycznej. W 
ankiecie, którą dołączono do jednego z wydań naszej gazety poproszono 
czytelników o ocenę działalności samorządu w kilku dziedzinach np. ochro-
ny zdrowia, mieszkalnictwa, czy funkcjonowania przedszkoli. Ankietowa-
nych poproszono także o propozycje w zakresie np. kultury, poprawy pracy 
Urzędu Miasta. 
Śladem lewicy poszło nowopowstałe stowarzyszenie Wspólny Nowogard. 
W odróżnieniu od poprzedniej tę ankietę przeprowadzono na ulicach mia-
sta, osobiście przepytując mieszkańców.     
Śmieszne to wszystko. Okazuje się, że zasiadający w Radzie Miejskiej po 
kilka, lub kilkadziesiąt lat samorządowcy muszą przeprowadzić ankietę by 
dowiedzieć się, że w Nowogardzie najbardziej brakuje miejsc pracy, a atu-
tem miasta jest jezioro.
Można, zatem wnioskować, iż Robert Czapla, czy Tomasz Szafran zasiadając 
w Radzie Miejskiej do przeprowadzenia ankiet nie mieli świadomości, co 
tak naprawdę potrzebne jest lokalnej społeczności. Zaiste, dietę brali chyba 
za to, ze przetrwali w tej heroicznej służbie społecznej.
Dla ankietowanych gratulacje. Dzięki swoim odpowiedziom w nadchodzą-
cej kampanii wyborczej, a konkretnie w programach wyżej wymienionych 
ugrupowań usłyszą, właśnie to, co chcą. Wygląda na to, że w nadchodzącej 
kampanii wyborczej dowiemy się oczywistych oczywistości. Kolejne ugru-
powania obiecają nam miejsca pracy, więcej imprez kulturalnych. Zapowie-
dzą lepsze zagospodarowanie jeziora i rozwój turystyki.
Od wyborów miną kolejne cztery lata. I co? I znów ktoś zwróci się do 
państwa z podobnymi pytaniami. Wszystko przecież po to by, tak jak na 
Antarktydzie właśnie lód dyktował warunki. Szkoda tylko, że lud jest jak 
zwykle wysłuchiwany przed wyborami. A w trakcie kadencji jego słowa, pu-
blikowane choćby na lamach „Dziennika” odbijają się niczym przysłowiowy 
groch o ścianę. Zainteresowanym przykładów możemy podać bez liku.  
I jeszcze pytanie od redakcji do ugrupowań. Czy przeprowadzanie ankiet 
odbywało się za darmo?  

Marcin Nieradka    

Komentarz – Czego chce lud?

WYBIERZ ŻYCIE
Dnia 24.07 2010r.Samorządowa Fundacja opieki Medycznej „Zdrowie” 

organizuje
Program „Profilaktyka Raka Szyjki Macicy”. W programie mogą uczest-

niczyć
kobiety powyżej 35 roku życia, które wciągu ostatnich 18 miesięcy nie 
miały robionego badania cytologicznego. Ilość pań do badania ograni-

czona.
Program obejmuje:- badanie ginekologiczne - badanie cytologiczne.
Szczegółowe informacje i rejestracja u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 15 zł.
Co to jest rak szyjki macicy?
Rak szyjki macicy to zagrożenie, które może dotyczyć Ciebie i Twojej ro-

dziny. Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w każdym wieku. Warto 
wiedzieć jak temu zapobiec. 

-Rak szyjki macicy to nowotwór złośliwy, który jeżeli nie zostanie wcze-
śnie wykryty i odpowiednio leczony, zawsze prowadzi do śmierci.

-Jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem zło-
śliwym u kobiet do 45 roku życia.

-Co roku w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a 
około 2 tys. umiera z tego powodu.

-Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przedrako-
wymi, które mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich 

wykrycie daje szansę skutecznego leczenia.
Regularne wykonywanie badań cytologicznych pozwala wykryć chorobę 

nowotworową we wczesnym stadium(przedrakowym)
Cytologię powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Inf. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Nasi Czytelnicy są bardzo uważni i zniesmaczeni na widok bezmyślno-
ści, głupoty i zwyczajnych zaniedbań jakie zdarzają się każdemu z nas, ale 
nie powinny zdarzać się ludziom odpowiedzialnym za wykonywanie po-
wierzonych obowiązków za które pobierają pieniądze. Redakcja zasypy-
wana jest sygnałami i zdjęciami. Raz w miesiącu będziemy zwracać uwagę 
na to co nas niepokoi, a nawet oburza.

Oto latarnia przy alejce spacerowej nad jeziorem. Brakuje tutaj tylko 
dziecka, które musi „dotknąć i zobaczyć”…

Przy ul. 15 Lutego studzienka kanalizacyjna taka jak setki studzienek w 
mieście. Ta jednak … jest przyjazna środowisku. Otwory wokół niej to swo-
isty wentylator i wyjście awaryjne … dla szczurów. Korzystają one z okazji, 
oj korzystają! 

Spacerkiem po mieście…

Było piękne drzewko przy ul. 700-lecia i cieszyło wzrok. Podobnie jak te 
nad jeziorem komuś przeszkadzało. Pozostał kikut. Też ciekawie wygląda i 
chociaż głosu nie ma dużo o nas mówi…

Kazali kosić trawę ... więc koszę. Nie szkodzi, że trawy nie ma.

Zdjęcia Czytelników komentarzem opatrzył LMM

Życzymy sobie spokojnej nocy. Ten kosz spokoju nie zaznał - już o godzi-
nie 22 został brutalnie „rzucony na glebę”



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

923-26.07.2010 r. 

Swierczewo – podnowogardzka 
wieś  do , której prowadzi  zanie-
dbana droga (oczywiście powiato-
wa). Krótkim odcinkiem droga ta 
przebiega  przez piękny las (jeszcze 
piękny –obwodnica  budowana  na 
jego obrzeżu wkrótce zrobi swoje)  
ciągnący się tuż za stadionem i sta-
cją wodociągową. Wybrałem się do 
Świerczewa w związku z telefonem 
jednego z mieszkańców poirytowa-
nego  sposobem realizacji  „inwe-
stycji”  w Świerczewie , która ponoć 
ma być tzw. nowym boiskiem  wiej-
skim. Brukowaną drogą w prawo 
za kościołem dojeżdżam w miejsce 
gdzie zlokalizowano  nowe centrum 
życia sportowego wsi . Mimo dłuż-
szych poszukiwań nie udaje mi się 
odnaleźć  niczego co mogłoby bo-
isko przypominać .  Pytam napotka-
nych kilkuletnich chłopców gdzie 
znajduje się  boisko.  „Nowe czy sta-
re” odpowiadają .  Nowe – uściślam 
– uświadamiając sobie jednocześnie 
,że jakieś boisko wieś już  posiada-
ła . Chłopcy wskazują mi teren tuż 
przy drodze na której się zatrzyma-
łem . To tutaj – krzyczą ochoczo-  
nie wiemy jak tu grać.  Tutaj?  – pa-
trzę z niedowierzaniem  na  blisko 
hektarowy teren porośnięty  bady-
lowatymi chwastami , mocno pofał-
dowany o różnicy rzędnych  przy-
najmniej dwa metry ( zimą  pomy-
ślał bym ,  że to górka do zjazdu na 
sankach) .  Wchodzę na to „boisko” 
okazuje się , że oprócz poprzednio 
wymienionych mankamentów,  po-
wierzchnia na dodatek jest zupełnie 
nieutwardzona ,a  trawa  została po-
siana  na tyle nieumiejętnie , że wze-
szła rzadko i trzeba się pochylić aby 

wśród chwastów dostrzec jej nie-
liczne kępki.   Można być pewnym 
że z tych resztek trawy murawy nie 
będzie.  Wkrótce pojawia się młody 
człowiek , który jak się okazało był 
moim telefonicznym informatorem  
i z goryczą zaczyna mówić:

„ boisko jest wykonywane w spo-
sób zupełnie niechlujny na prywat-
nym terenie, jak słyszałem właściciel 
tego terenu dokonał   jego zamiany  
na inny  również prywatny na któ-
rym dotychczas znajdowało się tzw. 
stare boisko – wszystko wygląda na 
jakąś  mistyfikację  niby wieś nie tra-
ci boiska na 
tej zamianie 
,a  Panowie  
zamieniają-
cy się spra-
wiają wraże-
nie ,że odda-
ją prywatne 
na publiczny 
cel ale w rze-
czywistości w 
praktyce bo-
iska, jak wi-
dać, nie bę-
dzie z tej wy-
konanej tu-
taj pracy, a 
mieszkańcy, 
którzy chęt-
nie zaanga-
żowali by się i 
wykonali bo-
isko zapew-
nie o wiele 
solidniej nie 
wiedzą na 
czym stoją – 
nie wiedzą 

czy boisko jest wiejskie  , publicz-
ne czy prywatne . Czy chodzi tutaj 
o jakąś przedwyborczą  hecę  czy o 
przejęcie na inny cel terenu starego 
boiska. Nie wiem ale jedno jest pew-
ne ktoś sobie zakpił z nas i naszych 
dzieci,  dla których wiejskie boisko 
jest nie tylko jedynym miejscem do 
bezpiecznego  uprawiania sportu, 
ale także często jedynym dostępnym  
miejscem do sensownego spędzania 
wakacji”  

Tekst ten pisany jest na gorą-
co  ale temat wydał się na tyle istot-
ny ,że postanowiłem nie  wyjaśniać 
wszystkiego z osobami  odpowie-
dzialnymi za stan rzeczy – jest oczy-
wiste ,że  powinni oni sami  z wła-
snej  inicjatywy nie tylko wyjaśnić 
mieszkańcom – nie gazecie – co czy-
nią ale  zwłaszcza  czynić jak należy .  
Mam nadzieję ,że się tak stanie , a do 
sprawy wrócimy.

MS

PS. Niewtajemniczonym Czytel-
nikom przypominamy artykuł opu-
blikowany w naszej  gazecie z dnia 9 
lipca – oto jego skrót:

„Na zdjęciu widzimy zawodników 
ze Świerczewa. Dlaczego o nich pisze-
my? Otóż chłopcy postanowili brać 
udział w zawodach. Żeby nie dać 
„plamy” trzeba się jakoś przygoto-

wać – do tego potrzebne jest boisko - 
miejsce gdzie można potrenować. W 
Świerczewie takiego placu nie było. 
Rozpoczęły się starania. Pan Jerzy 
Kubicki sołtys sąsiedniego Karska po-
mógł od strony prawnej i założył for-
malnie Ludowy Zespól Sportowy. Pan 
Kubicki pomógł w staraniach o odpo-
wiedni plac – udało się – pan Jaro-
sław Mysiak udostępnił swoje grunty 
pod boisko. Wtedy zaczął działać pan 
Roman Pabisiak i usunął z placu to 
co było przeszkodą – jednym słowem 
przeprowadził karczowanie. Na taki 
plac wkroczyli pracownicy pana Sta-
nisława Ciechanowskiego – po zrów-
naniu gruntu posiano trawę. Taka 
jest krótka historia powstawania klu-
bu na wsi. Wszystkim wyżej wymie-
nionym i wielu innym zaangażowa-
nym w cały proces serdeczne podzię-
kowania składają zawodnicy LZS 
Świerczewo”.

Informację tę  dostarczył do re-
dakcji jeden z zawodników nowo-
powstałego LZS Świerczewo. Nie-
stety bijący wówczas  z tekstu opty-
mizm pewno  nieco przygasł w 
związku z realiami, które dzisiaj 
przedstawiamy, a może był to opty-
mizm na zamówienie , jeśli tak to 
takiego się nie ima żadna rzeczywi-
stość nawet najbardziej skrzecząca. 

Świerczewo

Boisko- pośmiewisko

Z tej trawy nie będzie murawy

I kto by pomyślał, że to boisko...
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Z  Prezesem Zarządu firmy PUWiS – inż. Ryszardem Sobieral-
skim rozmawia Jarosław Bzowy

- Pańska firma PUWiS jest od wielu lat największym do-
stawcą wody dla mieszkańców naszej gminy i kilku innych. 
To dowodzi, że firma jest w dobrej kondycji finansowej?

PUWiS Nowogard działa na rynku usług wodociągowo – ka-
nalizacyjnych od 1992 roku, kiedy to powstała nasza spółka, ale 
jej baza jest starsza, bowiem przejęliśmy kadry i doświadczenia 
poprzednich struktur. Aktualnie obsługujemy urządzenia na te-
renie 14 gmin, co daje ponad 55 tysięcy zaopatrywanych miesz-
kańców. Taki rynek z natury rzeczy wymusza najwyższy poziom 
profesjonalizmu i standaryzacji, a do tego niezbędne jest zapew-
nienie odpowiedniego potencjału techniczno – organizacyjnego, 
ale także finansowego. To jest działalność koncesjonowana. Fir-
ma która chce świadczyć takie usługi mieszkańcom musi być sta-
bilna i przewidywalna finansowo, a także musi mieć zdolność do 
realizacji przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych. I my to 
zapewniamy obsługiwanym gminom.

- Bilans dodatni firmy jest bezsprzeczny, czego potwier-
dzeniem jest pozytywny wizerunek wśród radnych naszego 
miasta, co zauważyłem na sesji rady miasta. Ale są też tacy 
radni, którzy nie darzą Was sympatią. Proszę, więc powie-
dzieć, jaka będzie przyszłość firmy?

Faktycznie, wszystkie te lata funkcjonowania spółki poświę-
ciliśmy na jej rozwój i budowanie solidnych podstaw do dalszej 
działalności. Na bieżąco nadążamy za ciągle zmieniającymi się, 
coraz bardziej rygorystycznymi przepisami ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. W ramach PUWiS oprócz podstawowych za-
dań operatorskich gwarantujemy też wykonywanie wysoko wy-
specjalizowanych robót instalacyjno – budowlanych i usług sa-

Temat na upalne dni

O suszy, wodzie i wodociągach…
nitarno – sprzętowych. Ale co najistotniejsze z punktu widzenia 
jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, mamy cer-
tyfikowane Laboratorium Badawcze, którego wyniki uznawane 
są zarówno przez Sanepid jak i Inspekcję Ochrony Środowiska. 
To jest naprawdę „rodzynek” w skali naszego województwa. A co 
do przyszłości na naszej gminie, no cóż to w dużej mierze zależy 
od Rady Miasta. Są głosy, że należy przeprowadzić przetarg aby 
„ściągnąć” firmy zagraniczne, zmienić warunki itp. Warunki już 
mamy na tak zwanej granicy możliwości, ich pogorszenie ozna-
cza utratę wiarygodności. Natomiast jak jest z tym „kapitałem 
zagranicznym” to chyba te 20 lat nauki coś pokazało. Są już takie 
wodociągi w Polsce i łatwo jest sprawdzić, co faktycznie zrobili, 
za co i gdzie wywożą zyski. My mamy duży, niepodważalny doro-
bek wielu lat, a także referencje z każdego roku od obsługiwanych 
gmin. Co ważne jesteśmy swoi, łatwi do sprawdzenia, tu mamy 
siedzibę, tu płacimy podatki i tu dajemy stabilny rynek pracy za-
trudniając 140 pracowników.

- Mówi się, że zamierza Pan kupić tereny ze złożami wody 
blisko granicy?

To jakaś plotka, pierwszy raz to od Pana słyszę. Może ktoś coś 
tam usłyszał i nie znając tematu dorobił sobie historię. Nie kupu-
jemy żadnej ziemi na granicy. Natomiast, jeśli chcemy zachować 
wysokie standardy usług, poprawiać ich jakość oraz dalej się roz-
wijać, to naturalną rzeczą jest, że prowadzimy odpowiednie do 
potrzeb prace studialne i analityczno – badawcze. Ich celem jest 
poszukiwanie miejsc, w których moglibyśmy pozyskiwać jak naj-
lepszej jakości wodę oraz projektowanie działań zmierzających 
do zapewnienia ciągłość jej dostaw o odpowiednim ciśnieniu w 
celu optymalizacji kosztów jej poboru, uzdatnienia i dostarcze-
nia mieszkańcom.

- Czy to prawda, że chce Pan odsprzedać swoje udziały w 
firmie?

To jakaś kolejna plotka, ale o tej już słyszę od paru lat. Gdybym 
chciał, to pewno dawno bym to zrobił. Być może bierze się to stąd, 
że wykupieniem PUWiS interesują się przeciętnie dwie firmy w 
roku. Zdecydowana większość zagranicznych lub z udziałem ta-
kiego kapitału. Mam syna, który szkoli się do jej przejęcia. Pan 
Piotr Tomków, który jest udziałowcem i dyrektorem technicznym 
też. Mam zobowiązania do załogi, do tych naszych pracowników 
z którymi tą firmę budowaliśmy od podstaw. Oni wszyscy zosta-
wili tu wiele lat swojego życia. I mam to tak sprzedać, a co dalej? 
Nie, nie ma teraz takiej opcji. A z tych prób kupowania nas jest 
choć tyle dobrego, że jak swoi nas nie doceniają, to przynajmniej 
widzimy jak oceniają nas różni fachowcy z zewnątrz i jaka fak-
tycznie jest nasza wartość. Po prostu słuchamy tego, kto co mówi 
i czy zajmując jakieś stanowisko w ogóle się na tym cokolwiek 
zna, nie angażując się w żadną politykę. Nasza prawdziwa war-
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tość jest taka, za jaką chcą nas kupić, ale to wcale nie znaczy, że 
się sprzedajemy.

- Woda w nowogardzkich kranach jest dobrej jakości, co 
mogę sam potwierdzić jako użytkownik, ale tego już nie 
można powiedzieć o kranach wiejskich, które są zamonto-
wane w małych miejscowościach. Dobrym przykładem jest 
miejscowość Błotno.

To prawda, woda w nowogardzkich kranach jest bardzo do-
brej jakości. Może i lepszej niż ta niegazowana w butelkach, i to 
o ile tańsza. Natomiast, co do małych ujęć wiejskich temat jest 
bardziej złożony. Jej jakość w kranie w dużej mierze zależy za-
równo od parametrów fizyko – chemicznych w stanie surowym 
jak i od przyjętego systemu uzdatniania i dystrybucji. To szero-
ki temat, każde ujęcie jest inne i wymaga odrębnego omówie-
nia. Generalnie, na terenie naszej gminy, woda dostarczana ze 
wszystkich ujęć, w tym wiejskich całkowicie spełnia wymagania 
określone przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Co do 
Błotna też. Tyle że w tej miejscowości woda surowa, pobierana ze 
studni jest gorszej jakości i musimy tam rygorystycznie przestrze-
gać procesów technologicznych jej uzdatnienia. Teraz do Błotna 
podłączone będzie jeszcze Łęgno, co pociąga za sobą wzrost pro-
dukcji. Dlatego w tym roku odwiercimy tam dodatkową studnię 
i dostosujemy stację do zwiększonych potrzeb.

- Woda w dobie rozkwitu przemysłu jest nadmiernie wyko-
rzystywana. Ekolodzy apelują by jej zasoby rozsądnie wyko-
rzystywać. A pana własna opinia, jaka jest na ten temat?

Zacznę od tego, że na szczęście temat ten na razie nie doty-
czy terenu naszej gminy. Po prostu nie mamy tu takiego napraw-
dę wodochłonnego przemysłu. To też daje pozytywny skutek w 
przedmiocie bezpośredniego zagrożenia naszego środowiska ście-
kami przemysłowymi. Oczywiście są skutki pośrednie, bowiem 
woda rządzi się swoimi prawami i nie uznaje żadnych granic, w 
tym miast i gmin. To, co obecnie u nas funkcjonuje to nie pro-
blem, no może poza tak zwaną gnojowicą z przemysłowej pro-
dukcji zwierzęcej. Ale tym problemem my, jako PUWiS się nie 
zajmujemy, a osobiście nie chciałbym zabierać w tej sprawie sta-
nowiska. Natomiast niezaprzeczalną prawdą jest to, że woda to 
podstawa naszego życia, to dobro wymajające szczególnej troski 
i jego jakiekolwiek marnotrawstwo czy niewłaściwe wykorzysta-
nie jest szkodzeniem samym sobie. Prądu może jakiś czas nie być, 
ale wyobraża Pan sobie życie bez wody zdatnej do picia. W tym 
fachu pracuję już ponad 30 lat, między innymi jestem członkiem 
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Dyrektorze Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jeśli Pana lub 
czytelników Dziennika ten temat zainteresuje, to mogę go szerzej 
omówić do kolejnego wydania.

- Czy to możliwe by kiedyś jej zabrakło?

Jestem daleki od tego aby snuć jakieś apokaliptyczne wizje w 
stylu „efektu cieplarnianego” czy końca Świata w 2012 roku. 
Woda jest nierozerwalnym elementem całego ekosystemu na-
szej planety. Jej obieg w przyrodzie jest zamknięty, co najwyżej 

występuje w różnym stanie skupienia. Również w postaci pary 
czy lodu. Jeśli chcemy rozważać ten temat, to raczej w kontekście 
wody zdatnej do picia. A to już nie jest tak jednoznaczne. Stan 
fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny wody w środowisku przy-
rodniczym systematyczne się pogarsza. W tym wód podziemnych 
też. Przyczyny są bardzo różne, i te bezpośrednie i te pośrednie 
pochodzące np. z zanieczyszczenia powietrza oraz jest ich wiele, 
ale generalnie wynikają one wszystkie z działalności ludzi. Mam 
nadzieję, że współczesna edukacja ekologiczna i poziom wiedzy 
społeczeństwa, szczególnie tej młodszej jego części, jest już na po-
ziomie pozwalającym przypuszczać że takie zagrożenie globalnie 
nie wystąpi. Poza tym przyroda ma to do siebie, że potrafi kory-
gować nasze błędy i ma duży potencjał do samo regeneracji, pod 
warunkiem nie wtrącania się w jej procesy naturalne.

- Jak obecna susza wpływa na stan wód gruntowych?

Jaka susza? Gmina Nowogard to nie Wielkopolska która bez 
względu na pogodę ma stałe braki wody. A poważnie. Ten mie-
siąc wyższych, ponad wielolecie, temperatur zewnętrznych nie 
spowodował na obsługiwanych przez nas ujęciach bezpośrednie-
go skutku ujemnego w postaci obniżenia zasobów lub pogorsze-
nia jakości wód podziemnych. To prawda, jest zwiększony pobór 
wody, ale nasze ujęcia i stacje wodociągowe są do tego przygoto-
wana i dobrze sobie z tym radzą. Mieszkańcy mogą być spokojni 
że wody w kranach z tej przyczyny nie zabraknie. Oby tylko nie 
było awarii urządzeń, bo jeśli mieliśmy wcześniej jakieś proble-
my, to nie z wodą, a z przegrzewaniem się urządzeń zasilających 
w energię elektryczną. Ale w tym roku to przewidzieliśmy i po-
mieszczenie z szafą energetyczną jest klimatyzowane.

- Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i zachęcam Państwa do poruszania takich te-

matów w lokalnej prasie. Szczególnie odnoszących się do środo-
wiska i bezpieczeństwa wodnego. Nasza firma jest otwarta, chęt-
nie pomagamy szkołom i innym instytucjom w edukacji ekolo-
gicznej.

Wysłuchał Jarosław Bzowy

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w dniu 07.08.2010r
organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-

69 lat
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po
godz.14.00-ej tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Uwaga Emeryci i Renciści!
Polski Związek Emerytów i Rencistów zaprasza na pielgrzymkę do Liche-

nia. Planowany wyjazd w dniu dniu 30 lipca (piątek). Nadal przyjmuję zapi-
sy w siedzibie Związku – przy ul. 700-lecia 14 w każdy poniedziałek i piątek 
w godz. od 9.00 – 12.00.

Jednocześnie proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z Pań-
stwa zalega z opłatą składek?

Z poważaniem Alina Ochman 
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH 
MASZYN STOLARSKICH

- frezarki
- piły
- wiertarki
- wyrównywarki
- grubościówki
- szlifierki
- dłutownice
- maszyny wielofunkcyjne
- wentylatory i inne

KONTAKT: „A4B” PN – PT PO GODZ. 16.00 
TEL. 697 30 69 69

e-mail: aga4b@yahoo.com

Sprzedam 
elektryczny wózek inwalidzki w 

bardzo dobrym stanie, 

tel. 516 838 105, 91 350 30 53

STIMEX Sp. z o.o.
 z siedzibą w Osowie zatrudni 

pomoc księgowej. Wymagania: 
znajomość obsługi komputera, do-
świadczenie w pracy biurowej. Oferty 
kierować na fax: 91 39 27 322, 

e-mail: agro@stimex.pl

reklama

Zakończyły się intensywne prace remontowe mające na celu stworzenie 
boiska piłkarskiego. Z inicjatywy radnego Tomasza Szafrana i sołtysa Bogu-
szyc Krystyny Maciejewskiej rozpoczęto działania, które doprowadziły do 
stworzenia pełnowymiarowego boiska.  Rozpoczęło się od zorania gminnej 
łąki, co umożliwiło przejście do kolejnego etapu prac. Po kilkunastu dniach 
rozpoczęły się właściwe roboty, a na łąkę wjechała fadroma, która zaczęła 
równać powierzchnię. Ze względu na widoczny spad w miejscu, na którym 
umiejscowiona była działka, niezbędne było nawiezienie dużej ilości ziemi 
na boisko. W ciągu 2 dni nawiezionych zostało około 300 ton ziemi. Zabiegi 
te umożliwiły utworzenie równego terenu o długości prawie 100 metrów i 
szerokości około 50 metrów. Dzięki temu powstało pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej. Kolejnym etapem było dokonanie przez geodetów pomia-
rów, które umożliwiły dokładne wyznaczenie boiska.

Radny Tomasz Szafran oraz sołtys Krystyna Maciejewska składają ser-
deczne podziękowania:

p. Kazimierzowi Lewińskiemu, właścicielowi firmy STW za ogromna po-
moc i wkład w budowę boiska

p. Waldemarowi Zielińskiemu, właścicielowi firmy WA-TRANS za prze-
wiezienie ziemi niezbędnej do wyrównania terenu

p. Pawłowi Szarkowi, właścicielowi firmy, za pomiar geodezyjny
firmie Budimex za nieodpłatne przekazanie ziemi
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania boiska.

Inf.wysłuchał LMM

Kolejne boisko powstało w Boguszycach
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SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

F.H.U.P. REKO 
Skup Złomu i Metali Koloro-

wych w Nowogardzie, 
ul. Dworcowa oferuje najwyższe 

ceny za złom stalowy – blacha
- 550 zł/ tonę
- sad 650 zł/ tonę
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 90 tys. Kontakt: 
883636 023.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, 
I p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 6 
tel. 506 642 565, 76 835 23 71.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 
m kw. 66 55 62 511.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia w Nowogardzie lub bli-
skiej okolicy, Tel. 516 284 836. 

• Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. J. 
Pawła, cena do uzgodnienia , tel. 605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw, z garażem w Nowogardzie. 
Tel. 91 39  20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw, kom-
fortowe z możliwością adaptacji pod-
dasza + garaż gratis. 796 911 043.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam dom + budynki gospodar-
cze, 9 km od Nowogardu. 602 824 002.

• Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z do-
płatą. 517 525 923.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie 
I p., w nowym budynku, do wykończe-
nia 57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m 
kw do uzgodnienia. Tel. 501 549 818.

• Wynajmę lokal na działalność han-
dlową, Nowogard, 700 Lecia 8A (pod 
Kebabem), 30 m kw, cena najmu 1000 
+ media. Lokal wymaga remontu. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

•	 Sprzedam nowy garaż przy ul. Jana 
Pawła II. Tel. 607 585 535.

•	 DOm – skrajny segment przy ul. Gro-
ta roweckiego. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie na I piętrze po remoncie. Tel. 
661 510 846.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 68 
m kw podwyższony standard, niski 
czynsz. Tel. 885 688 771.

• Mieszkanie 67 m kw ul. Warszawska, II 
piętro zamienię na 2 pokojowe (blisko 
kościoła) do II piętra. Tel. 667 926 528, 
91 39 26 528.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła. 
Tel. 608 63 23 25.

• Sprzedam duży garaż ul. Kościuszki. 
508 309 980.

• Odstąpię działkę ogrodową ul. 3 Maja, 
2 tys. 784 988 575.

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. Tel. 667 353 986.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 
10, centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 
70 tys. Tel. 668 137 228, 91 39 23 547 
po 15.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Zam-
kowej do wynajęcia. Tel. 665 001 251.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 91 
39 25 147.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, cena do uzgodnienia. 
601 441 763.

• Boh. Warszawy samodzielna góra 
domu, 100 m kw, 4 pokoje plus pod-
dasze, działka 800 m kw, 255 tys. Tel. 
725 899 426.

• Długołęka k. Nowogardu – murowany 
budynek magazynowo – gospodarczy, 
500 m kw na działce 6000 m kw, 160 
tys. Tel. 783 534 677.

• Świętoszewko k. Golczewa – miesz-
kanie 45 m kw, bezczynszowe, 3 pok., 
ogródek, blisko jezioro, przyzwoity 
standard, 78 tys. Tel. 501 307 666.

• Samodzielna połowa domu koło Do-
brej, 80 m kw, 3 pok., kuchnia, łazienka, 
działka 1100 m kw, blisko 2 jeziora, 58 
tys. Tel. 889 133 882.

• Mieszewo 6 ha blisko jeziora i wsi, 
11,500/ ha. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II 
piętro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum miasta. 601 732 008.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony let-
nie Dunlop, pióra wycieraczek, stan 
bdb, cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Mercedesa C 240, 2000 
r., benzyna, automat, skóra, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 28 tys. 
609 307 327.

• BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, pełne 
wyposażenie, bezwypadkowe, cena 18 
tys. 609 307 327.

• Sprzedam Nissan Micra, model K012, 
rok produkcji 2003, przebieg 79 tys. 
km, wyposażenie: ABS, klimatyzacja, 
poduszki powietrzne, radio/CD, elek-
tryczne szyby, 2/3 drzwiowy, kolor gra-
fitowy metalik, stan bardzo dobry, po 
kobiecie, plus 4 szt. opon zimowych. 
Tel. 502 792 361.

• Sprzedam motocykl Romet 125 cm3. 
605 882 110. 

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, ko-
lor srebrny metalik, klimatronik, książ-
ka serwisowa, bardzo zadbana, cena 
45900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam samochód Kia portale, rok 
prod. 1997, zarejestrowany i ubezpie-
czony, el. szyby, el.  lusterka, el. szyber-
dach, 4 x 4, wspomaganie kierownicy, 
radio CD, centralny zamek, hak, poj. 
2000, benzyna, cena 8500,00 do nego-
cjacji. Tel. 506 07 31 51.

• Sprzedam Fiat Brava, 1996, poj. 1,4, po 
przeglądzie, cena do uzgodnienia. Tel. 
511 016 833.

• Sprzedam Citroen Berlingo, 1,9 diesel, 
1998 r., cena 6 tys. Tel. 600 62 62 68.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano. 782 036 086.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyczki, 
waga ok. 20 k, atrakcyjna cena. Tel. 91 
39 106 54.

• Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w okolicach 
błotna. Tel. 504 282 276.

• Szukam 20 ha łąki do skoszenia i 
zebrania w okolicach Błotna. Tel. 
504 282 276.

• Sprzedam owies. 796 144 225.

• PILNIE oddam za darmo słomę kilku-
letnią w małych snopkach. Błądkowo. 
kom. 665 785 726.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

• Sprzedam fadromę Volvo BM-846. 
Sprawna, w ciągłej eksploatacji. Cena 
26000,00 zł. Tel. 506 073 151.

• Sprzedam przyczepę KRONE, rok 1996, 
ładowność 16 ton, wymiary skrzyni: 
7,10 m – 2,45 m, burty alu. o wysokości 
0,75 m, ABS, na poduszkach powietrz-
nych, stan bdb., gotowa do eksploata-
cji. Cena 14000,00. Tel. 506 073 151.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 50 36 50.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 

„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki bruko-
wej, Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  
893, www.bruk-linnowogard.com.pl

• Profesjonalne docieplenia budynków, 
podbitki. 608 84 77 84.

•	 Usługi remontowe – glazura, tera-
kota, regipsy, szpachlowanie, tapeto-
wanie, malowanie – wykonawca z 15 
letnim doświadczeniem w Niemczech. 
784 188 147.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

• Zakład Krawiecki „Caro” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

kOmPlekS DZIaŁek BUDOWlaNYCH W NOWOGarDZIe

CeNa: 95 zł/ m2 netto 

POSZUkUJemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

• Usługi ogólnobudowlane – stawianie 
domków od podstaw, betonowanie, 
szalowanie. 666 322 071.

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kom-
puterów, sieci komputerowe (Win-
dows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi budowlane – wykończenie 
wnętrz. 792 217 337.

• Malowanie, regipsy, panele. 
513 202 205.

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
Tel. 504  965 111.

• Łupanie, łamania kamieni na elewacje, 
mury iogrodzenia, rąbanie drewna. 
692 762 580.

• Kute elementy ozdobne do bram, ba-
lustrad, ogrodzeń oraz akcesoria do 
bram, ul. Boh. Warszawy 71 (teren PO-
M-u). Tel. 787 016 414.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Przyjmę do dociepleń budynków. 
607 654 692. 

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na te-
renie zachodniopomorskim, tel. 600 72 
54 74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę 
jako operator koparko - ładowarki 
lub spawacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię kierowców C+E, system trzy 
na jeden. 607 585 561.

• Zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych na potrzeby własne. 
607 585 561.

• Potrzebny fachowiec budowlany. Tel. 
723 432 323.

•	 Ślusarzo – spawacza dobrego zatrud-
nię. Tel. 503 032 234.

• Przyjmę do pracy tynkarza z doświad-
czeniem na tynki maszynowe. Tel. 
500 475 311.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie rolnym. 502 853 573.

• Szukam pracy jako kierowca kat. C+E. 
721 032 062.

• Przyjmę do pracy przy regipsach i do 
szpachlowania. 662 125 370.

INNe

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-

łowe, transport. 603 285 438.

•	 Oddam w dobre ręce 7 kotków. Tel. 

91 39 111 12.

•	 SZCZeNIaCZkI YOrkI mINIaTUrkI 

SPrZeDam DWIe SUCZkI, PO ma-

ŁYCH rODZICaCH. PIeS WaŻY 1,7 

kG, SUka 1,5 kG, Tel. 513 157 299.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 

stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fir-

my Vaillant z Niemiec po przeglą-

dzie serwisu, do mieszkania, domu, 

gwarancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 

tylko ogrzewanie – mieszkanie, 

dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 

691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 

na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-

lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 

zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-

nik, stojący z wężownicą do podłą-

czenia go z piecem węglowym lub 

gazowym, typ 120, 150 litr, firmy Va-

illant, cena 750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody na prąd 380 V, nie-

miecki Vaillant wiszący, małe gaba-

ryty, domek, bar, cena 300 zł. Tel. 

691 686 772.

• Szukam transportu do przewiezienia 

mebli z Niemiec. Tel. 796 144 213, 650 

km.

• Oddam nieodpłatnie zestaw mebli 

młodzieżowych. Tel. 661 242 151, No-

wogard. 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwo-

ną. 793 729 349.

•	 Sprzedam wypoczynek i stolik pod 

telewizor, narzuty na wypoczynek i 

ławę oddam gratis. Tel. 508 309 113.

• SPRZEDAM KLIMATYZATOR PRZE-

NOŚNY DESA AC 120E 500 zł. Tel. 

660 797 830.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-

nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 

522 340.

• Sprzedam przepiękną satynową suk-

nię ślubną z długim trenem. Wzrost 

1,76 cm, rozmiar 38 + dodatki, cena 

1300 zł. Tel. 787 016 414.

•	 Zaginął szary, mały kotek, cha-

rakterystyczna cecha – brak jed-

nego ucha. Dla znalazcy nagroda. 

515 780 388.

w ramach projektu EASY PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie, lub jest zatrudniona w 
małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:

- bezpłatny kurs (80 godzin)

- podręczniki ECDL ,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfikatem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS

Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

72-200 Nowogard

Tel. 91 39 20 891 wew 216

Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

27,65 zł

2,80 zł

8,75 zł

17,50 zł

1,95 zł

6,90 zł

bILObIL Forte

               MAGNEFAr b6

                         PANAdOL

     Ulgix

42,25 zł
24,50 zł

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

23 lipca 2010 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakakrZYŻóWka

kupon - 23.07

ZŁOTA RYBKA

I złota rybka też połknie haczyk, 
Gdy masz przynętę w… nadmorskiej 

Daczy!. 

ROZMOWA NA PLAŻY

Na szarym piasku plaży,
Ciało przy ciele się smaży.

Ciało się pyta ciała:
„Przyjdziesz dziś do mnie, mała ?” 

Odkrzyknie ciało do ciała: 
„Bardzo bym, miły, przyjść chciała,

Ciała mam twego wciąż mało 
Lecz poparzone me ciało. 

Nic dziś ze słodkich swawoli, 
Bo całe ciało me boli.”

Na co się ciało obrusza: 
„Kto cię tak piec ciało zmusza?”

Odpowiada ciało ciału 
Obracając się pomału: 

„Ależ zrozum mój aniele, 
Chętnie wytrwam przy twym ciele,

Dusza moja z  twego ciała
Nigdy nie zrezygnowała 

Bo – choć już nie może ciało, 
Duszy jeszcze jest za mało”

O MOTYLKU 

Gdy posunął się już w latkach, 
Trzyma się jednego kwiatka, 

                   /
Mówił kwiatek do motyla: 

„Nikt nie widzi, niech pan zapyla.”

NASZE MORZE 

Morze, nasze morze:
Im brudniej, tym drożej.

ZALECENIE

Używaj w lipcu świata, 
Póki służą wdzięki lata!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 
karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek 

Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski  skład zastępczy. Współ-
pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu-
pak, Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ „Promed” - 91 392 67 40
NZOZ „Leks” - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -91 57 92 702

Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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W najbliższą niedzielę druga kolejka Letniego Turnieju na Dolnym.
Przed nami kolejne sześć meczów. Bardzo ciekawie zapowiada się pojedynek 
między drużynami Bóg Tak Chciał a parasolem. Ciekawe powinno być tak-
że w spotkaniu Zamkowej z Radosławiem. Przypominamy, że po pierwszej 
kolejce w tabeli popularnej dzikiej ligi prowadzą Parasol i Czarny Parasol 
mając na kocie po sześć punktów. „Początek o godz. 16 na boisku przy pl. 
Szarych Szeregów. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców. 
Wszystkie mecze II kolejki: FC Rezerwy – Zamkowa, Bóg Tak Chciał – Pa-
rasol, Bosman Dolne – Kombatanci, Zamkowa – Radosław, Hieny Cmentar-
ne – Czarny Parasol, FC Rezerwy – Parasol.

man

Amatorskie granie

To decyzja Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej. Przygotowu-
je się on bowiem do reorganizacji 
rozgrywek. Będzie ona polegać na 
likwidacji V ligi. Cała musi odbyć 
się do 2012 r. Decydujące kroki w 
reorganizacji nastąpią, więc po za-
kończeniu sezonu 2010/11. 
Natomiast od nadchodzącego se-
zonu każda z grup A-klasy będzie 
liczyć 12 zespołów. Olimpia nie bę-
dzie rywalizować, jak do tej pory 
w gr. I – tzw. nadmorskiej. Została 
przeniesiona do gr. II tzw. stargardz-
kiej. Jej przeciwnikami będą m.in.: 
Dąb Dębice, Orzeł Pęzino, WODR 
Barzkowice. Wraz z Olimpią do gr. 

II została także prześniona Radovia 
Radowo Małe.        
Nasz zespół pierwszy ligowy mecz 
rozegra 21 sierpnia. Na własnym bo-
isku zmierzy się z Zenitem Koszewo.
Natomiast w sobotę przed drużyną 
prowadzoną przez Marcina Mikla-
sa kolejny mecz sparingowy. Tym 
razem przeciwnikiem Olimpii bę-
dzie Kasta Majowe. W pierwszym 
spotkaniu kontrolnym, rozegranym 
w zeszłą sobotę Olimpia przegra-
ła z IV-ligową Vinetą Wolin aż 8:0. 
Wynik jednak nie dziwi, bo mecz 
podzielony był na trzy połowy, a 
w każdej z nich Vineta wystawiała 
inną jedenastkę.   

man 

Oskar Bonda z brązem MP

Wioślarska ósemka AZS Szczecin, która zdobyła brązowy medal MPJ na 
jeziorze Gopło w Kruszwicy. Siedzący pierwszy z prawej Oskar Bonda.

LMM

Olimpia przeniesiona
Olimpia Nowogard w przyszłym sezonie zagra w II grupie A-klasy.

Szanowna redakcjo
W nawiązaniu do wtorkowego artykułu na temat spartakiady LZS w Jarchlinie 
pragnę zauważyć, iż opublikowany list jednej z mieszkanek naszej wsi jest tylko 
kolejną próbą upokorzenia organizatorów oraz mieszkańców naszej wsi. 
Faktem jest, iż autor listu nie uczestniczył w przygotowaniach, które trwały klika dni 
więc nie wie, że oprócz sołtysa i rady sołeckiej zaangażowali się również dzieci, za
wodnicy LZS Jarchlino, MGZ LZS Nowogard oraz mieszkańcy wsi. 
Dnia 04 września br. po raz kolejny organizujemy Pożegnanie Lata oraz zjazd JAR
CHLINIAKÓW i jestem przekonany pomimo naszych starań ta niezadowolona z 
życia mieszkanka znowu będzie starała się zaistnieć w troszkę inny sposób. 
W nawiązaniu do poprzedniej rady sołeckiej oraz niektórych jej byłych członków 
pragnę przypomnieć, iż jest to praca na rzecz mieszkańców i wsi tylko wyłącznie w 
czynie społecznym. 
 
Ps. Jako redakcja po raz kolejny publikujecie artykuł oparty na opinii jednego czło
wieczka zapominając o 163 innych uczestników tej spartakiady 

Z poważaniem 
Sołtys Wsi Jarchlino 

0lszewski Tomasz

Spartakiada w Jarchlinie – odpowiedź Sołtysa

Na sportowo w Błotnie

W minioną sobotę odbyła się w Błotnie impreza sportowa, połączona z 
zabawą wiejską. Pomimo ulewnego deszczu, który padał do południa o g. 
14.00 było już piękne słońce. Pozwoliło to rozegrać turniej piłki siatkowej 
oraz mecze piłki nożnej na nowo wyremontowanym stadionie. Zwycięzcami 
w turnieju siatkówki okazali się zawodnicy z Sikorek, w piłce nożnej najlepsi 
byli gospodarze. Wszyscy otrzymali puchary z rąk pochodzącej z Błotna po-
seł RP Renaty Zaremby, która ufundowała okazałe nagrody. Po zmaganiach 
sportowych odbyła się zabawa taneczna przy muzyce, która przyciągnęła 
rzeszę mieszkańców Błotna i okolic, którzy bawili się do późnych godzin 
nocnych.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli przy organizacji 
imprezy i do zobaczenia za rok.
         

Tomasz Antas

Spartakiada w Dąbrowie
WKS zaprasza na spartakiadę - kolejny Memoriał Edka Łuczaka w dniu 

25.07.2010roku do Dąbrowy. W programie rozgrywki w piłkę nożną, piłkę 
siatkową oraz rozgrywki w streetball poświęcone pamięci Franka Palenicy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zespoły do udziału w turniejach. Począ-
tek spartakiady o godz. 10.00.

Rada Sołecka Dąbrowy.
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26 lipca br. g. 16.30
SkórOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Nie udawaj Palikota ... ... i bierz przykład z mego kota!

W obiektywie  Jana korneluka



Wtorek 
27 lipca 2010 r. 
Nr 56 (1891) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

reklamareklama

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama reklama

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Kolekcja WIOSNA - LATO
Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027
ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Szpital 

Drożej niż zakładano

Czytaj s. 4

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- minimum 2 letnie doświadcze-
nie na stanowisku magazynier
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

Wraca temat modernizacji nowej części nowogardzkiego szpitala. Na początku 
mówiło się, iż kosztować ona będzie 12 mln zł. Tymczasem przygotowany koszto-
rys opiewa na 19 mln 100 tys. zł. Gmina będzie musiała się więc zadłużyć wydając 
obligację wartości 20 mln zł. Decyzja ma zapaść 18 sierpnia na posiedzeniu Rady 
Miejskiej.  

Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość 

o nagłej śmierci 

Jana  
korneluka

wieloletniego 
fotoreportera DN

Wyrazy współczucia 
Rodzinie Zmarłego

składają 
pracownicy redakcji

Z OSTaTNIeJ CHWIlI
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Kronika policyjna 

reklama

reklama

19.07 – poniedziałek
Godz.11:40 – Patrol OPI zatrzy-

mał do kontroli drogowej rowerzy-
stę na ul. Boh. Warszawy Stanisła-
wa G., który posiadał aktualny zakaz 
prowadzenia roweru. 

13:10 – Kolizja drogowa na ul. 3 
– Maja, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy Opel Vectra – VW Passat 

17:40 – Kolizja drogowa na ul. Ra-
dosława, w której uczestniczyły dwa 
Pojazdy: samochód ciężarowy Re-
nault i osobowy Peugeot

20.07 – wtorek 
Godz. 04:00 – Zdarzenie ognio-

we na ul. Dworcowej, gdzie spaleniu 
uległo pomieszczenie przy znajdują-
cej się tam stolarni. 

21.07 – środa 
10:50 - Zgłoszenie o wybiciu szy-

by w samochodzie marki Mercedes 
Sprinter na ul. Kościuszki 

12:15 – Wybicie szyby w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 

22.07- czwartek
Godz.12:30 – Kolizja drogowa w 

miejscowości Osowo, gdzie na za-
parkowany pojazd Opel Omega 
przewrócił się mężczyzna jadący ro-
werem 

23.07 – piątek
Godz.07:00 - Kolizja drogowa na 

odcinku Sąpolnica – Nowogard, w 
której udział wzięly dwa pojazdy: 
Fiat Seicento – VW Golf 

09:30 – Kolizja drogowa na drodze 
nr 106 ze skrzyżowaną drogom pro-
wadzącą do miejscowości Ostrzy-
ca gdzie uczestniczyły dwa pojazdy 
Ford Focus i Peugeot 407 

09:40 – Kolizja drogowa za miej-
scowością Wojcieszyn, z udziaem 4 
pojazdów, w tym samochodu cięża-
rowego. 

25.07 – niedziela 
Godz.02:20 – Policjanci OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 15 Lu-
tego zatrzymali nietrzeźwego rowe-
rzystę Marcin K., który miał 1, 74 
promila w wydychanym powietrzu. 

15:20 – Kolizja drogowa przed 
przejściem kolejowym w Żabowie, 
w której brały udział dwa pojazdy 
VW Szaran – VW Passat 

16:40 – Kradzież z terenu budowy 
w miejscowości Krasnołęka

17:40 – Kolizja drogowa na ul. Po-
niatowskiego, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy VW Passat- Nissan 
Micra 

Opr. Jarosław Bzowy, 
Katarzyna M.Kosakiewicz 

Policja radzi:
Będąc świadkiem wypadku dro-

gowego zabezpiecz miejsce zdarze-
nia:
•	   miejsce wypadku, a także oso-

by udzielające pomocy możesz 
osłonić bryłą swojego pojaz-
du (musi mieć włączone światła 
awaryjne, a w warunkach noc-
nych światła mijania, które to 
oświetlą miejsce wypadku ). Pa-
miętaj również o tym, że pojaz-
dy ratownicze powinny dojechać 
jak najbliżej miejsca wypadku - 
postaraj się im to ułatwić pozo-
stawiając minimum jeden wolny 
pas jezdni; 

•	 ustaw trójkąty ostrzegawcze w 
odpowiedniej odległości (jeże-
li wypadek ma miejsce na łuku 
drogi to ustaw je przed zakrętem 
tak, aby było je widać z większej 
odległości); 

•	 powiadom telefonicznie (998, 
999, 997, 112) służby ratownicze 
(co najmniej jedną z nich, a dys-
pozytor który przyjął zgłoszenie 
powiadomi pozostałe służby); 

•	 gdy nie możesz sobie poradzić, 
spróbuj zatrzymać inne pojazdy, 
aby uzyskać pomoc od innych, 
nie trać czasu ponieważ osobom 
rannym, u których nie wyczu-
wa się pulsu ani oddechu należy 
udzielić jak najszybciej pomocy 
(przystąpić do reanimacji). 
Podchodząc do pojazdów, które 

uległy wypadkowi:
•	  zachowaj szczególną ostrożność; 
•	 zabierz ze sobą gaśnicę, apteczkę, 

narzędzie, którym można będzie 
spróbować otworzyć drzwi lub 
zbić szybę oraz nóż do przecięcia 
pasów bezpieczeństwa (powinie-
neś te rzeczy mieć w swoim sa-
mochodzie); 

•	 sprawdź czy z któregoś pojazdu 
nie wycieka lub nie ulatnia się 
medium napędowe (benzyna, 
olej napędowy, gaz); 

•	 zobacz czy pojazd nie będzie się 
przemieszczał w sposób niekon-
trolowany. 
 
Będąc przy pojazdach, które ule-

gły wypadkowi:
•	  zobacz czy któreś z drzwi otwie-

rają się - ułatwi to kontakt z po-
szkodowanymi; jeżeli drzwi nie 
dają się otworzyć, zbij szybę, w 
taki sposób, aby nie powodować 
dodatkowych urazów u poszko-
dowanych; 

•	 zbijając szyby zachowaj szczegól-
ną ostrożność - pamiętaj o tym, 
że szkło hartowane (szyby bocz-
ne ) rozpada się na małe kawałki, 
natomiast szyby klejone (szyba 
przednia i w większości przypad-
ków tylna ) pękają, ale pozostają 
zwykle w jednym elemencie; 

•	 postaraj się dostać do środka po-
jazdu i wyjmij kluczyki ze stacyj-
ki, lecz pozostaw je w samocho-
dzie w widocznym miejscu; 

•	 oceń czy dalsze czynności ra-
townicze na pewno nie zagrażają 
twojemu zdrowiu i życiu; 

•	 gdy zauważysz u poszkodowa-
nych zanik pulsu i oddechu przy-
stąp do reanimacji; 

•	 najskuteczniej udzielisz pierw-
szej pomocy przedmedycznej z 
dala od uszkodzonych pojazdów 
ewakuując poszkodowanych. 
Nie rób tego jednak, jeżeli nie 
umiesz zrobić tego prawidłowo, 
chyba, że wymaga tego sytuacja 
(np. samochód płonie lub zsuwa 
się ze stromej skarpy do rzeki), 
ponieważ możesz pogłębić ura-
zy, a nawet spowodować śmierć 
poszkodowanego; 

•	 gdy poszkodowani dają oznaki 
życia, ale są uwięzieni wewnątrz 
pojazdu, przystąp do opatrze-
nia ran, tamowania krwoto-
ków, ustabilizowania kręgosłu-
pa i kończyn. Kontroluj czynno-
ści życiowe (oddech i rytm pracy 
serca u poszkodowanych), okryj 
ich kocem lub odzieżą w celu 
uniknięcia wyziębienia organi-
zmu. Zostań przy poszkodowa-
nych do czasu przybycia ratow-
ników - postaraj się z nimi roz-
mawiać.
Pamiętaj, aby wszystkie czynno-

ści wykonywać z rozwagą, spokoj-
nie i w sposób opanowany, bez nie-
potrzebnych emocji, do czasu aż 
przybędą specjalistyczne służby ra-
townicze.

Zatrzymany kwartet  
złodziei kabla

Policjanci z Przybiernowa zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych 
o wykopanie i kradzież kabla telekomunikacyjnego.  Grozi im kara do 5 
lat pozbawiania wolności.

Podczas wykonywania czynności 
służbowych przybiernowscy mun-
durowi ustalili, a następnie zatrzy-
mali czterech mężczyzn, którzy kra-
dli kabel telekomunikacyjny. 

Mężczyźni przez kilka nocy z rzę-
du przychodzili w upatrzone miejsce 
w gminie Przybiernów i wykopywa-
li po kilkadziesiąt metrów kabla te-
lekomunikacyjnego dalekobieżnego. 
W miejscu kradzieży pozostawia-
li ukryte służące im do popełniania 
przestępstwa szpadle i kilof.

Policjanci najpierw jednego dnia 
zatrzymali z tej grupy dwóch męż-
czyzn w wieku 38 i 26 lat, którzy tra-
fili do policyjnego aresztu. Na tere-
nie ich posesji mundurowi znaleźli 
zdarte otuliny z kabla, którego śro-
dek został już sprzedany jako złom. 

Następnego dnia do tej dwójki 
dołączyli ich wspólnicy 26- i 53-la-
tek. Wszyscy w sobotę usłyszeli za-
rzut kradzieży kabla, Przyznali się, 

że wykopali go łącznie 150 metrów.
Teraz za popełnione przestępstwo 

odpowiedzą przed sądem. Grozi im 
do 5 lat pozbawienia wolności.

sierż. Lilla Bawelska
KPP Goleniów
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KOMUNIKAT 
Agenci PZU Renata i Jerzy Czuchaj, 
Beata Witaszczyk, Justyna Jurzysta

począwszy od dnia 14 lipca br przyjmują klientów w nowym biurze 
przy ul. 700 Lecia – nad apteką „Jantar”. Tel./fax 91 39 101 06

Uwaga wędkarze 
Koło PZW Tęczak organizuje dn. 31.07.2010 r. spotkanie 
towarzyskie połączone z zabawą taneczną dla członków 
naszego Koła. Spotkanie odbędzie się w posesji prezesa Koła 
w Strzelewie. Dojazd autobusem z Pl. Wolności o godz. 17.00, 
powrót o godz. 1.00 w nocy. Wpisowe 30 zł od osoby w sklepie 
wędkarskim "Tęczak" przy ul Waryńskiego do dn. 29 lipca. Część 
środków z zabawy zostanie przekazana za pośrednictwem 
Caritas Polska na rzecz powodzian. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland prezes 

Powiatowa gala Policji
W dniu 24 lipca 1919 roku Sejm uchwalił ustawę organizacji  Policji Państwowej i bezpieczeństwie publicznym. Na pamiątkę tego wydarzenia 24 lipca ob-

chodzone jest Święto Policji. W przeddzień tego Święta, w piątek 23 lipca w Sali Goleniowskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta Gala z okazji Święta Policji.  
W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacek Fabisiak, który wspólnie z Komendantem Powiato-
wym Policji w Goleniowie insp. Krzysztofem Targońskim wręczył nominacje policjantom awansowanym na wyższe stopnie. W sumie awansowanych zo-
stało 57 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie i jednostek jej podległych.

Wcześniej, 16 lipca podczas ob-
chodów Wojewódzkich Święta Po-
licji w Gryfinie Rozkazem personal-
nym Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 13 lipca 2010 r. swoją no-
minację na stopień inspektora ode-
brał Komendant Powiatowy Policji 
w Goleniowie Krzysztof Targoński.

Na stopień podkomisarza Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
postanowieniem z dnia 5 maja 2010 
roku mianował Marcina Kraszew-
skiego – Kierownika Referatu Kry-
minalnego Komisariatu Policji w 
Nowogardzie.

Rozkazem personalnym Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie z dnia 12 lipca 2010 roku

na stopień aspiranta sztabowego 
Policji awansowano 1 policjanta:

- JULIAN SIDOR - dyżurny Ze-
społu Dyżurnych Referatu Prewen-
cji Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie.

Na stopień aspiranta Policji 
awansowano 16 policjantów w 
tym:

- WALDEMAR JAKUBCEWICZ 
- kierownik Rewiru Dzielnicowych 
w Osinie Komisariatu Policji w No-
wogardzie; Akt mianowania wrę-
czony został w dniu 16 lipca 2010r. 
w Gryfinie podczas Wojewódzkich 
Obchodów Święta Policji 

-TOMASZ PROCHOWSKI - 
dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych 
Referatu Prewencji Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie; 

- DARIUSZ RUSIECKI - dzielni-
cowy Rewiru Dzielnicowych w Osi-
nie Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie; 

- GRZEGORZ TANDECKI - dy-
żurny Zespołu Dyżurnych Referatu 

Prewencji Komisariatu Policji w No-
wogardzie;

- ANDRZEJ ZAROŚLIŃSKI - dy-
żurny Zespołu Dyżurnych Referatu 
Prewencji Komisariatu Policji w No-
wogardzie.

Rozkazem personalnym Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie z dnia 15 lipca 2010 r. na 
stopień sierżanta sztabowego po-
licji awansowano 4 policjantów w 
tym:

- GRZEGORZ PLESKACZ - refe-
rent Referatu Kryminalnego Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie,

- RAFAŁ WRZOSEK - referenta 
Referatu Kryminalnego Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie,

Na stopień starszego sierżanta 
awansowano 14 policjantów w tym:

- ARTUR KIERZKOWSKI - poli-
cjant Ogniwa Patrolowo- Interwen-
cyjnego Referatu Prewencji Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie; Akt 
mianowania wręczony został w dniu 
16 lipca 2010r. w Gryfinie podczas 
Wojewódzkich Obchodów Święta 
Policji 

- BŁAŻEJ KUBICKI - policjant 
Ogniwa Patrolowo- Interwencyjne-
go Referatu Prewencji Komisariatu 
Policji w Nowogardzie;

- MARTA PRZYBYŁEK-KO-
WALCZYK - policjant Ogniwa Pa-
trolowo- Interwencyjnego Referatu 
Prewencji Komisariatu Policji w No-
wogardzie;

- MICHAŁ RATAJCZAK - poli-
cjant Ogniwa Patrolowo- Interwen-
cyjnego Referatu Prewencji Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie;

- TOMASZ ZIELEŚKIEWICZ - 
policjant Referatu Kryminalnego 
Komisariatu Policji w Nowogardzie.

Na stopień sierżanta awansowa-
no 5 policjantów z Nowogardu

- AGNIESZKA DOBROWOL-
SKA - policjant Ogniwa Patrolowo – 
Interwencyjnego Referatu Prewencji 
Komisariatu Policji w Nowogardzie;

- ANDRZEJ GACZKOWSKI - po-
licjant Ogniwa Patrolowo- Inter-
wencyjnego Referatu Prewencji Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie;

- MAŁGORZATA KUBACKA - 
policjant Ogniwa Patrolowo – Inter-
wencyjnego Referatu Prewencji Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie;

- ADAM MAZUREK - policjant 
Ogniwa Patrolowo- Interwencyjne-
go Referatu Prewencji Komisariatu 
Policji w Nowogardzie;

- JAROSŁAW PASTUCH - poli-
cjant Ogniwa Patrolowo- Interwen-
cyjnego Referatu Prewencji Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie;

Wszystkim mianowanym na wyż-
sze stopnie serdecznie gratulujemy.

W Gali udział wzięli m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych 
Goleniowa i pozostałych gmin z te-
renu naszego powiatu, a także Sto-
warzyszenia na Rzecz Bezpieczeń-
stwa Powiatu Goleniowskiego. Wrę-
czyli oni policjantom urządzenia za-
kupione ze swoich środków: CB Ra-
dio wraz z osprzętem oraz nowocze-
sne aparaty sensoryczne do badania 
stanu trzeźwości kierowców - Alco-

Blow. Od Komendanta insp. Krzysz-
tofa Targońskiego samorządow-
cy otrzymali wraz z podziękowa-
niami pamiątkowe medale za uda-
ną współpracę i wspieranie naszych 
działań.

W uroczystości brali również 
udział przedstawiciele służb mun-
durowych i instytucji współpracu-
jących z Policją, lokalne media oraz 
rodziny policjantów i mieszkańcy 
naszego powiatu. 

Podczas Obchodów Wojewódz-
kich Święta Policji w Gryfinie uho-
norowano policjanta Komen-
dy Powiatowej Policji w Golenio-
wie st.sierż. Roberta Kamińskiego, 
który Postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
8 czerwca 2010r. o nadaniu odzna-
czeń, na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za 
zasługi w ratowaniu życia ludzkie-
go odznaczony został „KRZYŻEM 
ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ” Dzię-
ki jego odwadze i błyskawicznej re-
akcji uratowane zostało życie osobie 
tonącej w Inie. 

Z okazji święta na ręce Pana Ko-
mendanta Powiatowego zostały zło-
żone liczne życzenia skierowane do 
wszystkich policjantów i pracowni-
ków cywilnych.

Opr.  Katarzyna  M-Kosakiewicz
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Przypomnijmy, że Nowogard musi 
zmodernizować swój szpital do 2012 
r. Jeśli do tego czasu nie spełni on 
norm Unii Europejskiej może zostać 
zamknięty. Gmina wraz z dyrekcją 
szpitala już w zeszłym roku zade-
cydowała o modernizacji placówki. 
Wraz z końcem czerwca zakończyło 
się przygotowanie planów potrzeb-
nych do rozpoczęcia budowy. 

- Dokumentacja jest już w kom-
plecie. W tej chwili jest uzupełnia-
na przez gminnych urzędników, któ-
rzy będą chcieli dokonać w niej kilku 
zmian. Nie są to zbyt istotne zmiany. 
Chodzi o drobne rzeczy, które z punk-
tu widzenia płatnika powinny być 
wykonane – mówi Kazimierz Lem-

bas, dyrektor nowogardzkiego szpi-
tala.   

Gdy rozpoczynano przygotowy-
wanie planów mówiło się, że moder-
nizacja nowej części szpitala koszto-
wać będzie 12 mln zł. Tymczasem 
niedawno przygotowany kosztorys 
opiewa na 19 mln 100 tys. zł. Dla-
czego aż taka różnica?

- Kosztorys zawsze zakłada jak 
najbardziej optymalne rozwiązania. 
Z niektórych będzie można zrezy-
gnować. Do tego cenę zniweluje kwe-
stia przetargu. Ostatnio w Olsztynie 
przetarg wygrała firma, która po-
dobną modernizację wykonała za 62 
proc. kosztorysowej wartości – twier-
dzi Lembas.

Ile, więc realnie może kosztować 
dokończenie budowy nowej części 
nowogardzkiej placówki zdrowot-
nej?

- Myślę, że przetarg uda się roz-
strzygnąć na poziomie 70 proc. kosz-
torysowej wartości. Modernizacja 
powinna zamknąć się, więc w kwocie 
14 mln zł. Chcielibyśmy aby budowa 
ruszyła jeszcze w tym roku – uważa 
Lembas.

Aby tak się stało władze miasta 
muszą podjąć decyzję o sfinanso-
waniu tej inwestycji, a Rada Miejska 
zaakceptować ją w głosowaniu.

- Dziś nie ma bezpośrednich źródeł 
dofinansowania, o które można było-
by się ubiegać. Cały czas rozmawiamy 

Szpital 

Drożej niż zakładano
Kosztorys modernizacji nowej części nowogardzkiego szpitala opiewa na 19 mln zł. To o siedem mi-
lionów drożej niż wstępnie zakładano.

z Ministerstwem Zdrowia na temat 
współfinansowania modernizacji, Ale 
nie jest pewne czy  cokolwiek uda się 
osiągnąć. Dokończenie budowy nowej 
części będziemy musieli sfinansować 
wydając obligację w kwocie 20 mln zł. 
Oczywiście nie zwolni to nas z dalsze-
go poszukiwania środków zewnętrz-
nych – twierdzi Kazimierz Ziemba, 
burmistrz Nowogardu.   

W celu uchwalenia wydania ob-
ligacji Rada Miejska ma spotkać się 
18 sierpnia. Zapowiada się, więc go-
rąca debata.

Przygotowane plany mówią, iż 
na parterze nowego budynku ma 
się znajdować izba przyjęć, oddzia-
ły: intensywnej terapii, chirurgiczny, 
internistyczny. Na pierwszym pię-
trze mieścić się będą blok operacyj-
ny i oddział chirurgiczny. Natomiast 
na drugim odziały: porodowy, gine-
kologiczny, położniczy, noworodko-
wy. W piwnicach budynku znajdo-
wać się będą szatnie oraz miejsca do 
sterylizacji.

Nowa część nowogardzkiego szpi-
tala na dokończenie czeka od 1998 r.

Marcin Nieradka 

„Każdy aktor ma własną tajemnicę…”

Gościem tegorocznego „Lata z Mu-
zami” była Krystyna Tkacz – aktorka 
teatralna, telewizyjna i filmowa, zna-
na szerokiej publiczności z ról w se-
rialach „Alternatywy 4” czy „Tulipan”.

Jest Pani zaliczana do aktorek 
charakterystycznych, czy w takich 
właśnie  rolach czuje się Pani najle-
piej?

Trudno mi jest na to pytanie od-
powiedzieć w jakich rolach czuję się  
najlepiej dlatego, że  muszę cieszyć 
się tym, jakie otrzymuję propozycje. 
A ponieważ tak mnie właśnie widzą 
reżyserzy to publiczność też mnie zna 
właściwie tylko od tej strony. Jednak 
często w duszy gra zupełnie inaczej. 

Jakie znaczenie miał dla Pani ka-
riery artystycznej udział w dziele 
Wojciecha Marczewskiego?

Jest to jeden z najwybitniejszych 

polskich reżyserów i czułam się bar-
dzo zaszczycona tym, że zapropono-
wał mi współpracę. To jest jedna z cie-
kawszych przygód filmowych w mojej 
karierze. Niestety współpracowaliśmy 
tylko na tym jednym planie „Ucieczka 
z kina Wolność”. Ta praca była fanta-
styczna, cudowna. 

Wydaje się, że śpiew i aktorstwo 
to dwie różne dziedziny artystyczne. 
Jest pani znana również z tego, że 
zajmuje się Pani śpiewem. Czy śpiew 
jest tylko dodatkiem czy wręcz uzu-
pełnieniem aktorskiego kunsztu?

Dla mnie śpiew jest konieczny i ja-
koś nigdy nie oddzielam tych dwóch 
dziedzin. W jednej i drugiej pobiera-
łam nauki. Pasjonuję się tym od naj-
wcześniejszych lat i po prostu muszę 
to robić. Niedawno, w styczniu, wy-
dałam nową płytę „Krystyna Tkacz 
śpiewa piosenki Kurta Tucholskie-
go”. Utwory z tej płyty przedstawio-
ne zostaną również w formie przed-
stawienia teatralnego oraz koncertu, 
który odbędzie się w październiku. 
Kurt Tucholski był twórcą niemiec-
kiego kabaretu w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego. Właściwie 
po raz pierwszy pokazuję tak szeroki 
wachlarz jego możliwości a poza tym 
także i swoich. 

…powiedziała Pani, że śpiew jest 
bardzo ważny dla Pani. Natomiast 
co może dać śpiew aktorowi jeżeli 

mówimy o aktorze jako takim a nie 
konkretnej osobie…

…to są wszystko rzeczy szalenie in-
dywidualne. Bywają aktorzy, którzy w 
ogóle nie śpiewają. Co prawda mają 
słuch ale ich to w ogóle nie interesu-
je. Są też tacy, jak Ewa Demarczyk czy 
Michał Bajor, którzy zdecydowali się 
wyłącznie na twórczość śpiewaczą. 
Każdy aktor ma własną tajemnicę u 
każdego tworzenie i potrzeba tworze-
nia jest czymś. Trudno jest wydawać 
jakiekolwiek recepty.

W jednym z wywiadów powie-
działa Pani, że młodzież szuka in-
formacji głównie na Youtube, a to 
czego można wysłuchać w radiu i 
telewizji jest przerażające. Jak Pani 
sądzi dlaczego media serwują dziś 
ludziom, nie tylko młodym, treści, 
które nie zmuszają ich do myślenia?

Jest mi trudno uogólnić ten fakt i to 
jeszcze w tak króciusieńkiej rozmo-
wie. Dlaczego media? Świat przede 
wszystkim strasznie się zmienił, pę-
dzi. Ludzie bardzo mało czytają. Bar-
dzo mało rozmawiają ze sobą dlatego, 
że to wszystko jest zewnętrzne, szyb-
kie, krótkie. Sms’y, skrótowy język i 
właśnie to, co powiedziałam, że mło-
dzież szuka na Youtube - kiedyś miała 
to na co dzień. Nie mówię, że kiedyś 
było lepiej ale może świat tak nie pę-
dził i nie szalał. Więcej wiedzy na róż-
ne tematy dostawało się w szkołach. 

Nasuwa mi się w związku z tym 
taka refleksja, czy nie żyjemy obec-
nie w epoce pustych haseł. Hasła te 
pochłaniają rzesze a treść  wśród 
tego wszechogarniającego nas pu-
stosłowia ginie. Nie wydaje się pani, 
że to właśnie tak jest…

…z tymi pustymi hasłami to róż-
nie bywało. Będzie tutaj niedługo wy-
świetlany film „Dreszcze” Wojciecha 
Marczewskiego. Nie wiem czy to po-
lega tylko na pustych hasłach. Ale w 
ogóle, na wszechobecnym zalewie 
konsumpcji, potrzeby spełnień, re-
alizacji rzeczy materialnych, polega 
również na postrzeganiu człowieka 
przez pryzmat posiadania. To wszyst-
ko odciągnęło większość osób od 
wzbogacania duszy, inteligencji.

Była Pani już kiedyś w Nowogar-
dzie.

Nie. Jestem pierwszy raz i bardzo 
mi się podoba. 

Co, według Pani, może dać mło-
dzieży udział w warsztatach arty-
stycznych?

Fantastycznie, że tak prężnie dzia-
ła tutaj ośrodek. Słyszałam jeszcze o 
paru innych miastach. To jest nieby-
wale ubogacające. To wszystko daje 
dodatkową formację młodzieży, zmu-
sza do ją do samokształcenia, do po-
szukiwania rzeczy, które ją rozwijają. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Piotr Słomski
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Obwodnica północna 

Przerażający obraz zniszczeń  
nowogardzkiej przyrody

 
Nieodwracalna dewastacja Nowo-

gardzkiej przyrody przez budowę 
północnej obwodnicy - nadal trwa! 

 W niedzielę 18 lipca, wiele całych 
rodzin na rowerach przemierzało 
trasę wzdłuż budowanej obwodni-
cy i byli przerażeni ogromem znisz-
czeń jakich dokonuje się na pięknej 
Ziemi Nowogardzkiej. Ale to nie ko-
niec, od 1 sierpnia pod piły trafią 
tysiące drzew na obrzeżu Sarniego 
Lasu i w lesie użytku ekologicznego 
koło Osiedla Bema. Oba stanowią 
zielone płuca Nowogardu. Ale kogo 
to obchodzi? Dwie kontrole prze-
prowadzone w ciągu tygodnia na te-
renie trasy budowy przez członków 
naszego Stowarzyszenia i redakto-
rów lokalnej i wojewódzkiej prasy 
wykazały wiele naruszeń uzgodnień 
środowiskowych podpisanych przez 
Ministra Środowiska. Widoczny 
na zdjęciu ponad dziesięciometro-
wy pionowy profil ziemi w dole wy-
kopanym centralnie nad zasobami 
wody pitnej w obrębie węzła drogo-
wego Warnkowo ukazuje skład mi-
neralno - piaszczysty, przepuszczal-
ny dla wszelkich zanieczyszczeń z te-
renu obwodnicy. To żywy dowód na 
to, że raport oddziaływania na śro-
dowisko jest sfałszowany i decyzja 
Wojewody o budowie obwodnicy 
w myśl KPA - powinna być cofnię-
ta! Zapis w nim brzmi, że 2-gi pod-
ziemny zasób wodonośny dla ujęcia 
w Warnkowie i na Wojska Polskie-
go jest przykryty 30 m warstwą nie-
przepuszczalnej gliny. Ten 2-gi za-
sób wody na znacznej powierzchni 
leży pod 1-szym, przykryty jedynie 
wspomnianą piaszczystą powłoką. 
Obie warstwy wodonośne oddziela 
zaledwie parę metrów. Dlatego ra-
port w tym miejscu kłamie i nie 30 
ale jedynie ok. 2 metrowa warstwa 
gliny chroni 2-gą warstwę wodono-
śną. W ten sposób wszelkie zanie-
czyszczenia będą z obwodnicy i jej 
rejonu wraz z wodą pompowane do 
Nowogardzkich domów. Na specjal-
nej mapce w raporcie możemy zoba-
czyć, że w wielu rejonach obwodni-
cy i na całym obszarze węzła Warn-
kowo nastąpi ponadnormatywne 
kumulowanie trujących substancji 
wydobywających się ze spalinami, 
tlenek azotu, tlenek ołowiu i inne. 
Ten ostatni jak podają inne rapor-

ty, może migrować w środowisku 
wodno-glebowym nawet do 5 km! 
W przypadku obwodnicy to zaled-
wie 20 m w głąb gleby do warstwy 
wodonośnej która zasila ujęcia w 
Warnkowie i na ul. Wojska Polskie-
go. Z fachowych materiałów jakie 
posiadamy, wynika że ok. 80% wód 
przedostaje się w głąb gleby, z czego 
część stanowi wody podskórne na-
tomiast reszta zasila podziemne cie-
ki wodne zasilające ujęcia wody dla 
Nowogardu. Stwierdziliśmy podczas 
w/w kontroli, że nastąpiła ingerencja 
w bardzo głębokie struktury zlewni 
wody, która zasila w/w ujęcia. Pra-
wie cała trasa obwodnicy przecina 
niebezpiecznie  naturalną zlewnię 
zasilającą te ujęcia. Głębokie wyko-
py, zagęszczana gleba narusza natu-
ralną strukturę gleby stanowiąc ba-
rierę nie do przebycia dla wód opa-
dowych i podskórnych. W efekcie 
tego może się to bardzo negatyw-
nie odbić przez zubożenie zasobów 
wodonośnych. Nowogard może nie 
dość że zatrutą, to może mieć ogra-
niczoną ilość wody lub ją stracić. Ale 
wtedy to już przysłowiowa - musz-
tarda po obiedzie. Nie ma w rapor-
cie żadnych ekspertyz ani symulacji 
komputerowych, że tak nie będzie i 
w ogóle czy w strefach ochronnych 
i na zasobach wody między Kar-
skiem a Warnkowem można budo-
wać obwodnicę. O strefie ochrony 
w Karsku nie ma w raporcie nawet 
wzmianki, a przecież obwodnica bę-
dzie przebiegać przez 800 metro-
wy jej odcinek i zapis o niej w każ-
dym dokumencie powinien być ob-
ligatoryjny! I to już niedopuszczal-
ny przekręt! Budowę obwodnicy już 
dawno rozpoczęto, mimo że nie ma 
jej w żadnej prawomocnej uchwa-
le dot. Strategii Gminy czy Planie 
Przestrzennego Zagospodarowania. 
Przed podjęciem takich uchwał, na-
leżało wykonać precyzyjne badania 
hydrogeologiczne przez zespół nie-
zależnych hydrogeologów, poddać 
je symulacji komputerowej na zanie-
czyszczenia ze spalin, asfaltu i oleju 
z 25 tysięcy pojazdów na dobę (jakie 
w 2025 roku mają po budowanej ob-
wodnicy jeździć - raport) i wówczas 
jednoznacznie należało stwierdzić, 
czy w ogóle jest możliwe dopusz-
czenie do budowy obwodnicy na 

zasobach wody i w strefach ochron-
nych ujęć wody dla Nowogardu. Ta-
kich badań ani w projekcie zmiany 
w miejscowym planie ani w rapor-
cie nie ma, a budowa już trwa! Aż 
się prosi, by budowę tą skontrolowa-
ła generalna inspekcja budowlana i 
specjalna komórka od zasobów wód 
podziemnych ze Sztrasburga. Liczy-
my, że nastąpi to jak najszybciej i za-
trzymają tą niebezpieczną budowę 
raz na zawsze. W ty miejscu należy 
powiedzieć, że kosztami za niedo-
puszczalną obwodnicę powinni być 
obciążeni decydenci – imiennie i to 
wszyscy, którzy w tym miejscu ją za-
planowali i dopuścili do jej budowy, 
a nie skarb państwa. Niech sprzeda-

ją swoje pałace i majątki, niech po-
kryją niesłusznie poniesione koszty 
i naprawią szkody jakie wyrządzono 
w przyrodzie. Wierzymy, że nawet 
po wybudowaniu, obwodnica ta ni-
gdy nie zostanie oddana do użytku, 
(jak w Dolinie Rospudy) wygrywa-
jąc rekord w „księdze Guinessa” na 
najszerszą ścieżkę rowerową świata, 
oczywiście zamkniętą dla ruchu ko-
łowego stanowiąc jedynie betonowo 
– asfaltowy pomnik ludzkiej głu-
poty – figurując jako największe bez-
sensowne osiągnięcie w dotychczaso-
wych dziejach Nowogardu!!!

   Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Środowiska – Eugeniusz Korneluk

Piaszczysta struktura wykopu nad zasobem wody koło Karska. Parę metrów 
pod dnem tego dołu podziemny zbiornik wody pitnej dla Nowogardu.
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18 lipca (w niedzielę) 

zgubiono  
pęk kluczy 

z kolorowymi nakładkami na terenie b. ogród-
ków krochmalnianych (na przeciwko Eldasu). 

Tel. 662 139 936.

Serdeczne pozdrowienia 
dla tego, który z dumą 

dźwiga 70-latek, 
a wykazuje tyle entuzjazmu 
i witalności, że może zacząć 

liczyć sobie latka znów 
od zera. 

Dla kochanego brata 

Jana  
Pokorskiego 

od siostry z mężem

Z okazji imienin kochanej 
żonie, mamie i babci 

Grażynie 
Salwa 

moc gorących życzeń, 
dużo zdrowia  i uśmiechu 

oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń 

życzą 
mąż, dzieci i wnusiu

Z okazji urodzin 

Teresie 
Karolewskiej 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności 

składają 
Ela z Mirkiem

ŻYCZeNIaŻYCZeNIaŻYCZeNIa

OFerTY PraCY 

Nowogard 23.07.2010r.
UP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany 
2. Nauczyciel(j.angielski,techniki,biblio-
teki,nauczania zintegrowanego) 
3. Nauczyciel(plastyki,muzyki,informa-
tyki,przyrody,) 
4. Magazynier 
5. Pomoc księgowej 
6. Kierownik sklepu,młodszy konsultant 
7. Pedagog szkolny 
8. Monter ociepleń 
9. Monter instalacji c.o. 
10. Traktorzysta 
11. Pracownik biurowy
12. Specjalista ds.Technicznych
13. Specjalista ds.Finansowych
14. Monter baterii słonecznych
15. Elektryk
16. Wykrawacz-rozbieracz mięsa
17. Stolarz
18. Monter sieci wodociągowej
19. Doradca klienta
20. Sprzedawca / prezenter handlowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Pracownik do oczyszczania konstruk-
cji stalowych (Norwegia)
2. Konsultant wsparcia technicznego 
(Szczecin)
3. Dyrektor agencji 
4. Fizjoterapeutów , Pielęgniarki, Ra-
towników WOPR, kosmetyczki ( Jaro-
sławiec )
5. Kucharz (Pobierowo)
6. Sprzedawców – pracowników bistro.
7. Kierowca C+E (Norwegia)

ODSTĄPIĘ SIaNO 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087

BOSMAN  na Morawach i w Wiedniu
Dnia 13 lipca wczesnym rankiem 17-osobowa ekipa klubu sportowego 

„BOSMAN”wyjechała na Święto Myśliwych na Morawy Czeskie. Był to 
wyjazd sportowo - turystyczny na zaproszenie klubu sportowego z Chornic 
oraz katolickiego klubu sportowego ”OREL” z Wielkich Opatowic. 

We wtorek po drodze do celu zwie-
dziliśmy przepiękne „Skalne Miasto” 
w górach czeskich. Wieczorem doje-
chaliśmy do Wielkich Opatowic, któ-
re było naszą bazą przez sześć dni. 
W środę wyjechaliśmy na zwiedzanie 
miasta Ołomuniec - jest to przepięk-
ne stare czeskie miasto z zabytkową 
starówką. Resztę dnia spędziliśmy  w 
akwaparku w Ołomuńcu, gdzie ro-
zegraliśmy mecz siatkówki plażowej 
Ołomuniec - Nowogard.

W czwartek wczesnym rankiem 
udaliśmy się do Wiednia, gdzie z prze-
wodniczką w sposób objazdowy i pie-
szy podziwialiśmy  uroki tego piękne-
go miasta .W piątek wyjechaliśmy do 
miasteczka Blensko gdzie najpierw za 
pomocą kolejki linowej zwiedzaliśmy 
góry, a później miasto.  Miasto wielko-
ści Nowogardu posiada dużą ilość in-
frastruktury sportowej  hale, baseny, 
lodowiska itd.

Sobotę spędziliśmy w Chornicach 
na Święcie Myśliwych, gdzie odbywały 
się pokazy samolotowe, piłkarski tur-
niej juniorów, walki rycerskie, akroba-

cje motocyklowe, występ „Idola” cze-
skiego.

W trakcie tych pokazów rozegrali-
śmy mecz piłkarski oldbojów Chor-
nice – Nowogard – niestety  mecz 
przegraliśmy 6:5. Miłe jest to, że co-
raz częściej chcą z nami grać panie i 
tym meczu grała Ania, Ewa i Gosia 
która strzeliła jedną z bramek. W me-
czu tym z naszej drużyny wyróżnił 
się strzelec 2 bramek Tomek Trykacz 
i Wiesiek Zieleśkiewicz. Wieczorem 
występowały zespoły rockowe 

i była zabawa taneczna do białego 
rana .W niedzielę udaliśmy się w dro-
gę powrotną do Nowogardu.

Nawiązaliśmy dużo kontaktów 
sportowych i zostaliśmy zaproszeni na 
przyszły rok. Najciekawsze zaprosze-
nie otrzymaliśmy od zaprzyjaźnione-
go proboszcza z miasta wielkości No-
wogardu niedaleko Austrii na „Wino-
branie” na którym będzie turniej pił-
karski. Z ciekawszych imprez które 
mamy w tym roku to 20 sierpnia wy-
jeżdżamy do Danii oraz 16 grudnia do 
Brześcia na Białoruś. Andrzej Szafran

Burmistrz Nowogardu oraz 
Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury 

składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, firmom, instytucjom, 

patronom medialnym oraz policji 
za pomoc w organizacji i bezpieczny przebieg Warsztatowych Spotkań 

Artystycznych Nowogard 2010 oraz Festiwalu „Lato z Muzami” Nowo-
gard’2010. 

Bez Państwa pomocy zorganizowanie takiego wielkiego przedsięwzięcia 
nie było by możliwe. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” w dniu 07.08.2010r 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po godz.14.00-
ej tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Pomóżmy sobie
W imieniu pewnej organizacji pozarządowej prosimy ludzi dobrej woli o 

pomoc w doposażeniu biura –  do biura po remoncie potrzebne są dwa biur-
ka i fotele. Oczywiście biurka i fotele używane, ale w dobrym stanie.

Kontakt do redakcji „DN”.
Dziękujemy!
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malarstwo 

Jaśniejsza strona festiwalu „ Lato z Muzami”

W tym roku pomimo lipcowego, 
dusznego skwaru, który każdego 
dnia lał się ognistym potokiem na 
artystyczne głowy, powstały prace 
malarskie najwyższej próby. Myślę 
o artefaktach zarówno uczestników 
pleneru malarskiego jak i młodzie-
ży internacjonalnej biorącej udział 
w warsztatach plastycznych, cera-
micznych oraz malarstwie na szkle 
i jedwabiu. Efekty mogli Państwo 
oglądać na wyjątkowo pięknie za-
aranżowanych wystawach w NDK 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Bez wątpienia VIP - em ostatniego 
festiwalowego dnia była Wiesława 
Przybyło-Cieślik z Konstantynowa 
Łódzkiego. Urodzona w 1960 r. w 
Krakowie. Studium Techniki Te-
atralnej i Filmowej w Łodzi i pra-

ca na stanowisku asystenta sceno-
grafa w Teatrze Muzycznym w Ło-
dzi przez 7 lat. Studia na Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi na Wy-
dziale Edukacji Wizualnej, dyplom 
w pracowni grafiki warsztatowej 
prof. Tomasza Chojnieckiego. Stu-
dia Podyplomowe Antropologii 
Kultury-Muzeologii na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Obecnie na-
uczyciel plastyki w Gimnazjum nr 
1 i kierownik Galerii „Ogród Sztu-
ki” w Konstantynowie Łódzkim.

 Artystka odsłoniła odlew swo-
jej stopy w skromnej „alei gwiazd” 
przed Domem Kultury, a następ-
nie zaprosiła publiczność do obej-
rzenia retrospektywnej wystawy 
„wspólnego stołu”, która jest  jak 
sama powiedziała-zapisem wielo-
letniej wędrówki po drogach Siel-
pi, Wysowej, Miechowa, Reymon-
tówki, Tyrawy Solnej i Nowogar-
du z jednoczesną wiarą, że Boska 
Opatrzność istnieje! Ufam rów-
nież, że piękno, dobro, prawda jako 
trzy najważniejsze wartości zostaną 
w państwa sercach jako wykwint-
ne „menu” dzisiejszego wieczoru. 
Na pytanie czym jest dla niej ma-
larstwo odpowiedziała trawesta-
cją znanego wieszcza Mickiewicza: 
„…… nieustannie zadaje sobie py-
tanie, czy to jest miłość, czy to jest 
malowanie….?”

No to jakie jest to Twoje malar-
stwo?

Na pewno emocjonalne i na pew-
no symboliczne, wynikające z od-
bioru rzeczywistości wszystkimi 
zmysłami; smakiem, węchem, do-
tykiem, słuchem, a przede wszyst-
kim wzrokiem. Każdy szczegół za-
obserwowany i przetworzony w 
mojej wyobraźni zostaje „strawio-
ny” jak smakowity „kąsek” i w spo-
sób symboliczny przedstawiony na 
obrazie. Fotografia, która została 
jednym z moich ulubionych środ-
ków wyrazu, pomaga mi w rejestra-
cji momentu, ulotnej chwili, spe-
cyficznego nastroju, porażającego 
światła wspomagając sam proces 
twórczy. Emocjonalność, o której 
pisał amerykański filozof przyrody 
Ralph W. Emerson, bardzo istot-
na w moim życiu, zmusza mnie 
do pilnej badawczej wręcz pra-
cy nad każdym obrazem, wykona-
nym w zależności od przeżycia we-
wnętrznego i bodźców jakie pozo-
stają w moich zmysłach.  Dla uzy-
skania efektów wizualnych  łączę 
farbę olejną z wicolem i piaskiem, 
używam również specjalnych wy-
myślnych narzędzi, bądź przedłu-
żając proces powstania obrazu, kła-
dę cienkie warstwy koloru na płót-

no i papier. Pozorny brak spójności 
prac malarskich jest spowodowany 
potrzebą wiernego oddania emocji, 
które „trawiąc” mój umysł, eksplo-
dują materią malarską, czasem na-
wet porażając widza kolorytem. Za-
wsze jednak staram się oddać wier-
nie wszystko, co jakby staje się war-
tością danej chwili wypowiadanego 
słowa, atmosfery  zmieniającego się 
nieustannie światła i ciągły niedo-
syt w kontaktach międzyludzkich 
stanowi na obrazie kwintesencje 
moich nieustających poszukiwań.

Będąc cały czas „w drodze do...” – 
poszukuję absolutu transcendencji. 
Pomaga mi w tym działaniu kon-
templacja natury i kontakt z każ-
dym praktycznie człowiekiem. Ta 
idea i związana z nią postawa ar-
tystyczna fascynująca mnie od za-
wsze, wymaga ode mnie wysiłku i 
nieustającej pracy twórczej.

Tutaj kończy się część pierwsza, 
a nie zaczyna druga, aby nie zanu-
dzić łaskawych Czytelników . Do-
kończenie w następnym numerze, 
a w nim wrażenia malarzy z pobytu 
w Nowogardzie.

Marian Andrzej Frydryk 
(opr. red.  KMK)

Wyłączenia prądu
Operator ENEA informuje, że nastąpią okresowe wyłączenia prądu w m. 

Nowogard.
- ul. Gen. Józefa Bema 36 w środę 28 lipca od godz. 9.00 do godz.13.00
 - ul. Bohaterów Warszawy w czwartek 29 lipca od godz. 9.00 do godz. 

13.00
źródło http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=33

LMM

Posłowie w sprawie 
boiska w Świerczewie

Sprawa  boiska w Świerczewie o którym pisaliśmy w poprzednim nume-
rze Dz.N wywołała wiele komentarzy. Jeżeli wszyscy godzą się  co do faktu, 
że boisko jest fatalnie wykończone to jednak okazało się, że niektóre sugestie 
zawarte w artykule dotyczące terenu pod  boisko nie są zgodne z faktami. 
Otóż Pan Jarosław Mysiak przekazał w rzeczywistości jedno stronnie pry-
watny teren pod boisko wydzierżawiając go gminie na 10 lat. Nie dokonywał 
więc zamiany z właścicielem terenu na którym znajduje się „stare boisko”. 
Za możliwe przykrości wynikające z niepotwierdzonych sugestii zawartych 
w artykule, Pana Jarosława Mysiaka przepraszamy. Co do  boiska to pytanie 
„co z tym dalej?” pozostaje nadal bez odpowiedzi i nadal na nią czekamy, nie 
tylko my czeka zwłaszcza młodzież ze Świerczewa.

M.S
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na własność. 
rata już od 800 zł. Na 30 lat. Nowo-
gard, 3 pokojowe mieszkanie sprze-
dam, słoneczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyskaniu kre-
dytu. Tel. 606 291 791, 606 616 309.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 90 tys. Kontakt: 
883636 023.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 38m2, I 
p. w Nowogardzie przy pl. Wolności 6 tel. 
506 642 565, 76 835 23 71.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 m 
kw. 66 55 62 511.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia w Nowogardzie lub bliskiej 
okolicy, Tel. 516 284 836. 

• Sprzedam 2 działki budowlane pod ga-
raże murowane do samochodów osobo-
wych w Nowogardzie przy ul. J. Pawła, 
cena do uzgodnienia , tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
domu dwurodzinnym, bezczynszowe, 
88 m kw, z garażem w Nowogardzie. Tel. 
91 39  20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw, komfor-
towe z możliwością adaptacji poddasza 
+ garaż gratis. 796 911 043.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam dom + budynki gospodarcze, 
9 km od Nowogardu. 602 824 002.

• Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z dopła-
tą. 517 525 923.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie I 
p., w nowym budynku, do wykończenia 
57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m kw 
do uzgodnienia. Tel. 501 549 818.

• Wynajmę lokal na działalność handlową, 
Nowogard, 700 Lecia 8A (pod Kebabem), 
30 m kw, cena najmu 1000 + media. Lo-
kal wymaga remontu. 609 307 327.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

•	 Sprzedam nowy garaż przy ul. Jana 
Pawła II. Tel. 607 585 535.

•	 DOm – skrajny segment przy ul. Grota 
roweckiego. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie na 
I piętrze po remoncie. Tel. 661 510 846.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 68 m 
kw podwyższony standard, niski czynsz. 
Tel. 885 688 771.

• Mieszkanie 67 m kw ul. Warszawska, II 
piętro zamienię na 2 pokojowe (blisko 
kościoła) do II piętra. Tel. 667 926 528, 91 
39 26 528.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła. Tel. 
608 63 23 25.

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. Tel. 667 353 986.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10, 
centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 70 tys. 
Tel. 668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Zamko-
wej do wynajęcia. Tel. 665 001 251.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, cena do uzgodnienia. 
601 441 763.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II pię-
tro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum miasta. 601 732 008.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi, 2 pokojowe, 49 m kw + garaż. 
605 571 583.

• Sprzedam działki budowlane. Tel. 601 88 
95 96 po 15.00.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, II pię-
tro, 62 m kw w Nowogardzie, ul. 3 Maja. 
697 182 695.

• Sprzedam działkę rolną 2700 m, Długo-
łęka. 600 399 348.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum miasta. 508 301 854.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 46 
m kw, I piętro przy ul. Zielonej 8/16, 
cena 150 tys. (do uzgodnienia). Tel. 
502 235 038, 500 445 088, 91 39 21 280.

• Mieszkanie 45 m kw sprzedam, cena 
91400 zł. Tel. 91 39 100 10, 607 607 814.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kikorzach. 
781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM NOWO-
GARDU Tel. 660 797 830.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony letnie 
Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Mercedesa C 240, 2000 r., ben-
zyna, automat, skóra, bezwypadkowy, 
zadbany, cena 28 tys. 609 307 327.

• BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, pełne 
wyposażenie, bezwypadkowe, cena 18 
tys. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, kolor 
srebrny metalik, klimatronik, książka ser-
wisowa, bardzo zadbana, cena 45900 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam samochód Kia Sportage, rok 
prod. 1997, zarejestrowany i ubezpieczo-
ny, el. szyby, el.  lusterka, el. szyberdach, 
4 x 4, wspomaganie kierownicy, radio 
CD, centralny zamek, hak, poj. 2000, 
benzyna, cena 8500,00 do negocjacji. 
Tel. 506 07 31 51.

• Sprzedam Fiat Brava, 1996, poj. 1,4, po 
przeglądzie, cena do uzgodnienia. Tel. 
511 016 833.

• Sprzedam Citroen Berlingo, 1,9 diesel, 
1998 r., cena 6 tys. Tel. 600 62 62 68.

• Sprzedam Audi 80, 1,6 turbodiesel. 
781 932 918.

• Sprzedam Seat Cordoba, 1,6 benzy-
na, 1998 r., 7 tys. do negocjacji. Tel. 
785 887 010.

• Sprzedam Opel Astra, poj. 1600. 
880 844 275, 503 346 825.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano. 782 036 086.

• Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w okolicach 
błotna. Tel. 504 282 276.

• Szukam 20 ha łąki do skoszenia i zebra-
nia w okolicach Błotna. Tel. 504 282 276.

• PILNIE oddam za darmo słomę kilkulet-
nią w małych snopkach. Błądkowo. kom. 
665 785 726.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 50 36 50.

• Sprzedam żyto i pszenżyto. 91 39 25 812, 
721 614 530.

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z 
wyka na paszę. 600 653 124 dzwonić od 
8.00 do 10.00 i po 21.00.

• Sprzedam 8 sztuk prosiąt. Tel. 
662 031 629.

• Sprzedam tanio króliki. 781 016 127.

• Kombajny zbożowe do mniejszego 
gospodarstwa. Volvo BM ST-257 i Fer-
gusson MF-31. Szer. hedera 2,15 m. 
Na chodzie w dobrym stanie .Nowe 
części rezerwowe dostępne. Tel. .691 
115 822.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Profesjonalne docieplenia budynków, 
podbitki. 608 84 77 84.

•	 Usługi remontowe – glazura, tera-
kota, regipsy, szpachlowanie, tapeto-
wanie, malowanie – wykonawca z 15 
letnim doświadczeniem w Niemczech. 
784 188 147.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
607 654 692.

• Zakład Krawiecki „Caro” ul. Sądowa 1 – 
szycie, przeróbki, poprawki. 665 541 960.

• Usługi ogólnobudowlane – stawianie 
domków od podstaw, betonowanie, sza-
lowanie. 666 322 071.

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Usługi budowlane – wykończenie 
wnętrz. 792 217 337.

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
Tel. 504  965 111.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

927-29.07.2010 r. 

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogard zie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

w ramach projektu EASY PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogar-
dzie, lub jest zatrudniona w małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS
Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

Tel. 91 39 20 891 wew 216
Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:
- bezpłatny kurs (80 godzin)
- podręczniki ECDL ,
- materiały szkoleniowe,
- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfikatem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  n/w prace remontowe:

Docieplenie budynku wraz z remontem dachu przy ul. Leśnej 6.a w 
Nowogardzie

Wadium – 5.000,- zł
Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2010 r. o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 

25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Remont dachów w budynkach położonych w Nowogardzie:
Zaciszna 3,
Zamkowa 3c
Żeromskiego 2c
Bohaterów Warszawy 105
Termin składania ofert upływa 3 sierpnia 2010 r. o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać w administracji 

SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 

3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

F.H.U.P. REKO 
Skup Złomu i Metali Kolorowych 

w Nowogardzie, 
ul. Dworcowa oferuje najwyższe 
ceny za złom stalowy – blacha
- 550 zł/ tonę
- sad 650 zł/ tonę

• Łupanie, łamania kamieni na elewa-
cje, mury iogrodzenia, rąbanie drewna. 
692 762 580.

•	 kute elementy ozdobne do bram, ba-
lustrad, ogrodzeń oraz akcesoria do 
bram, ul. Boh. Warszawy 71 (teren PO-
m-u). Tel. 787 016 414.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, tak-
że w domu. 607 719 505.

•	 Skup drewna paletowego. 
709 495 018.

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Przyjmę do dociepleń budynków. 
607 654 692. 

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na tere-
nie zachodniopomorskim, tel. 600 72 54 
74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę jako 
operator koparko - ładowarki lub spa-
wacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię kierowców C+E, system trzy 
na jeden. 607 585 561.

• Zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych na potrzeby własne. 
607 585 561.

• Przyjmę do pracy tynkarza z doświad-
czeniem na tynki maszynowe. Tel. 
500 475 311.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w go-
spodarstwie rolnym. 502 853 573.

• Szukam pracy jako kierowca kat. C+E. 
721 032 062.

• Przyjmę do pracy przy regipsach i do 
szpachlowania. 662 125 370.

• Przyjmę sprzedawcę do sklepu spożyw-
czego. Tel. 602 474 266.

• Poszukuję pomocnika budowlanego 
chętnego do pracy. 66 26 78 895.

• Zatrudnię kierowcę z Kat. C+E - kraj - wy-
wrotka, tel. 601 275 900.

INNe

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant z 
Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant, cena 
750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiecki 
Vaillant wiszący, małe gabaryty, do-
mek, bar, cena 300 zł. Tel. 691 686 772.

• Szukam transportu do przewiezienia 
mebli z Niemiec. Tel. 796  144  213, 650 
km.

•	 Sprzedam wypoczynek i stolik pod te-
lewizor, narzuty na wypoczynek i ławę 
oddam gratis. Tel. 508 309 113.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-
nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam przepiękną satynową suknię 
ślubną z długim trenem. Wzrost 1,76 cm, 
rozmiar 38 + dodatki, cena 1300 zł. Tel. 
787 016 414.

• Sprzedam kontener blaszany. Tel. 503 78 
15 58.

• Sprzedam Yorki, 7 tyg., cena 1000 zł. 
698 882 056.
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rozkŁad jazdy bu sów

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 91 392 15 38
 - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i  nocne dla pacjentów prz y-
chodni:NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy  -91 57 92 703
Fax - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 91 39 25 268 
 - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

 - 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
apteki
Jantar - 91 392 13 30
Niebieska - 91 432 61 77
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA - 91 392 04 94
Centrum - 91 576 21 39
PCk - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki  - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja  - 91 392 69 41
ul.  Warszawska  - 91 392 08 34 
Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 91 392 56 44
 601 89 39 44
 - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2 tel. 91 3923786

Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21 tel. 91 3921801

mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8  tel. 91 39 20 814

Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10  tel. 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard  tel. 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35
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Na Dolnym drugi raz
Za nami druga kolejka piłkarskie Turnieju Na Dolnym. Faworytami Radosław i Parasol. Czarnym koniem FC Rezerwy. Poniżej oczekiwań Bóg Tak 

Chciał. Do końca jednak jeszcze daleko.  

W drugiej kolejce najbardziej za-
dziwił zespół FC Rezerwy. Wie-
lu uważało, iż złożony z młodych 
chłopców team będzie dostarczycie-
lem punktów. Tymczasem w pierw-
szym meczu pokonał on Zamkową. 
Natomiast w drugim sprawił dużo 
kłopotów Parasolowi, prowadząc z 
nim do przerwy 2:0. W tych dwóch 
spotkaniach sześć bramek dla swoje-
go zespołu zdobył Błażej Karapuda, 
wysuwając się na pozycję wicelidera 
w tabeli strzelców.

Ciekawie było także w meczu Ra-
dosławia z Zamkową. Do przerwy, 
bowiem to Zamkowa prowadziła 
1: 0 po bramce Macieja Kostkow-
skiego. W drugiej części gry Rado-
sław rozwiązał worek z bramkami, 
bo zdobył ich aż sześć. Trzy gole dla 

tej ekipy strzelił sam Maciej Gołdyn. 
Drużyny z Zamkowej trochę szkoda, 
bo, mimo, iż gra bardzo ambitnie to 
punktu jeszcze nie zdobyła. 

Na pewno po niżej oczekiwań 
spisuje się drużyna o prowokacyj-
nej nazwie Bóg Tak Chciał. Ekipa w 
składzie z Tomaszem Marszałkiem i 
braćmi Gruszczyńskimi wygrała tyl-
ko jeden z trzech rozegranych me-
czów. Rozczarowują również Kom-
batanci, którzy do przerwy przegry-
wali z młodymi piłkarzami Bosma-
na Dolne 3:0. Mimo, iż Kombatanci 
razili nieskutecznością, to i tak uda-
ło im się strzelić trzy gole i wyrów-
nać.        

Tabela trochę „oszukuje”. Zespoły 
mają, bowiem różną liczbę rozegra-
nych meczów na swoim koncie. 

Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty
1. Parasol  4 21:5 +16 12
2. Radosław 2 12:3 +9 6
3. Czarny Parasol 3 9:6 +3 6
4. Hieny Cmentarne 2 6:6 0 3
5. FC Rezerwy 2 10:11 -1 3
6. Bóg Tak Chciał 3 6:9 -3 3
7. Kombatanci 2 5:9 -4 1
8. Bosman Dolne 3 5:14 -9 1
9. Zamkowa 3 8:19 -11 0

PARASOL

HIENY CMENTARNE

Wyniki II kolejki: FC Rezerwy – Zamkowa 8:5, Bóg Tak Chciał – Para-
sol 0:4, Bosman Dolne – Kombatanci 3:3, Zamkowa – Radosław 1:6, Hieny 
Cmentarne – Czarny Parasol 4:2, FC Rezerwy – Parasol 2:6.

Strzelcy: Jacek Pertkiewicz (Parasol) – 7 bramek, Błażej Karapuda (FC 
Rezerwy) – 6 bramek.

man

Jarchlino

Spartakiada lZS
W niedzielę 18 lipca na boisku sportowym w Jarchlinie odbyła się ko-

lejna spartakiada LZS. Dzięki ładnej pogodzie odbyły się rozgrywki w pił-
kę nożną, w której uczestniczyło 5 drużyn oraz w piłkę siatkową, w której 
uczestniczyło 7 drużyn. Nie zabrakło również konkursów sprawnościo-
wych z nagrodami i zamka dmuchanego dla dzieci, a dla dorosłych kibiców 
wyśmienicie zaopatrzony bar w którym można było skosztować min. kieł-
basek, szaszłyków, hotdogów, hamburgerów, były też ciepłe i schłodzone 
napoje - specjalność pana Leszka. 

WYNIKI: 
- Piłka nożna 

I miejsce - Świętoszewo II miejsce - Łosośnica III miejsce - LZS Jarchlino
- Piłka siatkowa 
I miejsce - LZS Sikorki II miejsce - Świętoszewo III miejsce - Łosośnica

inf. własna

kasta pokonana
Olimpia Nowogard pokonała w meczu sparingowym Kastę Szczecin Majowe 4:3.

Kasta do dobrze znany klub, z którym 
Olimpia bezskutecznie rywalizowała o 
wyjcie z B-klasy. Szczecinianie w tym se-
zonie pokonali już kolejny szczebel roz-
grywek i awansowali do kl. okręgowej. 
Sparing w ramach przygotowań do sezo-
nu, który rozpocznie się 21 sierpnia ro-
zegrano w sobotę na stadionie w Wierz-
bięcie.

Mecz obfitował w wiele sytuacji pod-
bramkowych. Trzy z nich wykorzystał 
nowy zawodnik Olimpii Wojciech Bo-
nifrowski. Szczególnie pięknej urody 
była zdobyta przez niego z rzutu wol-
nego pierwsza bramka. Piłkarz mający 
za sobą grę w klubach trzeciej ligi ma 
pomóc Olimpii w walce o awans do kl. 
okręgowej. Zwycięstwo napawa optymi-

zmem tym bardziej, ze w kadrze druży-
ny prowadzonej przez trenera Marcina 
Miklasa zabrakło Krzysztofa Kieruzela i 
Gracjana Wnuczyńskiego.

Następny sparing Olimpia rozegra 
w najbliższą sobotę z Orłem Łożnica. 
To przeciwnik na co dzień występują-
cy w kl. okręgowej. Mecz odbędzie się w 
Wierzbięcinie o godz. 18.30.

man
  

Festyn w miętnie
Wiejskie Kluby Sportowe zaprasza-

ją na Festyn do Miętna w niedzielę 
01.08.2010 r. Początek o godz. 10.00. W 
programie piłka nożna, piłka siatkowa. 
Serdecznie zapraszamy zespoły sporto-
we i kibiców. Inf. własna
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r e k l a m a
e-mail:poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165

2 sierpnia br. godz. 16.30

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama

Chodniki przy ul. Bema

Głęboka woda
Mieszkańcy osiedla Bema są zbulwersowani – piękne chodniki okazują 

się zdradliwe. Twierdzą, że nikt ich nie słuchał gdy zgłaszali uwagi już pod-
czas budowy. Okazało się, że projektanci nie stanęli na wysokości zadania – 
chodniki są zbyt „uszczelnione” i woda nie ma odpływu. W miejscach gdzie 
są studzienki odpływowe to są one … powyżej poziomu jezdni i chodnika. 

Szkoda, że nie przemyślano wszystkiego do końca. Podobno nikt nie chce 
się przyznać do błędów. O poprawie istniejącego stanu też jakoś nie słychać…

Wysłuchał LMM
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Czytaj s. 10 i 11

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

Czytaj s. 7

Spotkanie 
z muzyką na żywo

piątek, sobota 20.00-23.00 
jazz, blues i inne znane utwory  
w akompaniamencie saksofonu

Wstęp wolny!

UCZCIJmY 
GODZINĘ 

W!
W dniu 1 sierpnia o godzinie 

17.00 włączone zostaną syreny alar-
mowe na terenie miasta Nowogard, 
dźwięk syren modulowany w okre-
sie jednej minuty dla upamiętnie-
nia 66 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, wspólnej wal-
ki narodu polskiego o niepodległość 
kraju.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Kazimierz Ziemba

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Wspomnienie 
o Janie  

Korneluku

Festiwalowe 
malarstwo

Burmistrz wyjaśnia
Dyskusyjna 
Obwodnica 
– kręte 
słowa
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Komunikat 
Policji 

Informujemy, że w miesiącu 
lipcu znaleziono rower gór-
ski - dziecięcy. Właściciel zgu-
by proszony jest o zgłoszenie 
się do Pana Jacka Andrysiaka 
opiekuna zespołu boisk „Or-
lik” na ul. Bohaterów Warsza-
wy. 

Serdecznie dziękuję 
policjantom z komisariatu Policji 

w Nowogardzie 
za bardzo sprawną akcję ujęcia złodzieja mojej saszetki. Dzięki Państwa 
dużemu zaangażowaniu odzyskanie skradzionego, cennego mienia stało 
się rzeczywistością. 

  Z wyrazami szacunku mieszkaniec Nowogardu

PODZIĘkOWaNIa

reklama

rocznica  Powstania 
Warszawskiego

Przez lata rocznica  wybuchu Powstania Warszawskiego - godziny W- po-
ruszała najgłębsze pokłady drzemiącego w nas patriotyzmu. Wzruszenie ja-
kie wywołuje ogrom poświęcenie i bezinteresownej ofiary, zwłaszcza mło-
dych Polaków miało swoją szczególną moc w latach komunistycznego znie-
wolenia. Ale i dzisiaj gdy szukamy przykładów, gdy próbujemy zdefiniować 
współczesny patriotyzm  postawa Polaków tamtego czasu stanowi stałe źró-
dło inspiracji dla każdego dla którego słowo Polska  ma znaczenie.  Od  pew-
nego czasu  bohaterowie powstania znaleźli swoje właściwe i godne miejsce 
w zbiorowej oficjalnej pamięci, funkcjonuje Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, czcimy pamięć tamtych lat w różnych formach. Zatrzymajmy się i u 
nas w Nowogardzie 1 sierpnia gdy o  godz. 17 zawyją syreny, zatrzymajmy 
się oby poczuć tę wyjątkową łączność z wielkością której wydaje się na co 
dzień tak nam brakuje z wielkością której na imię Polska. red.

Najświeższe  
wiadomości kolejowe:

- z 10 do 12 zostanie zwiększona liczba zamówionych nowych 3-człono-
wych spalinowych zespołów trakcyjnych SA136 tzw. szynobusów .

-  już w najbliższy poniedziałek do dwóch pierwszych SA136 dołączą dwa 
następne.

- od 1 września pojawią się pierwsze 2 pary bezpośrednich pociągów na 
trasie Szczecin - Koszalin przez Kołobrzeg.

Do Koszalina pojadą pociągi nr: 88840 (z Gryfic odjazd  5:24) i 88820 (odjazd ze  
Szczecina 6:45), a w drugą stronę nr 88729 (z Koszalina odjazd o 14:45) i 
88731 (z Koszalina odjazd 17:12). Mieszkańcy Goleniowa, Osiny i Nowogar-
du uzyskają bezpośrednie połączenie z Koszalinem, a tam także możliwość 
przesiadek na pociągi do i z Trójmiasta.

Ponadto w weekendy uruchomiona zostanie nowa para pociągów na tra-
sie Szczecin - Kołobrzeg. Ze Szczecina odjazd około 8:50, a z Kołobrzegu 
około 7:30. Do końca tego rozkładu będą one kursować tylko w soboty i nie-
dziele, a od nowego RJ wchodzącego w życie w grudniu codziennie.

Inf. Sławomir Szwed

Konkurs na logo 
Samorządy Gmin: Nowogard, Osina i Płoty ogłaszają wspólny Konkurs 

na logo Obszaru Intensywnego Gospodarowania. Obszar Intensywnego Go-
spodarowania  to wydzielone tereny trzech gmin, na których warto inwesto-
wać. Wybrane logo użyte zostanie do promocji  OIG.

 Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie stali mieszkańcy Gmin : No-
wogard, Osina oraz Płoty. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby pełnoletnie. Do konkursu 
mogą przystąpić wyłącznie osoby indywidualne. Każdy uczestnik konkursu 
może zgłosić jedną propozycję logo.

Konkurs trwa do 30 września 2010r. do godz. 15.00
Prace należy dostarczyć do  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
Plac Wolności 1 , 72-200 Nowogard ,
pok. nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta
w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem  „LOGO”
  Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody finansowe. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 listopada 2010  na specjalnej uroczy-
stości podsumowującej ogłoszony Konkurs oraz na stronach internetowych 
poszczególnych gmin. O wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomie-
ni telefonicznie. Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania na 
stronach internetowych gmin: www.nowogard.pl , www.osina.pl, www.plo-
ty.pl .

Wszelkich informacji udzielają:
Nowogard - Urszula Berezowska , tel. 91 3926293,
Osina - Irena Badowska, tel.91 3911706,
Płoty – Anna Buchholc, tel. 91 3851301.

opr. LMM

Nie ma jak u… babci

Odpust w Długołęce 
W poniedziałek w święto liturgiczne św. Anny odbyła się coroczna uro-

czystość odpustowa parafii Długołęka.  Św. Anna matka  Matki Bożej  i za-
razem babka Pana Jezusa jest w naszej tradycji zwłaszcza  patronką matek i 
kobiet rodzących. Msza Św. Odpustowa rozpoczęła się o  godz. 20:00. Od-
prawił ją i homilię wygłosił ks. Tomasz Tylutki. Po   eucharystii nastąpiło wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu i  procesja  wokół kościoła. Otoczenie 
Świątyni  stanowi  piękny park ze starymi drzewami. Sceneria ta w połącze-
niu z letnim pogodnym  wieczorem tworzyła szczególny klimat uroczysto-
ści. Wszyscy poczuli się rzeczywiście „ jak u babci”. Ksiądz proboszcz i dzia-
łacze parafialni przygotowali także dla uczestników poczęstunek w salce pa-
rafialnej. Salka ta , oddana do użytku, kilka miesięcy temu stała się,  jak nas 
poinformowano,  stałym miejscem spotkań lokalnych grup wspólnotowych 
i niewątpliwie  pomaga integrować i rozwijać się  wspólnocie parafialnej. 
Gratulujemy aktywności i dobrego pasterza. Red.
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reklama

ODSTĄPIĘ SIaNO 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087

KOMUNIKAT 
Agenci PZU Renata i Jerzy Czuchaj, 
Beata Witaszczyk, Justyna Jurzysta

począwszy od dnia 14 lipca br przyjmują klientów w nowym biurze 
przy ul. 700 Lecia – nad apteką „Jantar”. Tel./fax 91 39 101 06

reklama

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

 www.dzienniknowogardzki.pl
Tel.  913 922 165

Nawiązując do artykułu prasowego pt.: „Dyskusyjna Obwodnica – kręte słowa”, który ukazał się w Nr 53 Dziennika Nowogardzkiego z dnia 16 lip-
ca 2010 r. wyjaśniam, że wykonawca obwodnicy – firma „Budimex” S.A. uzyskała zgodę na tymczasowe korzystanie z drogi gruntowej za osiedlem 
„Leśna” zobowiązując się jednocześnie do zminimalizowania negatywnego wpływu na teren i obiekty przyległe do drogi, w tym celu wyrównano i 
utwardzono nawierzchnię drogi. 

Burmistrz wyjaśnia

Dyskusyjna Obwodnica – kręte słowa

Na czas transportu wykonawca 
robót zobowiązany był do odgro-
dzenia od drogi budynku mieszkal-
nego 6b przy ul. Leśnej i garaży po-
łożonych w pobliżu budynku oraz 
prowadzić transport pod nadzorem 
osoby kierującej ruchem w celu za-
chowania bezpieczeństwa. 

Jednak nie wszystkie obowiązki 
wynikające z ustaleń zostały przez 
„Budimex” S.A. wykonane, co spo-
wodowało wzrost uciążliwości 
transportu dla mieszkańców osiedla.

Pojawienie się skarg w tej sprawie 
spowodowało wystąpienie do kie-
rownictwa budowy, w którym prze-
kazano zgłoszone uwagi. Ponadto 
doprowadzono do spotkania zastęp-
cy burmistrza Pana Jerzego Kacz-
marskiego z kierownictwem budo-
wy, w czasie którego szczegółowo 
omówiono problemy wynikające z 
realizacji inwestycji. W czasie spo-
tkania przedstawiciele „Budimex-u” 
zapewnili, że ograniczą do niezbęd-
nego minimum transport drogowy 
przy osiedlu, będą drogę utrzymy-
wać w dobrym stanie technicznym i 
w czasie upałów polewać wodą aby 
ograniczyć emisję kurzu.

Ponadto ustalono, że w sierpniu 
br. Nadleśnictwo Nowogard przystą-
pi do wycinki drzew z terenu właści-
wej drogi, po której ma odbywać się 
transport materiałów.

Z chwilą usunięcia drzew, któ-
rych nie można było wcześniej wy-
ciąć z uwagi na ochronny okres lęgo-
wy ptaków, wykonawca obwodnicy 
przystąpi do urządzenia wspomnia-
nej drogi. Zakłada się, że działania te 
zostaną zakończone nie później niż 
do końca sierpnia br. Dzięki wyty-
czonej nowej drodze dowozu ma-
teriałów, powinien ustać ruch cięż-
kich pojazdów po drodze w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynku przy 
ul. Leśnej 6b.

Zdajemy sobie sprawę z uciążliwo-
ści jaką sprawia budowa obwodnicy, 
której przebieg wytyczony jest blisko 
granic miasta. Zależy nam, podob-
nie jak wszystkim mieszkańcom na 
jak najszybszym zakończeniu tej in-
westycji. Według zapewnień przed-
stawicieli „Budimex-u” niebawem 
zakończą się roboty ziemne powo-
dujące największą uciążliwość.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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Powiat inwestuje w Nowogardzie

Ocieplanie budynku 
„rolniczaka”

Na początku lipca rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Termo-
modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Nowogardzie 
przy ul. Poniatowskiego 21”. Zakres robót jest bardzo rozległy – obejmuje 
on wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien 
i rur spustowych, wymianę parapetów, ocieplenie ścian płytami styropiano-
wymi, wykonanie cokołu budynku z płytek klinkierowych i opaski wokół 
budynku. Wartość przedsięwzięcia 800 000 zł. Wykonawcą robót jest Zakład 
Handlowo-Usługowy MAKRES  - P. Makuch z Reska.

Roboty powinny się zakończyć w październiku br. Z ramienia Starostwa 
inwestycje prowadzi inspektor Wydziału Inwestycji Tadeusz Siembida, a In-
spektorem Nadzoru jest Eugeniusz Hnat.

Opr. LMM

Władza nie na te czasy!

Budowa nowogardzkiego szpita-
la jest niezbędna i należy ją wyko-
nać możliwie jak najszybciej,  Prawi-
ca Rzeczypospolitej i ja jako jej pełno-
mocnik  w Nowogardzie ją popieramy. 
Ale trudno jest zrozumieć sposób fi-
nansowania tej inwestycji  opisany w 
ostatnim numerze Dziennika. Dlacze-
go na dokończenie budowy wartej 20 
mln zł gmina nie może pozyskać środ-
ków zewnętrznych a jedynie liczyć na 
siebie? zadłużając się przy tym na całe  
20 mln zł?. Przypomina to lata 90-te 
gdy ograniczone możliwości  dofinan-
sowania  zmuszały ówczesne a zara-
zem obecne (bo te się nie zmieniły), 
władze samorządowe do  wypuszcza-
nia,  zadłużających gminę na kilka 
lat, obligacji na równie konieczny co 
szpital , remont szkoły podstawowej 
nr. 1. W tamtym okresie oczywiście 
nie mieliśmy innego wyjścia, ale dziś 
gdzie Polska jest członkiem Unii Euro-
pejskiej wydawałoby się że z pozyska-
niem dofinansowania tego typu inwe-
stycji nie powinno być aż tak dużych 
problemów. A jednak nasze władze 
trudności z uzyskaniem środków eu-
ropejskich mają i to nie od dziś. Naj-
lepszym tego przykładem jest ubiegło-
roczna porażka naszej gminy starają-

cej się o dofinansowanie zagospodaro-
wania terenów nad jeziorem wniosek 
przepadł wraz z zagospodarowaniem. 
Widać to także w niedawnym okrzyk-
niętym wielkim sukcesem  rankingu 
samorządów Rzeczypospolitej wyka-
zano w nim że Nowogard pozyskał z 
funduszy UE w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca zaledwie 14 zł. Czyżby 
były problemy z odpowiednim  spo-
rządzeniem wniosku tak by był on 
skuteczny?. A może Nowogard jest 
traktowany jako miasto niezasługują-
ce na fundusze?  Przed dwoma tygo-
dniami pisałem artykuł odnośnie sfi-
nansowania  szkoły specjalnej w Go-
leniowie,  gdzie zarząd województwa 
w dziwnych okolicznościach zwięk-
szył pulę na jej budowę. Dlaczego wła-
dze naszego miasta nie piszą wniosku 
do Regionalnego Programu Operacyj-
nego o dofinansowanie Szpitala tylko 
idą starą niekorzystną drogą? A może 
jest tak że nawet gdyby wnioskowały 
to i tak wyprzedziła by ich inwestycja 
z Goleniowa, bo przecież Nowogard to 
3 liga mimo swoich 17 tys. mieszkań-
ców. I w ten sposób pozostaje nam w 
Nowogardzie z europejskości widok 
flagi z gwiazdkami w centrum mia-
sta na tle pomnika z poprzedniej epo-
ki.  A przecież obiecano nam wielkie 
europejskie pieniądze. Przykład ten 
wyraźnie utwierdza mnie w przekona-
niu że zmiana nazwy powiatu o któ-
rej pisałem w artykule z dnia 9 kwiet-
nia 2010 jest niezbędna by być może 
łatwiej docierały tutaj fundusze i sty-
mulowały odpowiedni rozwój naszego 
miasta we właściwym kierunku. A do 
obecnie panujących krótka puenta – 
może i władza nie na te czasy!

Paweł Słomski 
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej

Zdolny nowogardzianin  
w „Mam talent”

Program ”MAM TALENT” jest sztandarowym programem stacji TVN. 
Jego formuła opiera się na wyselekcjonowaniu taletów spośród tysięcy 
uczestników, którzy prezentują swoje umiejętności. Wśród uczestników 
był również Filip  Sobczyk – uczeń Liceum w Nowogardzie, który demon-
strował swoje zdolności taneczne w interpretacji muzyki Michaela Jack-
sona. Oto, co nam powiedział na temat konkursu.

 Dz. N.  Program „Mam talent” cie-
szy się ogromną popularnością. Jak 
udało Ci się do niego dostać?

Filip: Na sam pomysł wpadłem, kie-
dy razem z grupą z którą tańczyłem do 
piosenki Michaela wygraliśmy szkolny 
konkurs „MAM TALENT” zorganizo-
wany przez nauczycieli. O precastingu 
dowiedziałem się z Internetu kilka ty-
godni przed jego rozpoczęciem. Pomy-
ślałem sobie ,że to może być super przy-
goda, oraz okazja na sprawdzenie się i 
złożenie hołdu idolowi na dużo większą 
skale niż robiłem to dotychczas. Sam 
precasting odbył się w Szczecinie. Ty-
dzień po przesłuchaniu dostałem tele-
fon od redakcji informujący o zakwa-
lifikowaniu mnie do telewizyjnego ca-
stingu w Poznaniu. Tutaj uczestnicy 
byli oceniani przez (oczywiście wszyst-
kim znanych) jurorów. Po moim wystę-
pie Jury powiedziało słynne „TAK”, co 
pozwoliło mi przejść do ćwierćfinału.

Dz. N.  Sama komisja składała się 
osób, które wszyscy znamy z szklane-
go ekranu. Czy na żywo również byli 
tacy wymagający, a publiczność tak 
żywiołowa?

  F. Jury jest oczywiście wszystkim 
bardzo dobrze znane. Myślę że więk-
szość widzów poznała ich bardziej wła-
śnie przez dwie poprzednie edycje pro-
gramu. Jeżeli chodzi o występ to aku-
rat w moim przypadku było zupełnie 
inaczej. Kiedy oglądałem zza kulis wy-
stępy innych uczestników Jurorzy po-
trafili 20 min. przetrzymywać uczest-
nika prosząc o pokazanie czegoś in-
nego bądź zasypywali pytaniami. Kie-
dy wszedłem na scenę usłyszałem bar-
dzo głośną wrzawę. Myślę, że poprzez 
sam strój wszyscy doskonale wiedzieli, 
co będę robił. Okazało się że mój wy-
stęp spodobał się jurorom (a zwłaszcza 
Agnieszce Chylińskiej , która sama jest 
fanką Michaela). Po wypowiedzianych 
opiniach od razu przeszli do werdyktu.

Dz. N. Dlaczego naśladujesz Kró-
la Popu?. Czy to twój szczególny idol?

F. Michael był osobą, która mnie naj-
bardziej zainspirowała w życiu. Jego ge-
niusz sprawił, że stał się nie tylko ido-
lem, ale także nauczycielem. Wszystko 
zaczęło się od samych piosenek. Utwo-
ry, które komponował sprawiały, że 
przeżywamy ich słowa, oraz staramy się  
wprowadzić  je w życie, a to odróżnia 
dobrych artystów od wielkich. Przez 
parę lat uczęszczałem na zajęcia tanecz-
ne, kochałem tańczyć od zawsze. W 

końcu zobaczyłem koncertowe wyko-
nanie „billie jean” przez Michaela - by-
łem w totalnym szoku patrząc na jego 
umiejętności. Nigdy nie sądziłem, że 
ktoś potrafiłby tak tańczyć. Widząc wy-
konywany przez niego „moonwalk” od 
razu zacząłem ćwiczyć. W końcu na-
brałem takiej motywacji, że ćwiczenia 
przeciągały się do kilku godzin dzien-
nie. Wspaniale udało mi się połączyć 
moje dwie życiowe pasje.

  Dz. N. Start w konkursie to tylko 
fajna przygoda czy wyzwanie do na-
stępnych konkursów.

F. Udział w programie był niesamo-
witą przygodą, którą zapamiętam do 
końca życia. Zawarłem wiele nowych 
przyjaźni oraz poznałem jednych z naj-
popularniejszych ludzi pracujących w 
polskim show biznesie. Co do konkur-
sów na razie nie mam żadnych planów. 
Ten, który przeszedłem był dodatko-
wym doświadczeniem, i mam nadzieje 
że nie ostatnim.

Dz.N. Twoje treningi to indywidu-
alna praca czy może praca z trene-
rem?

F. W tym stylu tańca jestem samo-
ukiem. Już od dwóch lat nie uczęsz-
czam na żadne zajęcia taneczne pod 
okiem instruktora. Umiejętności, któ-
re posiadam nabyłem z wideoklipów, 
można więc powiedzieć że sam Michael 
mnie uczy.

Dz. N.  Jak udaje Ci się pogodzić ta-
niec z nauką?

F. Nigdy nie miałem z tym proble-
mów. Fakt, że nieraz jest ciężko, ale my-
ślę, że jak naprawdę się do czegoś dąży 
to nic nie jest w  stanie stanąć na prze-
szkodzie.

Dz. N. Dla twoich rodziców to pew-
nie duża satysfakcja widzieć własne 
dziecko w tak znanym programie?

 
F. Nie jest na 100% pewne, że mnie 

pokażą, ale mimo to są bardzo dumni, 
co mnie bardzo cieszy.

Dz.N. Co sądzisz o konkursach ta-
necznych np.” Taniec z gwiazdami”?

F. Szczerze mówiąc nie gustuję w ta-
kiego typu programach. w odróżnieniu 
od innych widać jak bardzo jest reżyse-
rowany, ja raczej wolę te bardziej spon-
taniczne.

Dz. N. Twoje marzenia związane z 
tańcem to?

 F .Cały czas się rozwijać.
 Dziękuję za rozmowę.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XVIII Niedziela Zwykła 

Sierpień – miesiącem trzeźwości 
- Abstynencja darem miłości

Miesiąc sierpień w naszej ojczyźnie jest wezwaniem do zachowania trzeźwo-
ści. Mamy środek wakacji, gdzie spożycie alkoholu przekracza wszelkie normy i gra-
nice. I właśnie dlatego kościół w okresie wakacji, w okresie wzmożonego spoży-
cia alkoholu wzywa do  abstynencji. W wymiarze religijnym abstynencja jest wy-
nagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze ducho-
wym abstynencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe szanse, dzię-
ki czemu stajemy się dojrzalszymi ludźmi. Abstynencja pozwala nam przezwy-
ciężać egoizm i podejmować troskę o bliźnich. Jest też znakiem sprzeciwu wo-
bec towarzyskiego przymusu picia, a zatem również jasnym przykładem dla innych. 
         Bez świadomej i dobrowolnej abstynencji wielu osób nie można zbudować tak 
bardzo potrzebnego umiaru w podejściu do alkoholu. Abstynenci dają piękne, odważ-
ne świadectwo, że życie bez alkoholu jest szczęśliwe i wartościowe. Pokazują, że picie nie 
daje takich korzyści i przyjemności, jakie obiecują reklamy. Uczą, że alkohol nie jest cu-
downym lekiem na problemy i złe samopoczucie.

Abstynencja jest wspaniałą formą od-
powiedzialności za życie bliźniego, o któ-
re upomni się u nas Bóg Ojciec (por. Rdz 
9, 5). Przede wszystkim za życie zagrożone 
i osłabione nałogiem. W Polsce żyje ponad 
1 mln osób uzależnionych, którym może-
my i powinniśmy nieść pomoc. Osoba po-
dejmująca terapię, może odzyskać i utrzy-
mać trzeźwość jedynie zachowując całko-
witą abstynencję do końca życia. Taka oso-
ba potrzebuje nie tylko fachowej pomocy le-
karza, psychologa, terapeuty czy duchowne-
go. Potrzebuje również ich osobistego świa-
dectwa wzmacniającego terapię. Potrzebuje 
środowiska sprzyjającego zachowaniu abs-
tynencji. Moralne oparcie w dobrowolnych 
abstynentach w rodzinie, wśród sąsiadów, 
przyjaciół i współpracowników jest bezcennym wsparciem dla osób walczących z nało-
giem. Dobrowolna rezygnacja z alkoholu, motywowana miłością do bliźniego, jest jed-
ną z dróg realizacji wyobraźni miłosierdzia, której uczył nas papież Jan Paweł II. Pozwa-
la nam uczynić samych siebie bezinteresownym darem dla bliźniego. To szkoła stawania 
się ofiarnym i współczującym człowiekiem. Nie zapominajmy jednak, że w Polsce żyje 
również niemal 2,5 mln osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Badania pokazują, że 
ta grupa jest źródłem największych problemów w wymiarze ogólnospołecznym. Nie do-
strzegając tego zjawiska, przypominamy załogę „Titanica” zbliżającego się ku górze lo-
dowej, która widziała jedynie wierzchołek góry, zaś śmiertelne zagrożenie ukryte było 
pod powierzchnią oceanu. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy, potrzeba nam rozważnego 
i całościowego spojrzenia na problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Podstawo-
wym środowiskiem kształtowania trzeźwości i uzdalniania do abstynencji powinna 
być każda rodzina. Jednym z pierwszych darów miłości, który rodzice mogą i powinni 
ofiarować swojemu dziecku, jest właśnie abstynencja. Wiemy przecież, jak duże zagroże-
nie dla poczętego dziecka niesie najmniejsza nawet ilość alkoholu spożywana przez mat-
kę i ojca. Jak zatem wytłumaczyć, że co piąta Polka w ciąży pije alkohol, a co dziesiąta 
przynajmniej raz się upiła? Jak zrozumieć, że częściej w ciąży piją dobrze wykształcone 
i zamożne mieszkanki dużych miast? Dlatego ponownie prosimy wszystkie matki: niech 
wasza odpowiedzialna troska i miłość o dzieci wyraża się również w całkowitej rezygnacji 
z alkoholu. Was, drodzy ojcowie, prosimy, byście przemierzali drogę rodzicielskiej miło-
ści nie jako obserwatorzy, ale byście z zaangażowaniem współuczestniczyli w obowiąz-
kach matek. Także przez dobrowolną rezygnację z alkoholu. Więcej o abstynencji usły-
szymy w niedzielę w naszych kościołach, gdzie Biskupi Polscy będą nas zachęcać po pod-
jęcia tego szczytnego dzieła.              Ks. Tomasz Tylutki

Wyruszała Szczecińska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę…

Jak co roku w dniach 25 lipca do 13 sierpnia idzie Szczecińska Piesza Piel-
grzymka na Jasną Górę. Na początku wychodzi on z kilku miejsc terenu na-
szej diecezji, aby później połączyć się w całość w Szczecinie w dniu 29 lipca. 
Tradycyjnie też idzie grupa z Nowogardu, w tym roku pod przewodnictwem 
ks. Tomasza Tylutkiego, która dochodzi do Goleniowa i dalej maszeruje już 
połączona z grupami nadmorskimi  w kierunku Szczecina. Dzień pielgrzy-
ma w naszym mieście rozpoczął się we wtorek 27 lipca o g.7.00 rano Mszą 
św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, po której udaliśmy się w pielgrzymi 
szlak. Po drodze czekały na nas malownicze widoki, ale także pięknie zor-
ganizowane i przygotowane postoje na śniadanie w miejscowości Węgorza 
i na obiad w Bodzęcinie, za co serdecznie dziękujemy mieszkańcom i księ-
żom proboszczom. Po długim dniu pielgrzymowania, bo 27 km, zmęczeni, 
z małymi odciskami doszliśmy do kościoła pw. Św. Katarzyny w Goleniowie. 
„Liczymy, że damy radę na całej ponad dwutygodniowej trasie do Jasnej 
Góry. Niesiemy w naszych sercach pewne intencje, a także modlitwę za 
nasze miasto. Są to 
prawdziwe „Re-
kolekcje w dro-
dze” – mówi jeden 
z uczestników piel-
grzymki. Życzy-
my wszystkim wy-
trwałości, jak naj-
mniej odcisków 
i przyczepności.  
Całość pielgrzym-
ki możemy śledzić 
na stronie www.
szczecinska.pl 

x.TT

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc Maryjny, miesiąc pielgrzy-

mek, ale także miesiąc abstynencji. W niedzielę o okresie wakacyjnym 
zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o 
g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza 
św. o godz. 19.00. Przez okres wakacyjny nie będzie w niedziele Mszy św. o 
g.9.00 i w tygodniu o g.7.00. 

W środę 4 sierpnia wspominamy św. Jana Marię Vianneya – kapłana – 
patrona wszystkich proboszczów. Pamiętajmy o modlitwie o naszych dusz-
pasterzach. W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. 

W tym tygodniu będziemy przeżywać także Pierwszy Czwartek miesią-
ca sierpnia – gdzie dziękujemy za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa oraz 
modlimy się o powołania; Pierwszy Piątek – gdzie zapraszamy do sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz Pierwszą Sobotę – gdzie oddajemy cześć 
Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

x.TT
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Sprawdzając zawartość tego-
rocznego „pleneru w plenerze”, a 
także kierowany ciekawością, co 
myślą nasi goście o nas - zadałem 
niektórym uczestnikom XIII Mię-
dzynarodowego Pleneru Malar-
skiego ( od 2000 roku integralna 
część nowogardzkiego festiwalu ) 
banalnie proste pytanie: jakie mają 
osobiste odczucia z pobytu na lip-
cowej imprezie?

Zapiski rozmów z artystami 
przedstawiam miłym Czytelnikom 
in extenso, bez ingerencji w treść 
wypowiedzi. Tak by brzmiały wia-
rygodnie. 

Wanda Badowska-Twarowska- 
Warszawa, wykładowca na warsz-
tatach malarskich. 

Jestem czwarty raz w Nowogar-
dzie. Pracowałam podwójnie: jako 
malarz i jako malarz uczący mło-
de pokolenie. Młodzież w tym roku 
była dość młoda, bo głównie gim-
nazjalna. Był jeden chłopiec i nie li-
cząc małego czarnoskórego Niem-
ca,  kilka dziewczyn, zresztą głów-
nie z Nowogardu. O tej młodzieży 
mogą powiedzieć same pozytywy: 
przesympatyczna, dobra, chętna do 
pracy, miła i ładna. Naprawdę bar-
dzo miło się z nimi pracowało, dla-
tego że nie było trzeba powtarzać 
zaleceń i chętnie słuchali wszystkich 
szczegółowych uwag. Nawet ci, któ-
rzy początkowo byli jakby najsłabsi, 
dobili do całości. Mówię tu o dwóch 
Serbkach, które miały duże kłopo-
ty ze zrozumienie naszych proble-
mów malarskich ( bariera języko-
wa ). Tym niemniej dziewczyny były 
na tyle bystre, że można było za po-
mocą języka migowego, pokazując 
co jest dobre, a co złe zasugerować 
pewne rozwiązania. Na tyle było to 
owocne, że ostatnie prace dziewczyn 
znalazły się na wystawie i są całkiem 
niezłe. Uważam że jest to spory suk-
ces nas wszystkich. Na pewno nie 
był to czas stracony ani dla nich, ani 
dla mnie. Zawsze mam dużą satys-
fakcję z pracy z młodzieżą i tutaj jest 
tak samo.

Same blaski, a gdzie cienie?
Zawsze jakiś drobny cień tu, czy 

tam się zaplącze. Nie są to aż tak 
duże, żeby o nich mówić. Młodzież, 
która przychodzi na warsztaty jest w 
jakiś sposób wybrana i gdyby cała 
młodzież w Polsce była taka- to by-
łoby super. Wystawy w holu NDK 
oceniam jako jeden z lepszych efek-

tów warsztatów malarskich do tej 
pory.

Jesteś znana i podziwiana z obra-
zów, których motywem wiodącym 
jest taniec. Rejestrujesz na swoich 
płótnach ruch, energię podmiotu. A    
obecnie?   

Jadąc w tym roku na ten plener 
postanowiłam, z góry już, zrealizo-
wać tematy, które mnie nurtują od 
pierwszego pobytu w Nowogardzie, 
a mianowicie łabędzie. Jak byłam tu 
pierwszy raz to było ich kilka. Teraz 
jest jeden i to taki, który przypływa 
tylko rano. Kiedy przychodziłam na 
zajęcia, właśnie on przypływał jak-
by chciał się ze mną przywitać, sama 
nie wiem. Miałam taką sympatycz-
ną historię: przymierzałam się do 
zrobienia zdjęcia i nagle łabędź ten 
stanął na kamieniu, uniósł skrzydła 
i nimi pomachał. To było niezwy-
kle urocze spotkanie. I tak zrealizo-
wałam swój pomysł obrazów z łabę-
dziami- z łabędziami- kobietami i 
łabędziami- łabędziem!.

Anetta Dobrakowska - Łódź
Jestem tu po raz pierwszy, tak że 

dla mnie ten plener jest nowością. 
Bardzo miło, mili ludzie, przesym-
patyczna pani dyr. Biblioteki. Super 
atmosfera, warunki do malowania 
również. Przede wszystkim zajmuję 
się portretem.

Anna Klorek - Bydgoszcz - Ber-
lin, pół na pół

Ja właściwie zawsze mam pozy-
tywne wrażenia plenerowe, gdyż je-
stem malarką amatorką. Ponad czte-
ry lata biorę udział w różnych ple-
nerach. Malowanie jest dla mnie 
osobiście formą odreagowania, za-
bawy kolorami. Moje emocje są za-
wsze pozytywne, kiedy biorę pędzel 
do ręki i jeszcze coś mi wyjdzie i po-
doba mi się to. Jestem amatorką, a 
moim nauczycielem i inspiracją jest 
moja miłość - Stefanek  (Stefan Dy-
bowski- malarz, fotografik z Berlina, 
przyp. M.A.F). Mam same miłe wra-
żenia z pobytu na tym festiwalu, po-
nieważ jestem w ogóle pozytywnie 
do życia nastawiona.

Wojciech Kowalczyk - Bydgoszcz        
W plenerze uczestniczę już czwar-

ty raz. I tak jak pierwszy, drugi i 
trzeci- ten także jest bardzo faj-
ny, wspaniały i dobrze wspomina-
ny. Zajmuję się sztuką zwaną per-
formance, a na wasz festiwal ciągnie 
mnie możliwość pojawienia się no-
wych pomysłów do własnych reali-
zacji w różnych punktach Polski czy 

Europy oraz konieczność funkcji 
edukacyjnej. W tym roku robię in-
stalacje, żeby pokazać publiczności 
że sztuka mieści się nie tylko w ga-
leriach i salach wystawowych. Każ-
da galeria jest w głowie artysty i po-
tem z tej głowy wychodzi pomysł do 
galerii, która może być w przestrze-
ni miasta, na chodniku, usytuowana 
gdziekolwiek. Chodzi o przełamanie 
stereotypów, aby ludzie mieli taki 
wgląd w sztukę i nabrali przekona-
nia, że ona dzieje się właściwie wszę-
dzie. Tylko od decyzji artysty zależy, 
gdzie ta sztuka ma być. Tam, gdzie 
jest sztuka jest galeria. Tutaj nie ma 
konieczności prowadzenia staty-
styk, ilu ludzi obejrzało sztukę. Cho-
dzi o pewną propozycję, jeżeli zo-
stanie ona przyjęta, zinterpretowana 
przez jednego choćby widza- to już 
jest rola spełniona. Nieważne czy to 
będzie jeden, dwóch czy trzystu od-
biorców, bo w rozbiciu na miliardy 
stojących na Ziemi- nie ma żadnego 
znaczenia, ponieważ i tak wszyscy 
tego nie zobaczą. Nie zobaczy tego 
np. mieszkanka sąsiedniego bloku, 
ale zobaczy człowiek, który akurat 
tędy przechodzi. Także nie liczę na 
frekwencję ilościową, i na jakąkol-
wiek, czyli ta jedna osoba też jest 
dużą frekwencją.

Alicja Czajkowska – Magdziak - 
Stalowa Wola

  Jestem pierwszy raz na plene-
rze w Nowogardzie. Nowe wrażenia 
wzrokowe związane z kolorystyką 
jeziora i tego zachodniopomorskie-
go miasteczka jak na dłoni- urokli-
we bardzo. Nowi znajomi- fanta-
styczne koleżanki i koledzy, którzy 
są także w moim przekonaniu świet-
nymi artystami. Mieszkańcy bardzo 
mili. Generalnie jest sympatycznie. 
Żadnych uwag pod adresem organi-
zatorów nie mam. „ Kocham pana, 
panie Sułku”.

Anna Maria Pilszak - Sanok
Przyjechałam z Podkarpacia. 

Ukończyłam ASP w Krakowie. Je-
stem po raz pierwszy na plenerze jako 
uczestnik. Jestem bardzo zadowolo-
na, szczególnie bliskość morza bar-
dzo nam odpowiada. Wiele urokli-
wych sytuacji. Chodzimy wieczorem 
nad jezioro. Te światła, które nocą 
odbijają się w wodzie, znajdują odbi-
cie w moich pracach- nokturny na te-
mat Nowogardu. Dużo się śmiejemy i 
dużo pracujemy. Jak się przyjeżdża w 
określonym celu, to człowiek się mo-
bilizuje i pobyt staje się atrakcyjny. A 
to, że mamy dobre warunki do pracy 
i wypoczynku, zapewnione posiłki- 
wszystko to daje duży komfort.

Krystyna Olejniczak - Sobczak - 
Łódź 

Wrażenia, jak najlepsze, więc pod-
pisuję się pod wszystkimi wypowie-
dziami moich poprzedników.

Małgorzata Seweryn  -  Katowice
Jestem czwarty raz na plenerze. 

Magnesem, Który przyciąga mnie do 
Nowogardu są spotkania z innymi ar-
tystami i niepowtarzalna atmosfera- 
te ulotne chwile, które mnie inspi-
rują. Za każdym razem, w zależności 
od tego co się dzieje na festiwalu i w 
ramach tych spotkań towarzyskich z 
artystami, rodzą się nowe pomysły. 
Zmienia się kolorystyka, zmienia się 
forma i to ma odbicie również w mo-
ich pracach. I choć w tym roku zabra-
kło filmowych gwiazd, jestem bardzo 
zadowolona.

Myślę, że po tych szczerych, bez 
wielkiego zadęcia wypowiedziach, 
powinniśmy poczuć się dowartościo-
wani. Nie wiem, co nam za rok przy-
niesie XV odsłona festiwalu. Trze-
ba mieć nadzieję, że będzie lepiej, bo 
choć życie nasze splunięcia niewarte 
- Evviva l’arte!

Marian A. Frydryk  
 (opr.red KMK)

malarstwo - jaśniejsza strona festiwalu „ lato z muzami”cz.II

Spotkałem nawet szczęśliwych artystów

fot. A. Tarczykowska
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Gorące podziękowania 
Państwu Ptaszyńskim, 

właścicielom 
Willi „Zbyszko” 

za przepięknie 
zorganizowane 

przyjęcie weselne, 
niesamowity klimat 

i niezapomniane chwile 

składają 
Sylwia i Ryszard 
Marcinkowscy

PODZIĘkOWaNIa

 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Jakub syn Anny Panasiuk 
ur. 21.07.2010 
z Nowogardu

Filip syn Agnieszki 
Baszewskiej ur. 
21.07.2010 z Wołkowa

Zuzanna córka Weroniki 
Niedzwieckiej ur. 
19.07.2010 z Wojtaszyc

Laura córka Marzeny 
i Alberta ur. 23.07.2010 
z Karska

Kornelia córka Emilii 
Toborskiej ur. 27.07.2010 
z Radowa Wielkiego

Michał syn Elżbiety 
Porosińskiej 
ur. 25.07.2010 z Węgorzy

Dagmara córka Anny 
Bakalarskiej 
ur. 23.07.2010 z Maszkowa

Uwaga 
wędkarze 
W związku z małym zainteresowa-
niem wędkarzy naszego Koła spo-
tkanie integracyjne zaplanowane 
na 31 lipca w Strzelewie odwołane. 

Zygmunt Heland 
prezes Koła PZW Tęczak

O co się martwią rodzice dzieci niepełnosprawnych?
Rodzice dzieci niepełnospraw-

nych często niepokoją się o ich 
przyszłość. Tej trosce towarzyszy 
doza lęku i wątpliwości, co będzie 
zwłaszcza, gdy z naturalnych po-
wodów nie będą mogli im osobi-
ście pomagać?. Jaki będzie ich los 
już, jako osób dorosłych? Te pyta-
nia mają jeszcze jeden aspekt, któ-
rego podłoże leży we wnętrzu każ-
dego człowieka. To sumienie i jego 
wszelkie normy, które nakazu-
ją mu postępować etycznie wobec 
słabszych. Czy jest tak zawsze?. 

Rodzice są najbardziej przyjazny-
mi istotami na Ziemi. Ich dozgon-
ne poświęcenie i troska o dzieci są 
tak oczywiste, że trudno je nawet do 
czegokolwiek porównać. Z jakimi 
problemami borykają się rodzice, a 
szczególnie rodzice dziecka niepeł-
nosprawnego?.Odpowiedź jest bar-
dzo prosta. To problemy związane z 
opieką i świadczeniami. Dlatego po-
wstały istotne propozycje, których 
celem jest:

- przyznawanie rodzicom statu-
su asystenta - opiekuna dziecka nie-
pełnosprawnego. Asystent otrzymy-
wałby świadczenie socjalne w wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznego (nie zależnie od cał-
kowitego dochodu w rodzinie). Asy-

stent dziecka niepełnosprawnego 
zostałby objęty składkami na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe oraz 
zdrowotne na okres sprawowania 
opieki. Rodzic/opiekun prawny sa-
motnie wychowujący dziecko miał-
by prawo zrzec się statusu asysten-
ta (z wszystkimi przysługującymi 
uprawnieniami)

- przyznawanie świadczeń socjal-
nych oboju rodzicom, którzy rezy-
gnują z pracy na rzecz opieki nad 
więcej niż jednym dzieckiem niepeł-
nosprawnym w rodzinie wymagają-
cym opieki

- zastąpienie zasiłku pielęgnacyj-
nego świadczeniem pielęgnacyj-
nym, które przysługiwałoby nieza-
leżnie od dochodu rodziny 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
z Porażeniem Mózgowym postulu-
je także o utworzenie wzorcowych 
placówek diagnostyczno-terapeu-
tycznych i centralnego rejestru dzie-
ci i osób z porażeniem mózgowym. 
Czy tak będzie?.Tego jak na razie nie 
wiemy. Są to jedynie projekty. Peł-
nomocnik rządu ds. osób niepełno-
sprawnych Jarosław Duda zapewnił 
dziennikarzy, że uchwalenie ustaw 
o wyrównywaniu szans osób niepeł-
nosprawnych, to jeden z priorytetu 
rządu na ten rok.

Nasze miasto wbrew pozorom nie 
jest od tych problemów odosobnione. 

Inspiracją do napisania tego ar-
tykułu stała się obserwacja coraz 
większych problemów rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, którzy 
często są bezradni wobec trudno-
ści, jakie niesie ze sobą życie i często 
nieżyciowe decyzje administracyjne. 
Desperacja rodzica w obronie wła-
snego dziecka wyraża się w posta-
wie wyostrzonego działania, które-
go priorytetem jest zapewnienie lep-
szego bytu. Cytat Marii Grzegorzew-
skiej „Nie ma kaleki jest człowiek” 
oddaje całą kwintesencję tego, co w 
każdym dziecko jest najważniejsze 
jego człowieczeństwo, odczuwanie 
radości życia i prawo do szacunku 
innych. Limity, które np. proponuje 
NFZ lub PCPR są na tyle skąpe, że 
rehabilitacja jest krótkotrwała pro-
gramy, które opracowuje PFRON są 
często nietrafionymi, obarczonymi 
szeregiem warunków wobec niepeł-
nosprawnych trudnych do spełnie-
nia. To dowodzi, że ten system wy-
maga głębokiej przebudowy. Inną 
kwestia jest sama pomoc dla rodzi-
ców takich dzieci. Często postawie-
ni sami sobie próbują własnymi spo-
sobami lub przy pomocy rodziny, 
przyjaciół osiągnąć wszelką pomoc 

dla swojego dziecka. Alternatywą są 
powstające stowarzyszenia i funda-
cje, które swoja działalnością próbu-
ją docierać do takich rodzin i wspo-
magać je. Dobrym przykładem jest 
nowogardzkie stowarzyszenie dzieci 
niepełnosprawnych „SERDUSZKO”. 
Jego członkami są rodzice chorych 
dzieci a działalność opiera się na 
zintegrowaniu działań, których pod-
stawowy cel to pomoc dzieciom do-
tkniętym chorobą. Forma działalno-
ści to: Indywidualna praca z dziec-
kiem poprzez np. logopedę i mocno 
spopularyzowana, dogterapii, która, 
oprócz, że jest korzystna dla dziec-
ka niesie również przyjemność kon-
taktu z pieskami. Pani Prezes Sto-
warzyszenia Dorota Banach: mówi 
„Działalność stowarzyszenia mo-
głaby być jeszcze bardziej pomocna 
gdyby nie fakt niestety skromnego 
budżetu. Na nasze sygnały w kwestii 
dofinansowania odpowiedziała gmi-
na. Natomiast projekty, które złoży-
liśmy do województwa zostały tym 
razem odrzucone…”. Podając przy-
kład „Serduszka” nie zapominam też 
o innych stowarzyszeniach działają-
cych w naszym mieście, będziemy o 
nich pisać i wspomagać ich szlachet-
ne działania.

Jarosław Bzowy
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„Abyście szli przez życie, trzymając się mocno za ręce,
Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 

zawsze pewni swoich uczuć.
Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie…”

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego 
31 lipca 2010 r. 

Milenie Binkowskiej  
i Dawidowi Małeckiemu 

moc najserdeczniejszych życzeń 
na nową drogę życia 

składają Bożenka i Stasiu Artuszewscy oraz p. Stasia Raś

kochanej córeczce 

WERONICE WRÓBLEWSKIEJ  
w dniu 18 urodzin 

składam te szczere, proste życzenia:
Wielu uśmiechów, a mało żałości
Dobrego zdrowia i szczęśliwości
Długich lat życia i pomyślności
Ogromnej wiary i wytrwałości

Moc słodyczy, nic goryczy
Dużo przygód, morza wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń
mama z rodziną

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

SlD odpowiada

„Czego chce lud” 
Z zainteresowaniem przeczytałem w zeszły piątek w „Dzienniku Nowo-

gardzkim” komentarz: „Czego chce lud” autorstwa Marcina Nieradki. Ko-
mentarz odnosi się do ankiety na temat funkcjonowania naszej gminy, którą 
przeprowadza Sojusz Lewicy Demokratycznej. Po lekturze artykułu, w trak-
cie rozmów z mieszkańcami, również osobami wypełniającymi ankietę wie-
lokrotnie usłyszałem opinię, iż autor nie zrozumiał do końca naszej inicjaty-
wy, służę więc wyjaśnieniami:

- Ankieta skierowana jest do 
wszystkich mieszkańców gminy i słu-
ży poznaniu ich opinii na temat funk-
cjonowania samorządu w wielu dzie-
dzinach: opieki medycznej, mieszkal-
nictwa, oświaty, kultury, sportu, tu-
rystyki, gospodarki i innych. Ankieta 
do mieszkańców dotarła za pośred-
nictwem „Dziennika Nowogardzkie-
go” i jest dostępna w biurze samorzą-
dowym SLD w b. hotelu „Cisy”. Odpo-
wiedzi na pytania zawarte w ankiecie 
można udzielać również spotykając 
na mieście ankieterów – wolontariu-
szy. Ankieta jest dobrowolna i całko-
wicie anonimowa; nie ma konieczno-
ści udzielania odpowiedzi, ani potrze-
by podawania swoich danych osobo-
wych.

- Ankieta jest sposobem badania 
opinii publicznej. Jest to całkowicie 
normalna, legalna i szeroko rozpo-
wszechniona forma zbierania infor-
macji stosowana przez organizacje 
społeczne, partie polityczne, kolejne 
rządy, media, instytucje i firmy pry-
watne. Potrzeba informacji jest obec-
nie tak wielka, że na rynku polskim 
funkcjonuje szereg profesjonalnych, 
komercyjnych instytutów badania 
opinii publicznej. Z tego względu dzi-
wię się autorowi komentarza, że pró-
buje zdewaluować inicjatywę lewicy 
na rynku lokalnym. Rozumiem, że 
żyjemy w małym mieście, jednak wy-
starczy wychylić głowę poza granice 

gminy lub otworzyć prasę, by zorien-
tować się o powszechności takich in-
strumentów.

- Obecnie SLD opracowuje pro-
gram dla Gminy Nowogard i Powia-
tu Goleniowskiego na lata 2010-2014. 
Jako ugrupowanie sprawujące wiele 
lat władzę w samorządzie, ale także 
będące w opozycji mamy w tym za-
kresie doświadczenie, znamy potrze-
by gminy i jej mieszkańców. Znamy 
przepisy i procedury realizacji zadań. 
Nasi radni na co dzień rozmawiają z 
mieszkańcami, którzy wypowiada-
ją się o działalności obecnych władz. 
Ta wiedza i doświadczenie daje możli-
wość, by program napisać w dwa-trzy 
dni. Wychodzimy jednak z założenia, 
że osoby publiczne nie są nieomylne i 
pewne problemy do rozwiązania waż-
ne dla poszczególnych osób, czy grup 
osób mogą zostać niedostrzeżone. 
Ankieta służy właśnie temu, aby pro-
gram dla samorządu gminnego i po-
wiatowego uwzględniał jak najwięcej 
potrzeb ludzi.

- Mamy świadomość, że miesz-
kańcy w rozmowach bezpośrednich 
z przedstawicielami Rady Miejskiej, 
ale głównie burmistrzami nie zawsze 
mają śmiałość wypowiadać swoje opi-
nie (szczególnie te krytyczne), przez 
co pozyskane informacje mogą nie 
być do końca obiektywne. Dobrowol-
na i anonimowa ankieta pozwala uzy-
skać autentyczne opinie.

- Nie jest prawdą stwierdzenie, że 
wszystko to, co mieszkańcy powiedzą 
w ankiecie znajdzie się w naszym pro-
gramie wyborczym. Jako ugrupowa-
nie lewicowe kierujemy się prospo-
łecznym zbiorem wartości w pracach 
samorządu. Odróżniamy się od ugru-
powań prawicowych m.in. tym, że ni-
gdy nie postawimy wniosku o prywa-
tyzację szpitala, czy jego oddanie za 
złotówkę. Innym przykładem nas od-
różniającym jest pogląd, że instytucje 
gminy, takie jak: szkoły, przedszkola, 
biblioteki, dom kultury czy inne nie 
są od zarabiania pieniędzy, tylko do 
służenia ludziom i rachunek finanso-
wy nie jest jedynym czynnikiem de-
cydującym przy podejmowaniu roz-
strzygnięć o dalszym ich funkcjono-
waniu. Konkludując: ankieta, którą 
przeprowadzamy jest pomocą przy 
układaniu naszego programu; opi-
nie w niej zawarte zostaną wzięte pod 
uwagę. Jednak błędne jest twierdze-
nie, że będzie w tym zakresie jedynym 
wyznacznikiem.

- Nie jest prawdą, że nasi radni nie 
pracują i za darmo pobierają die-
ty. „Dziennik Nowogardzki” szeroko 
ukazuje działalność burmistrza. Wła-
dze gminy to jednak nie tylko organ 
wykonawczy. Burmistrz jest wyko-
nawcą uchwał organu stanowiącego, 
którym jest Rada Miejska. Poszcze-
gólni radni pracują na sesjach oraz 
w komisjach. Myślę, że warto zachę-
cić Marcina Nieradkę do dokładniej-
szego zapoznania na łamach prasy 
mieszkańców z pracami poszczegól-
nych radnych oraz klubów radnych. 
Radni SLD tworzą Klub Radnych Le-
wicy, który wielokrotnie składa wła-
sne projekty uchwał i prezentuje sta-
nowiska w wielu kwestiach. Uważam, 
że rolą obiektywnych mediów jest 
także prezentowanie tych prac. Oso-
biście pracuję w Komisji Mieszkanio-
wej, która generalnie zbiera się w każ-
dą pierwszą środę miesiąca. Zapra-
szam serdecznie autora komentarza 

do zapoznania się z pracami komisji i 
co się z tym wiąże sposobem rozwią-
zywania trudnych problemów ludz-
kich. Te zagadnienia również można 
przybliżyć czytelnikom.

- Korzystając z okazji chciałbym 
podziękować wszystkim mieszkań-
com, którzy już wypełnili i dostarczyli 
ankiety. Zainteresowanie możliwością 
anonimowego wypowiedzenia się jest 
bardzo duże. Przepraszamy, że ankie-
ty zamieszczone w „Dzienniku No-
wogardzkim” nie dotarły do wszyst-
kich zainteresowanych. Uprzejmie in-
formujemy, że ankiety można w dal-
szym ciągu pobierać w naszym biurze 
samorządowym, mieszczącym się w 
b. hotelu „Cisy”, Plac Wolności 9, pok. 
9. Biuro czynne jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00-14.30. W 
związku z dużym zainteresowaniem 
przedłużamy termin zdawania ankiet 
do 20 sierpnia br.

- Nie ładnie zaglądać ludziom do 
kieszeni, ale skoro zdaniem Marcina 
Nieradki redakcja ma taka potrzebę, 
to informujemy, że koszt przeprowa-
dzania ankiety pokrywany jest z pry-
watnych pieniędzy członków SLD.

- Lewica w nadchodzących wybo-
rach samorządowych wystawia swo-
ich kandydatów do rady gminy, rady 
powiatu oraz kandydata na burmi-
strza. Chcemy w dalszym ciągu być 
otwarci na ludzi i poznawać ich po-
trzeby, stąd bieżąca ankieta nie jest 
ostatnią, a jedynie pierwszą w ko-
lejności. Również, jako kandydat na 
burmistrza chcę pozostać otwarty na 
ludzi i czuły na ich problemy. Uwa-
żam, że to burmistrz powinien być dla 
ludzi, dlatego deklaruję, że jak zosta-
nę wybrany, moje drzwi dla Państwa 
będą zawsze otwarte, a każdej spra-
wie poświęcę należytą uwagę i zrobię 
wszystko co możliwe, by ją rozwiązać 
z korzyścią dla osoby zainteresowa-
nej.

Robert Czapla
Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy
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To było poniedziałkowe południe. 
Wszyscy w redakcji „Dziennika” 
czekali na Janka. Czekali na fotogra-
fie, które przyniesie, oraz opowieści 
i żywą dyskusję. Niestety nasz wielo-
letni fotoreporter, a zarazem przyja-
ciel do pracy już nie przyszedł. Po-
niedziałkowym rankiem odszedł, 
bowiem do wieczności.

W środę na nowogardzkim cmen-
tarzu pana Jana pożegnały tłumy. W 
jego ostatniej drodze oprócz rodziny 
towarzyszyli mu przyjaciele. Hołd 
tej wspaniałej osobie oddali także 
przedstawiciele władz samorządo-
wych: burmistrz Kazimierz Ziemba, 
oraz jego zastępca Jerzy Kaczmarski.  

Życie Jana Korneluka rozpoczy-
na się 5 sierpnia 1942 r. w Motwicy, 
powiat Włodawa. W 1946 r. wraz z 
rodziną przybywa na nowogardzką 
ziemię. Kornelukowie zajmują go-
spodarstwo rolne w Glicku. To wła-
śnie w tej miejscowości młody Ja-
nek spędza swoje dzieciństwo. Koń-
czył tam pierwsze cztery klasy szko-
ły podstawowej. Przez kolejne cztery 
uczęszcza do Orzechowa. 

- Znałam Janka od najmłodszych 
lat. Był wzorowym uczniem i świet-
nym przyjacielem. Siedział za mną 
w szkolnej ławce. Już w podstawów-
ce interesował się literaturą. Bardzo 
dobrze się uczył. Zawsze żartował, że 
w nagrodę za wyniki w nauce dostał 
„Dzieła Lenina” – wspomina Barba-
ra Gontarska.

Inteligenckie zacięcie spowodo-
wało, że Korneluk z bardzo dobrymi 
wynikami kończy I Liceum Ogól-
nokształcące. Nie chce wiązać się z 
rodzinnym gospodarstwem w Glic-
ku. Później podkreśla, że do pracy 
na roli było mu daleko. Bardziej od 
pługa interesuje go poezja, literatura 
i muzyka.

Jako nastolatek Korneluk intere-
suje się także sportem. Najbardziej 
pociąga go kolarstwo. Zapisuje się, 
więc do LZS Nowogard. Ojciec ku-
puje mu piękny rower. Jan startuje w 
pierwszych wyścigach. Zalicza m.in. 
popularny „Wyścig Głosu Szczeciń-
skiego”. Podczas jednej z rywalizacji 
ulega jednak kraksie. Ojciec drugiej 
kolarzówki kupić nie chce. Każe się 

zastanowić. Sport, albo nauka. Jan 
stawia na tę drugą dziedzinę. O ro-
werze jednak nie zapomni.       

Młody Jan zaraz po maturze do-
staje pracę w szkole. W podstawów-
ce, w Redle uczy tzw. „prac ręcz-
nych” i muzyki. Już wtedy zaczyna 
interesować się szaradami i rebusa-
mi. Rozwiązuje je, ale także je two-
rzy. Do tego koresponduje z ogólno-
polską prasą i otrzymuje w tej dzie-
dzinie nagrody.

W wieku 20 lat Jan otrzymuje po-
wołanie do wojska. Zostaje wcielo-
ny do jednostki w Choszcznie. Jako 
jeden z trzech najlepszych żołnierzy 
przeniesiony jest do szkoły podofi-
cerskiej w Świeciu nad Wisłą. Tam 
uczy się deszyfracji i otrzymuje 
uprawnienia radiotelegrafisty.

- Janek był wzorowym żołnierzem. 
Lubiany i mający chody w dowódz-
twie. Do tego świetnie ścielił łóżka. 
Nie zawsze był przez to lubiany i do-
stawał kuksańce. Poważnie pokłócić 
się z nim jednak nie dało. Wywiąza-
ła się między nami szczególna więź. 
Po wyjściu z wojska szybko zatęskni-
liśmy za sobą. Kontakty utrzymywa-
liśmy do końca. Jan zaraził mnie tu-
rystyką i miłością do muzyki – mówi 
Michał Romanowski.

Po powrocie z wojska Jan rozpo-
czyna pracę w szkole w Wierzbięci-
nie. Zapisuje się do Polskiego Związ-
ku Kolarstwa i tworzy Klub Tury-
styki Rowerowej. Organizuje liczne 
wycieczki. Wokół turystyki rowero-
wej skupia ludzi, poznaje przyjaciół. 
Zaczyna prowadzić kronikę i zbie-
rać okolicznościowe pieczątki. Ro-
werem jeździ także samotnie. Po-
trafi np. wybrać się na nim do Wiel-
kopolski. Praca w wierzbięcińskiej 
szkole nie trwa długo. W 1966 r. Jan 
dostaję propozycję objęcia funkcji 
sekretarza w nowogardzkim oddzia-
le Polskiego Związku Motorowe-
go. Choć lubi uczyć dzieci, to z ra-
cji wyższych zarobków decyduje się 
na zmianę. 

W międzyczasie żeni się z Helen-
ką, którą i tak nazywa Czesią. Owo-
cem tej wielkiej miłości są dwie cór-
ki Beata i Aneta. Rodzina była przez 
wszystkie lata oczkiem w jego gło-
wie. 

Pracując, jako sekretarz robi 
uprawnienia do nauki jazdy. Później 
przez lata prowadzi kursy i organi-

zuje egzaminy na prawo jazdy. Szyb-
ko awansuje i zostaje kierownikiem 
PZ-MOT. Jak zawsze wykonywanie 
obowiązków zawodowych nie za-
spokaja jego ambicji. Tworzy Klub 
Motorowy „Cisy”. Organizuje sekcję 
turystyczną. Później będzie chwalił 
się fotografiami z różnych miejsc w 
Polsce, które odwiedził wraz z przy-
jaciółmi. Prowadzi także wyczyno-
wą grupę motocyklową. Jego pod-
opieczni biorą udział w prestiżo-
wych zawodach „O złoty kask”. Wie-
sławowi Smietiuchowi udaje się je 
nawet wygrać. Korneluka rozpiera 
wtedy duma. Notabene miłością do 
motorów pan Jan zaraża swoją cór-
kę Beatę. Zostaje ona nawet wicemi-
strzynią Polski w rajdach enduro. 

- Choć sam jeździł ma motorze, 
to większą uwagę zwracał na pod-
opiecznych. Zaczynał od popularnej 
WFM-ki. Później w PZ-MOT miał 
już różnie motory. Były nawet C-zety. 
W KM „Cisy” od pana Janka zależa-
ło wszystko. Ówczesny Prezes był po-
stacią marionetkową. Zawsze liczyło 
się tylko to, co powiedział pan Janek. 
Po prostu wspaniały działacz, lubia-
ny przez wszystkich – twierdzi Miro-
sław Martynowicz.

W 1978 r. Korneluk wymyśla i 
osobiście angażuje się w budowę no-
wogardzkiego toru motocrossowego 
na „Smoczaku”. Wtedy właśnie od-
bywają się na nim pierwsze zawody. 
Gdy w 1986 r. Jan opuszcza szeregi 
PZ-MOT na kilkanaście lat umie-
ra nowogardzki motocross. Po la-
tach reaktywowany klub zapomi-
na o swoim legendarnym kierowni-
ku. Nie zaprasza go nawet na jubile-
uszowe imprezy, co Korneluk prze-
żywa szczególnie.

Pod koniec  lat osiemdziesiątych 

To był prawdziwy laur –     Jan korneluk (1942 r. – 2010 r.)
Nie jest łatwo napisać o tak barwnej i wspaniałej postaci. Szkoda, że nowogardzka legenda nie zarazi już nikogo swoimi pasjami.     

W wyścigu „Głosu”
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Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie 

śp. Jana korneluka 
składają:  

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”, 
Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard, 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami  
Onkologicznymi „Lila-Róż”

kONDOleNCJe

To był prawdziwy laur –     Jan korneluk (1942 r. – 2010 r.)

Jan rozpoczyna pracę w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. Jako aku-
styk i operator kinowy dorabia do 
bardzo skromnej emerytury.

- Żałowałem Janka jak dowiedzia-
łem się, jaką ma emeryturę. Do lat 
pracy nie zaliczono mu lat, w których 
najlepiej zarabiał. W PZ-MOT zagi-
nęły, bowiem jego papiery, a on sam 
także ich nie zbierał. To trochę  jego 
wina, bo zawsze zajęty był wszystkim 
innym, tylko nie sobą. Charakterem 
przypominał duże, naiwne dziecko – 
twierdzi Romanowski.

Przez wiele lat namawiany do 
wstąpienia w szeregi Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. Zawsze 
jednak odmawia. Sekretarzom wy-
mawia się twierdząc, że aktywnie 
działając w partii nie miał by czasu 
na obowiązki zawodowe. I choć wie-
dzie mu się dobrze, to nie darzy so-
cjalizmu sympatią i z utęsknieniem 
czeka na demokrację.

Jako kinooperator Korneluk przed 
każdym seansem ogląda film. Po-
nad swoje obowiązki sprawdza, czy 
aby jakość taśmy jest prawidłowa. 
Świetnie sprawdza się, jako aku-
styk. By odtwarzać muzykę często 
przynosi, do NDK swój prywatny 
sprzęt. Podczas świąt patriotycznych 
z okien NDK rozbrzmiewa „Pierw-
sza brygada”, czy „Czerwone maki”. 
W domu posiada kolekcjonowane 
od najmłodszych lat wielkie zbiory 
muzyki. Jeszcze, jako młody chło-
pak jeździ do Warszawy, by kupo-
wać płyty winylowe. Zbierał, kolek-
cjonował i opisywał każde nagranie. 

Posiada w swoich zbiorach ogrom-
na kolekcję autografów. Do ostat-
nich dni nagrywał nadawaną w go-
dzinach nocnych muzykę z Polskie-
go Radia. W przeszłości puszczał też 
muzykę na imprezach okoliczno-
ściowych. 

- Pan Jan dla mnie zawsze paradok-
salnie będzie kojarzył się jednak z mu-
zyką, a nie fotografią. To dzięki jego 
otwarciu na świat muzyki, którą lan-
sował ja przeżyłem jedną z najwspa-
nialszych przygód życia, jaką było pre-
zentowanie muzyki w dyskotekach i 
na wielu uroczystościach okoliczno-
ściowych. Pan Janek, zaszczepił we 
mnie to, co było w niej najpiękniejsze 
– radość słuchania i prezentowania jej 
dla innych. Stosy płyt, kaset i wiedza 
to cechy, które stawiały go wśród naj-
lepszych znawców tej branży, a mnie, 
jako wiernego asystenta. To dzięki nie-
mu moja kariera prezentera muzycz-
nego ciągnęła się tak długo i gdyby nie 
osobiste problemy zdrowotne trwała 
by do dziś. Nasze wspólne projekty za-
wsze miały dwie odsłony, których ta-
jemnicą był dobór takiego repertuaru, 
który sprawi zadowolenie osobom ba-
wiącym się. Do historii przejdą jego 
słowa „Pamiętaj masz tak grać, by 
każdy wyszedł zmęczony, ale zadowo-
lony….” – wspomina Jarosław Bzowy. 

Współpraca z NDK kończy się w 
kontrowersyjnych okolicznościach. 
W 2004 r. Jan rozpoczyna prace w 
„Dzienniku Nowogardzkim”. Publi-
kuje swoje fotografie w cyklu: „W 
obiektywie Jana Korneluka”. Przy-
godę z aparatem także rozpoczął od 
najmłodszych lat. Fotografowanie 
i wywoływanie zdjęć to także jego 
wielka pasja, którą zaraża swojego 
młodszego brata Eugeniusza, dając 
mu w nagrodę za skończenie ósmej 
klasy popularną „Zorkę”. W domu 
zgromadził kilka tysięcy fotogra-
fii. Niektóre są na prawdę unikalne. 
Spisana jest na nich powojenna hi-
storia Nowogardu. Nie ma miejsca 
w gminie, którego by nie fotografo-
wał pan Jan. Niektóre ujęcia robione 
z nietypowych miejsc. Ten człowiek 
pasjonował się fotografowaniem jak 
nikt inny. Uwieczniał nie tylko ludzi 
i architekturę. Najbardziej pasjono-
wała go okoliczna przyroda. 

- W łazience było całe laborato-
rium do wywoływania zdjęć. Bu-
dziło to podejrzenie Służb Specjal-
nych. Podsłuchiwali nas pod drzwia-
mi. Myśleli, że ojciec robi tam jakieś 
opozycyjne rzeczy – opowiada Beata, 

starsza córka Jana.  
– Jego  żona dla świętego spoko-

ju stos klisz wyrzuciła z łazienki na 
śmietnik. Doprowadziło to Janka do 
furii! – opowiada brat Eugeniusz.  

Korneluk zawsze podkreślał przy-
wiązanie do katolickiej wiary. W 
ostatnich latach swojego życia zaan-
gażował się w działalność stowarzy-
szenia Civitas Christiana. 

Korneluk to człowiek o wielu pa-
sjach. Niewiele osób wie, że kolek-
cjonował także długopisy. Pan Jan 
miał nietuzinkowy charakter. Za-
wsze sympatyczny, uśmiechnięty, 
z pedagogicznym zacięciem. Czło-
wiek, z którym pokłócić się po pro-
stu nie dało. Łatwo nawiązywał kon-
takty, nawet z wiele młodszymi ludź-
mi. Mimo, iż dzieliło nas kilkadzie-
siąt lat różnicy, to rozmawialiśmy 
godzinami. Zawsze były to rozmowy 
ciekawe, bo z panem Jankiem „o ni-

czym” gadać się po prostu nie dało. 
Ostatnio Pan Jan kupił sobie obiek-
tyw. Cieszył się, że będzie mógł robić 
fotki coraz lepszej jakości. Radował 
się także małymi sprawami. 

Wiele lat społecznej pracy Jana 
Korneluka zasługiwało na publiczne 
wyróżnienie tej osoby. Czekał on w 
milczeniu na przyznanie „Laura Ci-
sowego”, na którego zasługiwał bez-
względnie. Skromność nie pozwala-
ła mu jednak (nie tylko w tym przy-
padku) upomnieć się o swoje.                                      

Mimo, iż niedoceniony, to dla nas 
zawsze będzie największym autory-
tetem w dziedzinach, którymi pa-
sjonował się przez lata swojego ży-
cia. Przeżyć życie tak, jak Jan Kor-
neluk, to znaczy wiedzieć, po co żyć. 
W imieniu całej redakcji dziękuję, że 
mogliśmy Pana poznać.     

Marcin Nieradka
Motorem na pola grunwaldzkie

W ostatniej drodze Janowi Kornelukowi towarzyszyły tłumy
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

STIMEX Sp. z o.o.
 z siedzibą w Osowie zatrudni 

pomoc księgowej. Wymagania: 
znajomość obsługi komputera, do-
świadczenie w pracy biurowej. Oferty 
kierować na fax: 91 39 27 322, 

e-mail: agro@stimex.pl

ZaTrUDNIĘ 
kIerOWCĘ

z prawem jazdy kat. D
Tel. 509 528 688

SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem nieruchomości zabudowanych  

– dwóch  garaży 
 w Nowogardzie przy ul. Gen. Bema 

1. Przedmiotem najmu są nieruchomości zabudowane w postaci dwóch  
boksów garażowych przy ul. Gen. Bema  w Nowogardzie  o  powierzchni 
użytkowej  16,53 m 2   każdy, na działce gruntu oznaczonej nr ewid. 75/3 
w obrębie geodezyjnym  nr 2 Nowogard , stanowiące własność Skarbu 
Państwa będące w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Nowogard.    
2. Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 26.08.2010 roku o godzinie 1100 

w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w 
Nowogardzie.
3. Cena wywoławcza czynszu najmu za przedmiot przetargu   wynosi: 
50,00 zł netto (słownie :  pięćdziesiąt  złotych 00/100) za 1 garaż.
4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 100 zł, które należy wpłacić w terminie do 
dnia 26.08.2010 roku do godz. 10 30 na konto Nadleśnictwa Nowogard : 
BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nadleśnictwa 
Nowogard.
5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia 
ogłoszenia wyników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wy-
branego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet zadeklarowanej ceny 
najmu (netto + podatek VAT) za nieruchomość. 
6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego  w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 
7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie do pod-
pisania umowy najmu. 
8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przetargu obciążają wy-
najmującego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych 
informacji ze strony Nadleśnictwa jest  Jan Masłowski  - tel. 91 39 20640.
10. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

reklama reklama
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SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

aGa COSmeTIC
ZaPraSZa 

kOBIeTY BeZrOBOTNe 
NA BEZPŁATNE 

SZKOLENIE 

„PROFESJONALNA  
PIELĘGNACJA DŁONI  
I STÓP Z WIZAŻEM” 

KONTAKT TELEFONICZNY 

602 596 623

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

F.H.U.P. REKO 
Skup Złomu i Metali Kolorowych 

w Nowogardzie, 
ul. Dworcowa oferuje najwyższe 
ceny za złom stalowy – blacha
- 550 zł/ tonę
- sad 650 zł/ tonę
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na własność. 
rata już od 800 zł. Na 30 lat. Nowogard, 
3 pokojowe mieszkanie sprzedam, sło-
neczne, centrum ale spokojna lokali-
zacja, pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 
45 15 25.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie, dobra lokalizacja, atrakcyj-
na cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, 
Żeromskiego 19, cena 90 tys. Kontakt: 
883636 023.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
58 m kw. 66 55 62 511.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła, cena do uzgodnienia, cena 
5300 zł/ szt. , tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w domu dwurodzinnym, bezczynszo-
we, 88 m kw, z garażem w Nowogar-
dzie. Tel. 91 39  20 605, 502 568 622.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw, kom-
fortowe z możliwością adaptacji pod-
dasza + garaż gratis. 796 911 043.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Sprzedam dom + budynki gospodar-
cze, 9 km od Nowogardu. 602 824 002.

• Zamienię kawalerkę na dom lub pół 
domu – może być do remontu, z do-
płatą. 517 525 923.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie 
I p., w nowym budynku, do wykończe-
nia 57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m 
kw do uzgodnienia. Tel. 600 273 171.

• Wynajmę lokal na działalność han-
dlową, Nowogard, 700 Lecia 8A (pod 
Kebabem), 30 m kw, cena najmu 1000 
+ media. Lokal wymaga remontu. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu. 91 39 20 866.

•	 Sprzedam nowy garaż przy ul. Jana 
Pawła II. Tel. 607 585 535.

•	 DOm – skrajny segment przy ul. 
Grota roweckiego. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie na 
I piętrze po remoncie. Tel. 661 510 846.

• Mieszkanie 67 m kw ul. Warszawska, II 
piętro zamienię na 2 pokojowe (blisko 
kościoła) do II piętra. Tel. 667 926 528, 
91 39 26 528.

• Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła. 
Tel. 608 63 23 25.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 
10, centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 
70 tys. Tel. 668 137 228, 91 39 23 547 
po 15.00.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, cena do uzgodnienia. 
601 441 763.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II 
piętro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum miasta. 601 732 008.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi, 2 pokojowe, 49 m kw + garaż. 
605 571 583.

• Sprzedam działki budowlane. Tel. 601 
88 95 96 po 15.00.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, II 
piętro, 62 m kw w Nowogardzie, ul. 3 
Maja. 697 182 695.

• Sprzedam działkę rolną 2700 m, Dłu-
gołęka. 600 399 348.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
w centrum miasta. 508 301 854.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
46 m kw, I piętro przy ul. Zielonej 
8/16, cena 150 tys. (do uzgodnienia). 
Tel. 502 235 038, 500 445 088, 91 39 
21 280.

• Mieszkanie 45 m kw sprzedam, 
cena 91400 zł. Tel. 91 39  100 10, 
607 607 814.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM NO-
WOGARDU Tel. 660 797 830.

• Poszukuję działki pod zabudowę, 1 - 
1,5 ka do 10 km od Nowogardu. Tel. 
887 307 401 wieczorem.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. 69 79 80 702.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 
91 39 26 698, 605 856 584.

• Kawalerka do wynajęcia. 517 064 505.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53 m kw, cena 80 tys. Tel. 
661 719 438.

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw w 
Smorawinie. 607 310 591.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Płotach 3 pokojowe 68m kw,  II pię-
tro. Tel. 513943383.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu o pow. 67 m2 lub 
wynajmę 400 zł + opłaty, tel. 668 452 
615

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony let-
nie Dunlop, pióra wycieraczek, stan 
bdb, cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Mercedesa C 240, 2000 
r., benzyna, automat, skóra, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 28 tys. 
609 307 327.

• BMW 5, kombi, 1999 r., benzyna, peł-
ne wyposażenie, bezwypadkowe, 
cena 18 tys. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, ko-
lor srebrny metalik, klimatronik, książ-
ka serwisowa, bardzo zadbana, cena 
45900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroen Berlingo, 1,9 diesel, 
1998 r., cena 6 tys. Tel. 600 62 62 68.

• Sprzedam Audi 80, 1,6 turbodiesel. 
781 932 918.

• Sprzedam Seat Cordoba, 1,6 benzy-
na, 1998 r., 7 tys. do negocjacji. Tel. 
785 887 010.

• Sprzedam Opel Astra, poj. 1600. 
880 844 275, 503 346 825.

• Sprzedam Nissan Micra K-12, rok 
2003, po kobiecie. Tel. 502 792 361.

• Felgi do VW/ Audi 13 cali – oddam za 
darmo. Tel. 693 422 577.

• Sprzedam Toyota Avensis 2001 r., kom-
bi, diesel, cena 16 500 zł. 502 217 497.

• Sprzedam Forda Fiesta na chodzie, 
lub na części, 1997 r. 607 310 591.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano. 782 036 086.

• Oddam łąkę (siano), 4,5 ha w okoli-
cach Błotna. Tel. 504 282 276.

• Szukam 20 ha łąki do skoszenia i 
zebrania w okolicach Błotna. Tel. 
504 282 276.

• PILNIE oddam za darmo słomę kilku-
letnią w małych snopkach. Błądkowo. 
kom. 665 785 726.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 50 36 50.

• Sprzedam żyto i pszenżyto. 91 39 
25 812, 721 614 530.

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z 
wyka na paszę. 600 653 124 dzwonić 
od 8.00 do 10.00 i po 21.00.

• Sprzedam tanio króliki. 781 016 127.

• Kombajny zbożowe do mniejszego 
gospodarstwa. Volvo BM ST-257 i Fer-
gusson MF-31. Szer. hedera 2,15 m. 
Na chodzie w dobrym stanie .Nowe 

części rezerwowe dostępne. Tel. .691 
115 822.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, 
waga ok. 20 kg, atrakcyjna cena. Tel. 
91 39 106 54.

• Sprzedam śrutownik „Bąk”, 7,5 kW; 
piła tarczowa do drewna 7,5 kW. Dą-
browa, Tel. 91 39 26 189.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ! 

kawalerka o pow. 24 m2 
cena: 79 000 zł 

POSZUkUJemY 
PraCOWNIka 

W CHARAKTERZE MAKLERA 
NIERUCHOMOŚCI. 

Mile widziane doświadczenie. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD 

NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

w ramach projektu EASY PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie, lub jest zatrudniona w 
małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:

- bezpłatny kurs (80 godzin)

- podręczniki ECDL ,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfikatem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS

Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

72-200 Nowogard

Tel. 91 39 20 891 wew 216

Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 pokoje o pow. 42 m2 
cena: 128 000 zł 

2 pokoje o pow. 38 m2 
cena: 118 000 zł

607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Profesjonalne docieplenia budynków, 
podbitki. 608 84 77 84.

•	 Usługi remontowe – glazura, terako-
ta, regipsy, szpachlowanie, tapetowa-
nie, malowanie – wykonawca z 15 let-
nim doświadczeniem w Niemczech. 
784 188 147.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692.

• Zakład Krawiecki „Caro” ul. Sądo-
wa 1 – szycie, przeróbki, poprawki. 
665 541 960.

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kom-
puterów, sieci komputerowe (Win-
dows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Usługi budowlane – wykończenie 
wnętrz. 792 217 337.

• Łupanie, łamanie kamieni na elewa-
cje, mury i ogrodzenia, rąbanie drew-
na. 692 762 580.

•	 kute elementy ozdobne do bram, 
balustrad, ogrodzeń oraz akcesoria 
do bram, ul. Boh. Warszawy 71 (te-
ren POm-u). Tel. 787 016 414.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. 607 719 505.

•	 Skup drewna paletowego. 
709 495 018.

• Transport, przeprowadzki. 
696 138 406.

• Zlecę remont balkonu 14 m kw. 
508 309 980.

• Zlecę ocieplenie domu dwurodzinne-
go, z własnym rusztowaniem. Szcze-
góły pod numerem Tel. 792 013 091.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. 
Tel. 888-603-612.

• Przyjmę do dociepleń budynków. 
607 654 692. 

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na te-
renie zachodniopomorskim, tel. 600 
72 54 74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę 
jako operator koparko - ładowarki 
lub spawacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię kierowców C+E, system 
trzy na jeden. 607 585 561.

• Zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych na potrzeby własne. 
607 585 561.

• Przyjmę do pracy tynkarza z doświad-
czeniem na tynki maszynowe. Tel. 
500 475 311.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie rolnym. 502 853 573.

• Szukam pracy jako kierowca kat. C+E. 
721 032 062.

• Przyjmę do pracy przy regipsach i do 
szpachlowania. 662 125 370.

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

• Zatrudnię kierowcę z Kat. C+E - kraj - 
wywrotka, tel. 601 275 900.

• Zatrudnię do pracy na budowie. 
504 595 424.

• Poszukuję opiekunki do 2 dzieci (12 
lat i 19 miesięcy). 79 30 32 700. Pilne.

INNe

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, gwarancja, cena 
450 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, firmy Va-
illant, cena 750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, nie-
miecki Vaillant wiszący, małe gaba-
ryty, domek, bar, cena 300 zł. Tel. 
691 686 772.

• Szukam transportu do przewiezienia 
mebli z Niemiec. Tel. 796 144 213, 650 
km.

•	 Sprzedam wypoczynek i stolik 
pod telewizor, narzuty na wypo-
czynek i ławę oddam gratis. Tel. 
508 309 113.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-
nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Yorki, 7 tyg., cena 1000 zł. 
698 882 056.

• Oddam meble kuchenne. 515 736 457.

• Oddam w dobre ręce kocięta – dwa 
kocurki i jedna koteczka. Samodziel-
ne, odpchlone, odrobaczone. Tel. 
693 422 577 lub 91 39 25 657.

• Sprzedam biurko (137 x 67, wys. 77 
cm) – 150 zł oraz półkę (108 x 20, wys. 
92 cm) – 50 zł, stan bardzo dobry. Tel. 
504 951 298.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

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

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
2.08.br. g. 16.00

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻóWkakupon - 30.07

Rozwiązania krzyżówki nr 16.07 – „UPAŁ – 
SUSZA W POLU” – nadesłali: Stanisława Kryst-
kiewicz z Dąbrowy, Józef Dobrowolski z Dąbro-
wy, Józef Kochelski z Błotna, Edmund Skibiszew-
ski z Wierzbięcina, Bogumiła Urtnowska z Kulic 
oraz  z Nowogardu: Jadwiga Maknia (także 9.07), 
Halina Stefańska, Maria Sowińska, Pelagia Felik-
siak, Szczepan Falaciński, Natalia Chruściel, Kry-
styna Wojtkiewicz, Stanisława Pokorska, Krzysz-
tof Kępa, Nikola Grenda, Barbara Bartosik, Hali-
na Szwal, Wiesław Borowik, Krystyna Zawidzka. 

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Krystyna Wojtkiewicz z Nowogardu,
- Krzysztof Kępa z Nowogardu,
- Edmund Skibiszewski z Wierzbięcina.
Gratulujemy!

Rozwiązanie krzyżówki nr 23.07 – RZEPA-
KOWE ŻNIWA – nadesłali: Agata Kochelska z 
Błotna, Aneta Lewandowska z Brzozowa, Józef 
Dobrowolski z Dąbrowy, Bogumiła Urtnowska 
z Kulic, Teresa Czarnecka z Wierzbięcina, Cecy-
lia Furmańczyk ze Strzelewa, Danuta Salamon ze 
Strzelewa, Sylwia Toczko z Wołowca, oraz z No-
wogardu: Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, 
Halina Szwal, Teresa Powalska, Ewa Skowrońska, 
Krystyna Zawidzka,Tadeusz Kozioł,  Zygmunt 
Mierkiewicz, Pelagia Feliksiak,  Stanisława Po-
korska, Natalia Chruściel.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Sylwia Toczko z Wołowca,
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu, 
- Barbara Bartosik z Nowogardu.    

CO PREMIERA ROZWÓD
Każdy aktor jest

Trochę pomylony.
Normalny facet ma 
Dość jednej żony.

WYPEŁNIŁ PLAN
Mówił bocian do bociana:

- Proszę pana, 
Czy już pan 

Wypełnił plan?-
Na co odrzekł ów: – Obleci, 
Zostało mi czworo dzieci, 

Zaniosłem je do jednej mamy 
No i plan mam wykonany!-

BETYFIKACJA LISA
Stary lis stąpał wolno i mówił pomału, 

Co pysk otworzy pełno w nim morałów, 
Im więcej w życiu grzeszył, bodaj go zabito,

Tym bardziej ślady grzechów chciał zamazać kitą.
Las pamięć ma niedługa i rozumek wąski, 

Stary grzechów nie pomną młodziutkie gałązki, 
Nowe listki spraw lisa nie widziały zgoła, 

A każda młoda gąska ma go za anioła. 
W końcu petycję uchwalono w borze, 

By go świętym ogłosić, bo już żreć nie może.
Wieść o lisie cnotliwym las obiega cały, 

Nieraz inne lisiury – jego udawały
I korzystając z świętego kredytu , 

Nasycały otchłanie swego apetytu…
Lis cnotliwy, choć zbrodnie wyssał już  w kolebce 

Z łona drapieżnej matki – żadnej krwi nie chłepce ,
Żadnej gąski nasz lisek nie ma na sumieniu, 
Chyba tę, co z miłości śpi mu na ramieniu…
Jemu by zagryźć kogoś nie przyszło do głowy, 

Pociesza wszystkie sieroty i wdowy,
Pannom wiana obmyśla i służy za drużbę, 

Za honor mając sobie u niewinnych służbę. 
Gęś się wyspać może spokojnie w jego futrze, 

W futrze żywym i łezkę on nie jedną utrze.
Gąska, jak wszystkie gąski, serce miała  czułe 
Łzy lisa w nią wsiąkały jak kleksy w bibułę, 
I serce, gęsie serce współczucie przenika, 

Nie wypada, gdy skruszon, odtrącać grzesznika .
Więc ku zbolałej mordzie pochyliła szyję…
Resztę łatwo odgadnąć – gąskę już nie zyje!.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel-
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 
karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek 

Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski - skład zastępczy. Współ-
pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu-
pak, Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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Festyn sportowy  
w Dąbrowie

W niedzielę  25 lipca  odbyła się kolejna impreza z cyklu rozgrywki spor-
towe Wiejskich Klubów Sportowych. Wspólnie z sołtysem Zbigniewem 
Florkowskim i radą sołecką zorganizowano z tej okazji kolejną edycję me-
moriału Edmunda Łuczaka.

Pomorzanin przed sezonem

Sparingi w kratkę...
- Sarmata Dobra - Pomorzanin Nowogard 1:1. 
- Na własnym boisku Pomorzanin uległ Promieniowi Mosty ( zespół ligi 

okręgowej) 1-2, a bramkę dla naszego zespołu strzelił M. Dobrowolski.
- W środę 28 lipca Pomorzanin rozegrał  kolejny sparing - przeciwnikiem był  

silny zespół 4 ligi i tegoroczny zdobywca Regionalnego Pucharu Polski Hutnik 
Szczecin. Mimo walki i poświęcenia zawodników trenera Gumiennego, Pomo-
rzanin poległ gospodarzom aż 5-1,strzelając pierwsza bramkę w tym spotkaniu. 
- Kolejnym spotkaniem jakie Pomorzanin rozegra jest mecz z Radovią Ra-
dowo Małe - sobota 31.07.2010 r. o godz. 18.00 na stadionie w Nowogardzie, 
przy ul. Wojska Polskiego .

Wszystkich  sympatyków serdecznie zapraszamy.
Karolina Kubicka

Zaproszenie do Węgorzyc
Wójt Gminy Osina, Rada Gminna LZS i Mieszkańcy Węgorzyc zapraszają 

na Festyn Sportowo-Rekreacyjny.
- W sobotę 31 lipca o godz. 20.00 zaplanowano zabawę taneczną. Grać bę-

dzie zespół AVANTI.
- W niedzielę 1 sierpnia od godz. 10.00  turnieje piłki nożnej, piłki siatko-

wej i szereg indywidualnych konkurencji dla dzieci. Zapisy do turniejów pił-
karskich i siatkarskich w niedzielę do godz. 9.55

Organizatorzy zapewniają bufet i dobrą zabawę!

Festyn Sportowo-rekreacyjny 
w miętnie

Wiejskie Kluby Sportowe zapraszają na Festyn do Miętna w niedzielę 
01.08.2010 r. Początek o godz. 10.00. W programie piłka nożna, piłka siat-
kowa oraz wiele konkurencji dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy 
zespoły sportowe i kibiców.

Inf. własna

Do Dąbrowy przybyły zespoły za-
równo z naszej gminy jak i okolic. W 
turnieju piłki nożnej wystartowało 7 
zespołów, natomiast w turnieju piłki 
siatkowej 9 ekip.

Klasyfikacja końcowa piłki siat-
kowej:

I miejsce – Sikorki
II miejsce – Czermnica
III miejsce – Słajsino
Klasyfikacja końcowa piłki noż-

nej:
I miejsce – Dąbrowa II
II miejsce – Dąbrowa I
III miejsce – Łosośnica
Puchar za I miejsce w turnieju pił-

ki nożnej ufundowany został przez 
rodzinę Łuczaków, za co organiza-
torzy składają serdeczne podzięko-

wania.
Ponadto odbył się turniej street-

balla, w którym zwycięzcą okazał 
się zespół „Łódź” reprezentowany 
przez zawodników : Mularczyk Ra-
fał, Florkowski Mateusz. Puchar w 
tej konkurencji wręczyła żona Fran-
ciszka Palenicy, którego pamięć zo-
stała w ten sposób uczczona pod-
czas imprezy. Oprócz zmagań spor-
towych rozegrane były również kon-
kurencje dla dzieci, a także konkurs 
rzutów karnych wykonywanych 
przez panie.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji imprezy.

 (patrz foto str.20)
Notował LMM

Sukces orlików  
Pomorzanina Nowogard 

Na zdjęciu orliki Pomorzanina Nowogard z okazałym pucharem za III miejsce. 
W dolnym rzędzie od lewej: Paweł Feńczak, Patryk Miklas, Kacper Litwin, Kac-
per Królik, Patryk Olesiński, Adrian Banasiewicz. W górnym rzędzie od lewej: 
Mariusz Biegajło, Mateusz Herka, Mateusz Toruński, Mateusz Lasocki, Miłosz 
Kwieciński, Michał Woroniecki. Na samej górze rodzice: Rober Królik, Andrzej 
Woroniecki, Franciszek Toruński, Krystian Miklas i trener -Michał Sokulski

Młodzi zawodnicy Pomorzanina 
Nowogard (rocznik 1999-2000) za-
jęli 3 miejsce w prestiżowym XIV 
Międzynarodowym Turnieju Pił-
karskim im. Kazimierza Górskiego 
„Dobiegniew Cup”. W turnieju roz-
grywanym od 19 do 25 lipca wzięło 
udział 77 zespołów m.in. ze Szkocji, 
Niemiec, Ukrainy, Litwy i Białorusi. 
W kategorii do lat 11 startowało 21 
zespołów. Nasi zawodnicy przegrali 
tylko (dwukrotnie) ze zwycięzcami 
zawodów – zespołem Kolosa Stryj z 
Ukrainy. 

Wyniki Pomorzanina Nowogard : 
mecze grupowe: Kolos Stryj (Ukra-
ina) 2:4, Albatros Świnoujście 5:0, 
Czarni Żagań 4:0, Świt Nowy Dwór 

Mazowiecki 7:1, Bielgard Grodno 
(Białoruś) 5:1, Morzycko Moryń 4:2. 
Ćwierćfinał – 1/8 finału - PKS Racot 
7:0, 1/4 finału - Morzycko Moryń 
6:1, półfinał – Kolos Stryj 0:7, mecz 
o 3 miejsce - Batory Grodno (Biało-
ruś) 2:0. W finale Kolos Stryj poko-
nał Spartę Sycewice 2:2 k. 10:9. W 
wolnym czasie nasi zawodnicy ką-
pali się nad jeziorem bądź rozgry-
wali turniej szachowy (zwyciężył Pa-
weł Feńczak). Przy okazji dziękuje-
my naszemu sponsorowi Maciejowi 
Herce, właścicielowi szkoły nauki 
jazdy. Dodajmy, iż jego syn Mateusz 
Herka – trzy lata młodszy od wszyst-
kich zdobył dwie bramki w turnieju. 

Wojna parasoli 
W niedzielę trzecia kolejka piłkarskiego Turnieju na Dolnym.
Rywalizacja rozpocznie się od godz. 16. Na początek pojedynek zespołów 

FC Rezerwy – Bóg Tak Chciał. Kolejne mecze: Hieny Cmentarne – Komba-
tanci (16.35), Parasol – Czarny Parasol (17.10), Zamkowa – Bosman Dolne 
(17.45), Kombatanci – Bóg Tak Chciał (18.20), Radosław – Hieny Cmentar-
ne (18.55). Serdecznie zapraszamy! man

Sparing Olimpii
W najbliższą sobotę Olimpia Nowogard rozegra kolejny mecz sparingowy 

w ramach przygotowań do zbliżającego się sezonu piłkarskiego. tym razem 
nasza drużyna zmierzy się ze Spart w Wegorzynie. Początek meczu o godz. 
18.  man
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SkórOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” w Nowogardzie

Zaprasza emerytów i rencistów na bezpłatne szkolenie 
z zakresu obsługi komputera oraz Nordic Walking

Zgłoszenia przyjmowane są do 10.08.2010 w biurze Stowarzyszenia przy 
ul. Wojska Polskiego 3 pok. 116 (budynek Profit) 

tel. 91 39 20891 wew. 216 (od 9.00 – 16.00)
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy 

ponadto, że dla osób uczestniczących w projekcie „Senior w Sieci” 
w roku 2009, tworzona jest osobna grupa, dlatego także prosimy 

o zgłoszenie się w biurze Stowarzyszenia.
Projekt został dofinansowany ze środków 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama reklama

Festyn w Dąbrowie

  Czytaj s. 19
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91 Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Wielu mieszkańców zbulwersowała wiadomość o 
sprzedaży placu dworca PKS i przeznaczeniu go na ko-
lejny market. Wprawdzie marketów ci u nas dostatek, ale 
brak dworca to już lekkomyślność i działanie na szkodę 
miasta – alarmowali Czytelnicy do redakcji. Porówny-
wali nasz gród do pipidówki „skąd autobusy  odchodzą 
rzadko, a może wcale”. PKS (główny sprawca zamiesza-
nia) ulitował się nad podróżnymi i postawił kasę oraz 
wiatę – powiało nowoczesnością! Okazuje się, że to była 
prowizorka.

Market otwiera swoje podwoje i łaskawie (podob-
no tak jest w umowie) przeznacza jedno pomieszczenie 

na swoim zapleczu na coś co szumnie nazwano DWO-
RZEC PKS. Zgoda – będzie poczekalnia i kasa, a nawet 
2 (słownie dwa) stanowiska do wsiadania! Satysfakcja 
gwarantowana! (ale w reklamie dodają – w razie nieza-
dowolenia zwrot pieniędzy). U nas zwrotu nie będzie – 
autobusy wjadą obok marketu od strony dworca PKP, 
zabiorą pasażerów i wyjadą na ul. Rzeszowskiego. Na-
dal będzie tłoczno i niebezpiecznie! A miejsce postoju 
dla autobusów oczekujących na kolejny kurs niech szu-
ka miasto (przecież ktoś wiedział co podpisuje!)

LMM, foto KMK

Dworzec to 
czy przystanek?

Ważne!

Porady 
prawne

Forum Pokrzywdzonych Przez 
Państwo zaproponowało nam pu-
blikację 5 artykułów, które dostar-
czą Czytelnikom podstawową wie-
dzę na tematy prawne związane 
z kontaktami na linii obywatel – 
urząd. Oto tematy kolejnych publi-
kacji: 

1. Kim jestem w przepisach prawa 
- to wprowadzenie, które wyjaśnia 
podmiotowość prawną człowieka 
i zdolność do czynności prawnych 
2. Jak wygląda typowe postępowa-
nie przed urzędem - artykuł oma-
wia podstawowy schemat po-
stępowania administracyjnego 
3. Pamiętaj o terminie - artykuł wska-
zuje jak liczymy terminy, co należy 
zrobić, aby dotrzymać termin i przy-
wrócić termin w razie uchybienia 
4. odwołanie od decyzji admini-
stracyjnej - artykuł wskazuje, jak 
należy sporządzić odwołanie od 
decyzji, oraz skutki odwołania 
5. skarga na decyzję administracyj-
ną - w artykule przedstawiamy tryb 
wnoszenia skargi

Zachęcamy do lektury w kolej-
nych wydaniach naszej gazety. Jed-
nocześnie informujemy, że możecie 
Państwo  skorzystać z pomocy Fo-
rum Pokrzywdzonych w sprawach 
Was interesujących – adres pod ar-
tykułem obok nazwiska autorki.

Miłej i pożytecznej lektury.
LMM 

Start  
wyborczej 
karuzeli

Ile jest 
diabłów 
w twojej 
komórce?
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27.07-Wtorek 
Godz.06:30-07:30
Kradzież na ul. Boh. Warszawy z 

samochodu m-ki VW Golf torebki 
damskiej wraz z zawartością i tele-
fonem komórkowym. Straty 240 zł. 

28.07- Środa 
Godz. 11: 20 – Kradzieży z po-

mieszczenia gospodarczego prze-
wodów elektrycznych miedzianych 
od spawarki elektrycznej. Suma strat 
1000 zł 

15: 30- Dwie kobiety chodzące 
na ul. 3 Maja i podające się za pie-
lęgniarki PCK ukradły z jednego z 
mieszkań pieniądze w wysokości 
1000 zł 

29.07 – Czwartek 
Godz. 14:30 
Patrol OPI na ul. Górnej zatrzy-

mał nietrzeźwego Grzegorza M. ja-
dącego rowerem. W/w miał w wy-
dychanym powietrzu 0, 20 promila 
alkoholu. 

20: 50 – Kradzież radioodtwarza-
cza JVC z o wartości 350 zł z samo-
chodu m-ki VW na ul. Żeromskie-
go. 

30.07 – Piątek 
Godz.12: 30 – Kradzież pieniędzy, 

biżuterii i złotych monet z miesz-
kania na ul Zielonej. Wartość strat 
8.750 Zł 

13: 25 – W miejscowości Ostrzy-
ca dokonała samobójstwa 47 letnia 
kobieta Maria M. poprzez powiesze-
nie. Policja nie stwierdziła osób trze-
cich 

18: 00 – W Nowogardzie na u. 
Waryńskiego dokonano uszkodze-
nia samochodu BMW 735 poprzez 
zarysowanie lakieru karoserii, prze-
bicie opon oraz zbicie lusterek bocz-
nych 

01.08 – Niedziela 
Godz. 08: 05 – Awantura na ul. 

Poniatowskiego 3 mężczyzn, wśród  
których jeden z nich  niszczył 
skrzynki pocztowe. Patrol po za-
trzymaniu, przesłuchaniu skierował 
wnioski o ukaranie do Sądu Rejono-
wego w Goleniowie 

19: 20 – Śmiertelne potrącenie  ro-
werzysty na drodze nr 6 w okolicach 
kierunkowskazu do miejscowości 
Krzywice przez samochód m-ki VW 
LUPO. Trwa postępowanie wyja-
śniające. 

Opr. Jarosław Bzowy, 
Katarzyna M. Kosakiewicz 

Policja radzi: 
Jak bezpiecznie kupować w Sieci:

Internautów w Polsce wciąż przy-
bywa, dzięki czemu także handel in-
ternetowy ma się coraz lepiej. Wie-
le osób zapewne skusi się na oferty 
sklepów internetowych - kupuje się 
w nich wygodniej, bez tłoczenia się 
w kolejkach, bez tracenia czasu i pie-
niędzy na dojazdy. 

Należy jednak pamiętać, że nie 
wszyscy użytkownicy Internetu 
mają czyste intencje. Polscy poli-
cjanci przygotowali w związku z po-
wyższym kilka porad dotyczących 
bezpiecznych zakupów w Sieci. 

Przede wszystkim pamiętajmy, by 
zawsze kierować się ograniczonym 
zaufaniem do sprzedającego.

Nigdy nie kupujmy w Sieci korzy-
stając z komputera stojącego w ka-
fejce internetowej - w takich miejsca 
bardzo łatwo można ujawnić niepo-
wołanym osobom poufne dane. Po-
licja radzi, by używać tylko kompu-
tera domowego i zachowywać całą 
korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli 
nas oszuka, pozwoli to policji szyb-
ko go ująć.

Korzystajmy tylko ze znanych i 
sprawdzonych serwisów interne-
towych. Warto pamiętać, że istnie-
ją dodatki do przeglądarek, jak np. 
pasek narzędziowy firmy Netcraft, 
który informuje użytkownika o po-
ziomie bezpieczeństwa danej stro-

ny. Najnowsze wersje przeglądarek 
Firefox oraz Internet Explorer są 
też wyposażone w specjalne funkcje 
identyfikujące strony oszustów.

Przed zakupem w wirtualnym 
sklepie zasięgnijmy opinii o nim i 
sprawdźmy jego rzetelność. Można 
to zrobić u znajomych lub na forach 
internetowych. Zwracajmy też uwa-
gę, czy sklep podaje swój adres i nu-
mer telefonu. Wtedy, w razie jakich-
kolwiek wątpliwości, możemy tam 
zadzwonić.

Przy płaceniu kartą kredytową 
zwracajmy uwagę, czy połączenie 
internetowe jest bezpieczne i czy 
przesyłane przez nas dane nie zosta-
ną wykorzystane przez osoby nie-
uprawnione. Na początku adresu 
strony na której dokonujemy płat-
ności powinny pojawić się literki 
„https”, natomiast w prawym dol-
nym rogu przeglądarki - na pasku 
stanu - powinien pojawić się symbol 
zamkniętej kłódki. Zazwyczaj moż-
na też zamówić towar z opcją płat-
ności przy odbiorze.

Gdy kupujemy na aukcji interne-
towej, przeczytajmy komentarze o 
sprzedającym. Brak komentarzy po-
zytywnych lub ich niewielka liczba 
powinny wzbudzić naszą szczególną 
czujność. 

Uwaga – oszust  
oferuje tanie drewno!

Piszę do Państwa ponieważ moja babcia została oszukana i niestety nie 
była to metoda na wnuczka. Nie poszliśmy z tym na policję ponieważ szko-
da zachodu, to składanie zeznań itp. a wszyscy doskonale wiemy, że i tak nie 
odzyskamy kasy. Otóż w tamtym tygodniu pod naszą nieobecność(babcia 
była sama w domu) zapukał do drzwi przemiły pan, który stwierdził iż pra-
cuje przy robotach obwodnicy Nowogardu. W związku z tym wycinają las 
i chcą sprzedać drzewo, stwierdził iż drzewo będzie legalne z asygnatą, za 
niewielkie pieniądze (2,5 przyczepy za 1000zł) więc babcia przyjęła tę pro-
pozycję, tym bardziej, że powiedział, że babci sąsiadka też zamówiła u nie-
go drzewo (co okazało się nieprawdą). Mężczyzna poinformował babcię, że 
trzeba wpłacić 100 zł zaliczki, aby był pewny, że babcia weźmie to drzewo. 
Babcia nie wiele myśląc dała uprzejmemu panu zaliczkę. Niestety tak jak się 
domyślałam w umówiony dzień nie było ani uprzejmego pana ani drzewa. 
Pomyślałam, że opiszę państwu tę historię, a redakcja mogłaby opublikować 
w Dzienniku Nowogardzkim ostrzeżenie dla innych osób. Tak jak pisałam 
wcześniej sprawy na Policję nie zgłaszaliśmy ponieważ wiadomo iż nie od-
zyskamy pieniędzy, ale może to ochroni inne starsze osoby przed tym oszu-
stem. Pozdrawiam

(informacja e–mailowa od mieszkanki wsi)

Uwaga  
– wyłączenia prądu!

Operator ENEA informuje:

-  we wtorek 3 sierpnia wyłączony 
będzie prąd  w godzinach od 8.00 
do 16.00 w m. Warnkowo, Karsk, 
Świerczewo, Strzelewo, Czermnica i 
Trzechel.

- w środę 4 sierpnia wyłączony 
będzie prąd w godzinach od 8.00 
do godziny 16.00 w m. Warnko-
wo, Karsk, Świerczewo, Strzelewo, 
Czermnica i Trzechel, a w miejsco-
wości Słajsino od godziny 8.00 do 
godziny 13.00.

źródło http://www.operator.enea.
pl/index.php?rejon=33

opr. LMM
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Choć polski sejm jeszcze nie za-
decydował, to wyścig o fotele bur-
mistrza i radnych odbędzie się naj-
prawdopodobniej w listopadzie. 
Wszystkie partie i ewentualne komi-
tety wyborcze pracują nad obsadze-
niem list. Ich kompletowanie kończy 
właśnie Polskie Stronnictwo Ludo-
we. Jedne z ostatnich uzgodnień za-
padły na zarządzie gminnym PSL w 
zeszły czwartek. 

- Listy mamy już praktycznie go-
towe. Chętnych do startu w wybo-
rach jest dwa razy więcej niż miejsc 
w radzie. Listy zostaną jednak oficjal-
nie uzgodnione i zatwierdzone z po-
czątkiem września – mówi Kazimierz 
Ziemba, szef ludowców w zachod-
niopomorskim i kandydat na burmi-
strza Nowogardu.

Jak się dowiedzieliśmy na listach 
PSL w wyborach do nowogardzkiej 
rady Miejskiej znajdą się na pew-
no wszyscy reprezentujący go do tej 
pory radni. Nie zabraknie, więc Mie-
czysława Laskowskiego, czy Micha-
ła Bociarskiego. Rozważany jest po-
wrót na łono tej partii radnego Jana 
Mularczyka, który w trakcie ostat-
niej kadencji opuścił szeregi koalicji.

W wyborach do Rady Powiatu 
także wystartują dotychczasowi rad-
ni. Na pewno weźmie udział Tomasz 
Kulinicz, który został ostatnio pre-
zesem powiatowych struktur PSL. – 
Przed tymi wyborami chcemy lepiej 

dobrać ludzi. Nie chcemy, by powtó-
rzyła się sytuacja z ostatniej kaden-
cji, w której niektóre osoby dla reali-
zacji własnych celów opuściły szeregi 
partii.

Do wyborów szykują się także 
gminne struktury Platformy Obywa-
telskiej. W tej partii sytuacja o tyle 
ciekawa, że w Nowogardzie posiada 
ona dwa koła. W pewnym momen-
cie nie realizowały one wspólnej po-
lityki. Przed wyborami samorządo-
wymi doszło jednak do konsensusu i 
listy będą uzgadniane wspólnie. 

- Oba koła przedstawią swoje pro-
pozycje. Natomiast końcową wer-
sję list zatwierdzi Rada Powiatowa 
PO – tłumaczy Sebastian Popowicz. 
Kandydat na burmistrza Nowogar-
du w poprzednich wyborach przy-
znaje, że w tych wyborach odstępuje 
od ubiegania się o te stanowisko i bę-
dzie startował do Rady Powiatu. Re-
komendację Platformy w wyścigu o 
fotel rajcy naszej gminy uzyskał na-
tomiast Cezary Marcinkowski. Jest 
to były pracownik nowogardzkiego 
Urzędu Gminy. Obecnie pracuje w 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Z 
wykształcenia ekonomista. 

Listy wyborcze skompletował rów-
nież Sojusz Lewicy Demokratycznej. 
Jego kandydatem na burmistrza bę-
dzie Robert Czapla. Ten nowogardz-
ki polityk ubiegał się bezskutecznie o 
to stanowisko już dwukrotnie. 

- Listy mamy dopięte na ostatni gu-
zik. W wyborach wystartują m.in. 
znane twarze nowogardzkiej lewicy. 
Nie zabraknie Lecha Jurka, czy Sta-
nisława Kazuby. Na listach znajdą 
się także osoby młode. Nie chcę jed-
nak przedwcześnie podawać ich do 
publicznej wiadomości – twierdzi 
Antoni Bielida, który sam zamierza 
ubiegać się o mandat nowogardzkie-
go radnego.

Najwięcej niewiadomych w gmin-
nym Prawie i Sprawiedliwości. Nie 
ma jeszcze kandydata na burmistrza. 
Wszystko wskazuje także, że nie bę-
dzie nim obecny wiceburmistrz Je-
rzy Kaczmarski.

- Takie decyzje jeszcze nie zapadły. 
List do wyborów także nie mamy go-
towych. Jest pewna grupa osób zain-
teresowana startem, ale na takie usta-
lenia trzeba jeszcze poczekać – infor-
muje Jerzy Majewski, obecny radny 
PiS.

Pewne jest, że na listach Prawa i 
Sprawiedliwości nie będzie startują-
cego z tego ugrupowania w ostatnich 
wyborach Rafała Paśko. Radny obec-
nej kadencji ma być tym razem mo-
torem napędowym Nowogardzkiego 
Forum Samorządowego. Kandyda-
tem Forum na burmistrza jest oczy-
wiście Marek Krzywania. To ugru-
powanie listy ma już gotowe, choć 
czeka jeszcze na potencjalnych chęt-
nych do udziału w wyborach.

Komitet wyborczy zgłosi tak-
że Stowarzyszenie Wspólny Nowo-
gard. Jego wiceprzewodniczący Ra-
fał Szpilkowski informuje, że decy-
zji, kto będzie kandydatem na bur-
mistrza jeszcze nie podjęto. Wybór 
ogranicza zaś do jego samego, oraz 
Tomasza Szafrana. Nie wiadomo, 
kiedy i jak zostanie podjęta decy-
zja w tej sprawie. Obie osoby, zna-
ne są z obecności w Radzie Miej-
skiej obecnej kadencji. Szpilkowski 
w poprzednich wyborach startował 
z list Platformy Obywatelskiej. Na-
tomiast Szafran znajdował się w sze-
regach PSL. W trakcie kadencji opu-
ścił ludowców i związał się z Platfor-
mą. Później wraz ze Szpilkowskim 
musiał opuścić te ugrupowanie. Nie 
wiadomo, kto znajdzie się na listach 
nowopowstałego stowarzyszenia. 
Jak powiedział Szpilkowski nie chce 
zdradzać nazwisk, by nie narażać 
kandydatów na ataki.

W wyborach samorządowych 
weźmie także udział środowisko 
związane z Prawicą Rzeczpospolitej. 
Jak poinformował nas pełnomocnik 
tego ugrupowania Paweł Słomski za-
stanawia się ono nad doborem kon-
cepcji udziału w wyborczym wyści-
gu. 

marcin Nieradka 

Start wyborczej karuzeli
Większość ugrupowań politycznych jest na końcowym etapie kompletowania list przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Nie ma umowy
Umowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej do Olchowa jeszcze 
nie podpisana. Gmina nie zamierza wycofywać się z planu jej realizacji.

Gmina pozyskała już pozwole-
nia na budowę ścieżki w starostwie i 
urzędzie wojewódzkim. Dokumen-
tu na jej dofinansowanie z Urzędem 
Marszałkowskim jeszcze nie ma. 
Przypomnijmy, że jego wielkość to 
1 mln 227 tys. zł. Dlaczego nie uda-
ło się podpisać dokumentu, mimo, iż 
od ogłoszenia dofinansowani minął 
już miesiąc?

- Po prostu nie możemy się umó-
wić na jej podpisanie. Jest to zależ-
ne przede wszystkim od Urzędu Mar-
szałkowskiego. Czekamy na zaprosze-
nie do dofinansowania umowy. Mam 
nadzieję, że dojdzie do tego w przyszły 
czwartek. Nie jednak pewnego. Np. 
na nie podpisaliśmy jeszcze umowy 
na dofinansowanie drogi w Karsku, 

mimo, że została ona już do użytku. 
Tak to jest z formalnościami.  Z budo-
wy ścieżki się nie wycofujemy – uspo-
kaja Kazimierz Ziemba, burmistrz 
Nowogardu.

Gmina z budżetu dołoży do budo-
wy ścieżki niecałe 500 tys. zł. Ma się 
ona rozpocząć jeszcze tej jesieni. Bę-
dzie ona liczyła 2169 m. Rozpocznie 
się na wysokości nowogardzkiej sta-
cji paliw Orlen. W początkowej fazie 
będzie przebiegać między działkami 
a położoną w pobliżu drogą krajową. 
W większości położona będzie w pa-
sie drogowym. Najdalsza odległość 
od drogi to 6 m., a najbliższa 3 m. jej 
nawierzchnia zbudowana będzie z as-
faltu. 

man 

„Sołtysówka” gotowa
W miniony piątek do użytku została oddana nowo wybu-

dowana droga. Można nią dojechać do jeziora w Karsku. 

W otwarciu drogi uczestniczy-
ły władze gminy Nowogard na 
czele z burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą. Jej wybudowanie budo-
wa rozpoczęła się w 2007 r. od 
powstania kanalizacji deszczowej. 
Od początku budziła kontrowersje, 
z racji tego, że przy drodze miesz-
ka sołtys karska Jerzy Kubicki. Ten 
argument nie przekonał władz 
miasta od odstąpienia od inwe-
stycji. Tym bardziej, że uzyskały 
one dofinansowanie z środków 
Unii Europejskiej. Łączny koszt 
budowy drogi to 700 tys. 198 zł.    

Nawierzchnia drogi składa się 
z kostki betonowej. Posiada ona 
chodniki i zjazdy do położonych 
w pobliżu posesji. W czasie bu-
dowy drogi utwardzono również 

kostką POLBRUK plac przy świe-
tlicy wiejskiej służący do postoju 
pojazdów.

Otwarciu drogi towarzyszyła 
ekipa TVP, która zaprezentowa-
ła materiał w piątkowej Kronice 
Szczecińskiej.

man 
foto też s. 12
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Z okazji 
rocznicy ślubu

Annie i Grzegorzowi
Kuszykom

moc najserdeczniejszych 
życzeń,dużo szczęścia 

oraz wielu lat 
życia razem

składają 
rodzice i rodzeństwo 

wraz z córunią

ŻYCZeNIa

Szkolenia i inne formy aktywności  
zawodowej szansą w znalezieniu pracy? 

Tematyka poradnictwa zawodowe-
go przybiera coraz bardziej na zna-
czeniu. W społeczeństwie wiedzy, ko-
munikacji i związanych z nią   prze-
mian, a przede wszystkim w obliczu 
wielkiego problemu, jakim jest bezro-
bocie, poradnictwo zawodowe odgry-
wa bardzo istotną rolę. Z jednej stro-
ny wspomaga szanse na uzyskanie 
zatrudnienia, z drugiej przyczynia się 
do podejmowania bardziej świado-
mych decyzji w wyborze pracy. Okres 
absencji zawodowej to czas szczegól-
ny dla osoby bezrobotnej. Często bez 
perspektyw udaje się do Urzędu Pra-
cy zarejestrować się na „kuroniówkę”. 
Czy tak musi być?. Jednym ze spo-
sobów przygotowania się do spraw-
nego i skutecznego funkcjonowania 
na rynku pracy jest udział w szkole-
niach np.  „Szukam pracy”. Oto przy 
współpracy pracowników Powiato-
wego Urzędu Pracy będziemy  publi-
kować  na łamach Dziennika Nowo-
gardzkiego informacje, których celem 
jest możliwość zapoznania się z wia-
domościami, które w znacznym stop-
niu mogą się przyczynić do bardziej 
aktywnej formy znalezienia konkret-
nej pracy, której specyfiką będzie do-
wiedzenie się o możliwościach, jakie 
są dla osób bezrobotnych w Urzędach 
Pracy.

Jedną z podstawowych usług ryn-
ku pracy określonych w ustawie z 20 
kwietnia 2004 roku o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pra-
cy[1] jest„pomoc w aktywnym po-
szukiwaniu pracy”. Polega ona na 
przygotowaniu osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy do lepszego 
radzenia sobie w poszukiwaniu i po-
dejmowaniu zatrudnienia. Szkole-
nie z zakresu umiejętności poszu-
kiwania pracy zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra pracy i polityki 
społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia przez publiczne służby 

zatrudnienia usług rynku pracy[2] 
przeznaczonejest przede wszystkim 
dla osób, które chcą powrócić na ry-
nek pracy po długim okresie bra-
ku aktywności zawodowej, albo nie 
mają żadnego doświadczenia w po-
szukiwaniu pracy, albo są zniechę-
cone dotychczasowym brakiem po-
zytywnych efektów swoich działań. 
Ich poczuciu niepewności i rozgo-
ryczenia towarzyszą często wątpli-
wości dotyczące słuszności doko-
nywanych wyborów, brak wiary w 
skuteczność własnych poczynań 
oraz skłonność do przerzucania od-
powiedzialności za swoją sytuację 
na warunki zewnętrzne. Uczestnic-
two w szkoleniu Szukam Pracy po-
maga zmienić postawę wobec siebie 
i swojej sytuacji, uczy aktywności i 
samodzielności. Podczas szkolenia 
uczestnicy mogą: 

- poznać podstawowe zagadnienia 
dotyczące rynku pracy i mechani-
zmy, które nim rządzą, 

- dokonać analizy lokalnego ryn-
ku pracy, 

- określić swoją sylwetkę zawodo-
wą 

- dokonać bilansu swoich moc-
nych i słabych stron, 

- ocenić na ile ich kwalifikacje i 
umiejętności pasują do oferty ryn-
ku pracy, 

- podjąć decyzję dotyczącą swojej 
przyszłości zawodowe 

- nabyć wiedzę z zakresu technik 
i metod poszukiwania pracy oraz 
przekonać się o potrzebie ich stoso-
wania oraz ich skuteczności, 

- nawiązywać kontakty pomocne 
w znalezieniu zatrudnienia. 

Celem szkolenia Szukam Pra-
cy jest więc zmiana sposobu myśle-
nia każdego z uczestników zarów-
no o swojej sytuacji zawodowej jak 
i o swoim funkcjonowaniu pod kon-
tem innych aspektów życia. Dlatego 
szkolenie polega na: 

- odkrywaniu zainteresowań 
uczestnika, 

- uczeniu go wyrażania uczuć i 
emocji, 

- uczeniu, jak ma zastosować zdo-
byte informacje i umiejętności w 
różnych sytuacjach, 

- okazywaniu zrozumienia, 
- odkrywaniu motywów działań, 
- efektywnym wykorzystaniu jego 

doświadczeń, 
- ocenie jego postępów, 
- korygowaniu jego błędów, 
- ustalaniu jego własnych norm i 

modeli działania, 
- zwiększaniu jego umiejętności 

adaptacyjnych. 
Podczas szkolenia Szukam Pra-

cy bezrobotni i poszukujący pra-
cy przez dwa tygodnie uczą się, a 
następnie przez tydzień praktycz-
nie stosują zdobytą wiedzę i naby-
te umiejętności poszukiwania i uzy-
skiwania pracy. W trakcie zajęć uczą 
się min.: 

1.   Określać i analizować lokalny 
rynek pracy. 

2.    Określać i porównywać swo-
je mocne strony z możliwościa-
mi oferowanymi przez rynek  
pracy, co pozwoli np. na: znalezie-
nie pracy  czy uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej (samo za-
trudnienie) lub podjęcie decyzji o 
dalszym kształceniu czy zmianie 
kwalifikacji. 

3.   Stosować różnorodne techniki 
poszukiwania pracy, takie jak: 

- napisanie życiorysu i listu moty-
wacyjnego, 

- przeprowadzenie rozmowy kwa-
lifikacyjnej z pracodawcą, 

- wykorzystanie telefonu podczas 
poszukiwania pracy, 

- budowanie i wykorzystywanie 
siatki kontaktów. 

4.   Udoskonalać swoje umiejętno-
ści podejmowania decyzji i skutecz-
ność ich realizacji. 

Szkolenie Szukam Pracy trwa 
przez trzy kolejno następujące po 
sobie tygodnie i składa się z dwóch 
części: 

 Część I – dwa tygodnie – to 40 
godzin zegarowych zajęć prowadzo-
nych metodą warsztatów szkolenio-
wych, w formie odrębnych sesji te-
matycznych, realizowanych przez 
10 kolejnych dni roboczych. W tym 
czasie uczestnicy zdobywają wiedzę 
teoretyczną i rozwijają praktyczne 
umiejętności poszukiwania pracy. 

Część II – trzeci tydzień –  aktyw-

ne poszukiwanie pracy, spotkania z 
innymi uczestnikami, liderem klu-
bu pracy, psychologiem, których ce-
lem jest wymiana oraz omówienie 
doświadczeń w poszukiwaniu pra-
cy, rozwiązywanie pojawiających 
się problemów, wzajemna pomoc 
i wsparcie w trakcie poszukiwania 
pracy. Głównym zadaniem uczest-
ników w trzecim tygodniu jest od-
wiedzanie pracodawców, prowa-
dzenie rozmów kwalifikacyjnych, 
sprawdzanie ofert pracy, składanie 
ofert własnych 

Przez okres całego szkolenia 
uczestnicy codziennie podpisują li-
stę obecności, co jest bardzo istot-
ne z uwagi na wymagania formalne 
i wypłacane osobom bezrobotnym 
stypendia. 

Przed rozpoczęciem trzeciego ty-
godnia lider planuje indywidualne 
wizyty uczestników Klubu Pracy 

 Szkolenie Szukam Pracy dla jed-
nej grupy trwa trzy tygodnie. W 
tym czasie uczestnicy spotykają się 
codziennie na kilka godzin, aby w 
pierwszym etapie uczestniczyć w za-
jęciach warsztatowych określonych 
w poszczególnych sesjach programu 
szkolenia, a następnie pomagając 
sobie wzajemnie starać się praktycz-
nie realizować cel zasadniczy, jakim 
jest znalezienie pracy. 

Jarosław Bzowy 

Źródło: 
Program szkolenia w Klubie Pra-

cy opracowany przez : Elżbietę Li-
wosz, Małgorzatę Nowak, Katarzy-
nę Pankiewicz, MINISTERSTWO 
PRACy I POLITyKI SPOłECZ-
NEJ, Warszawa 2009 
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Obwodnica północna  
- może tylko północny  
objazd Nowogardu?

Wylany cokół pod filar nośny wę-
zła drogowego – Warnkowo. Do 
dołu wykopanego pod cokół nośny 
- wpływa muł i zanieczyszczenia ro-
popochodne z ciężkiego sprzętu bu-
dowlanego. Kilkanaście metrów pod 
przepuszczalnym jedynie z piasku 
dnem tego dołu znajdują się dwa ol-
brzymie jeziora wody zasilające uję-
cia wody dla Nowogardy w Warnko-
wie i na ul. Wojska Polskiego. Te wi-
doczne na zdjęciu zanieczyszczenia 
będą przedostawać się do kranów 
mieszkańców Nowogardu, ale to 
początek dewastacyjnych zniszczeń 
w okolicy tego węzła i dalszej czę-
ści budowanej obwodnicy. Zadziwia 
beztroska władz na te działania. I tak 
nadal, (jak już wielokrotnie o tym 
pisano) będą korki w Nowogardzie 
od strony Stargardu Szczecińskiego i 

Dobrej. Nie spełni ona swojej ocze-
kiwanej funkcji. Dochodzą do nas 
przerażające informacje o samej bu-
dowie. Wynika z nich jednoznacz-
nie, (o czym będziemy pisać) że bu-
dowana obwodnica północna to je-
den wielki bubel robiony jedynie po 
to, by ktoś na tym mógł zrobić dobry 
interes - nawet kosztem jej jakości! 
Nagminnie łamane są uzgodnienia 
środowiskowe podpisane przez sa-
mego Ministra Środowiska. Aż się 
prosi o kontrolę poważnej inspekcji 
budowlanej. Póki co, to degustujmy 
się jeszcze smaczną wodą dopóty, do 
póki jeszcze ona w nowogardzkich 
kranach płynie!

   Foto i tekst:
Eugeniusz Korneluk – Stowarzysze-

nia na Rzecz Ochrony Środowiska.

Na zdjęciu widoczne zniszczenia w strefie ochrony wód podziemnych w okolicy 
Karska. 

komunikat Policji  
- ostrzeżenie o oszustwach

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie prowadzi postępowanie w 
sprawie szeregu oszustw popełnionych na terenie powiatu goleniowskiego, 
gdzie sprawca przedstawiciel firmy montującej okna i drzwi zawierał umo-
wy na zakup i montaż okien lub drzwi w systemie ratalnym, po czym nie wy-
wiązywał się z zawartych umów. 

W zaiązku z powyższym Policja zwraca się z prośbą o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności przy zawieraniu umów na montaż okien i drzwi z przed-
stawicielami firm monterskich. 

st.sierż. Lilla Bawelska, KPP Goleniów

O jesiennej  
pielgrzymce

Jesienna pielgrzymka odbędzie się w dniach 24 – 28 września. Najpierw 
jedziemy na Jasną Górę i tam bierzemy udział w pielgrzymce całej naszej 
archidiecezji  a po jej zakończeniu realizujemy nasz własny program. W tym 
roku też będziemy wędrować Śladami Jana Pawła II. Pierwszy nocleg mamy 
na Halach jasnogórskich. Następne trzy noclegi będziemy mieli w domu 
noclegowym przy Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku 
planujemy przejście Dróżkami Kalwaryjskimi. Poprowadzi nas nimi p. mgr 
Tadeusz Konicki. Jest to ten sam przewodnik, który już nas prowadził trzy 
lata temu po Dróżkach. 

Nie przygotowałem jeszcze pełnego programu naszej pielgrzymki i w związ-
ku z tym nie mogę jeszcze wyliczyć pełnej ceny za udział w niej. Myślę, że 
będzie to możliwe już po naszym odpuście parafialnym. Mam też nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie także możliwa pielgrzymka czerwcowa. Zamierzam 
wtedy zrealizować ten program, który planowaliśmy w tym roku – wędrować 
śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Abstynencja  
jest darem miłości

Rok 2010 zapisze się w historii na-
szej ojczyzny przedziwnym splotem 
chwil bolesnych z chwilami rado-
snymi. Ból towarzyszył obchodom 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej, ża-
łobie narodowej po katastrofie sa-
molotu prezydenckiego, a także po-
wodzi, która pozbawiła wielu Pola-
ków dorobku życia. Wielka radość 
wypełniała zaś nasze serca, gdy dzię-
kowaliśmy Wszechmogącemu Bogu 
za dar życia i niezłomne świadectwo 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

Pozostając w tej szczególnej at-
mosferze, w sierpniu wspominamy 
bohaterskie córki i bohaterskich sy-
nów naszej ojczyzny, którzy stawili 
opór inwazji bolszewickiej w 1920 
roku, walczyli w powstaniu war-
szawskim, a także uczestniczyli w 
wydarzeniach sierpniowych 1980 r. 
Wspominamy ludzi służących Bogu 
i naszej ojczyźnie zgodnie z wyma-
ganiami czasów, w których żyli. Pa-
mięć i szacunek dla ich poświęcania 
skłoniły przed laty Episkopat Polski 
do ustanowienia sierpnia miesiącem 
abstynencji. (…)

Mimo, że w ubiegłych latach w 
Polsce udało się zatrzymać niektó-
re negatywne trendy, to jednak te-
raz ponownie następuje niepokoją-
cy, jeden z najszybszych w Europie, 
wzrost spożycia alkoholu. Nie mo-
żemy tej sytuacji akceptować, jeże-
li wiemy, że spożywanie alkoholu 
to główna przyczyna śmierci i dłu-
gotrwałego kalectwa. To podstawo-
we źródło przemocy w rodzinie oraz 
negatywny przykład dla młodzieży, 

wśród której spożywanie alkoholu 
to obecnie najpowszechniejsze za-
chowanie ryzykowne.

Zachęta Kościoła do abstynen-
cji często wzbudza kontrowersje 
i sprzeciw. Wynika to z niezrozu-
mienia, czym jest abstynencja i jak 
wielką wartość niesie. W wymiarze 
religijnym abstynencja jest wyna-
grodzeniem Bogu za grzechy zwią-
zane z alkoholizmem. W wymiarze 
duchowym abstynencja odkrywa 
przed nami nowe możliwości i ży-
ciowe szanse, dzięki czemu stajemy 
się dojrzalszymi ludźmi. Abstynen-
cja pozwala nam przezwyciężać ego-
izm i podejmować troskę o bliźnich. 
Jest też znakiem sprzeciwu wobec 
towarzyskiego przymusu picia, a za-
tem również jasnym przykładem dla 
innych.

Z Apelu Zespołu Konferencji episko-
patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości 

na podstawie Biuletynu opr LMM
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Każdy człowiek, który urodzi się 
żywy, jest podmiotem prawa (ma pod-
miotowość prawną). To oznacza, że 
od urodzenia przysługuje nam ochro-
na, którą gwarantują różne przepisy 
prawne.

Dlatego między innymi nie wolno 
handlować ludźmi, nie wolno nikogo 
trzymać w niewoli, nie wolno nikogo 
bić, obrażać. Ochrona, którą zapew-
niają nam przepisy prawa, powoduje, 
że sami możemy decydować o swoim 
życiu. Podmiotowość prawna ozna-
cza, że człowiek jest nie tylko stroną w 
umowach, ale także ma prawo posia-
dać różne rzeczy na własność, a jego 
życie to wartość najwyższa.

W przepisach prawa człowiek nazy-
wany jest „osoba fizyczna”. Dlatego nie 
znajdziecie w ustawach takich zwro-
tów jak ludzie, człowiek, osoba ludz-
ka. Człowiek żyjący jest osobą fizycz-
ną i pozostaje nią aż do śmierci.

Ludzie od urodzenia są podmiota-
mi prawa i mają zdolność prawną. To 
oznacza, że od urodzenia mogą być 
właścicielami rzeczy, mogą dziedzi-
czyć, czy zarabiać. Fakt, że jesteśmy 
podmiotami prawa, niesie za sobą dal-
sze konsekwencje. Mianowicie, zgod-
nie z polskim prawem, każdy człowiek 
ma prawo podejmować wszelkie decy-
zje, które dotyczą jego osoby. Jednak 
człowiek nie na każdym etapie swo-
jego życia jest zdolny do podejmowa-
nia przemyślanych decyzji w swoich 
sprawach. Przede wszystkim do po-
dejmowania dobrych decyzji, a zara-
zem do kierowania samodzielnie swo-
im losem, potrzebna jest odpowiednia 
wiedza i dojrzałość. Wiadomo, że każ-
dy człowiek dojrzewa w innym cza-
sie. Jedni szybciej się usamodzielnia-
ją, inni później. Przepisy rozwiązują 
ten problem w taki sposób, że uzależ-
niają podejmowanie prawnych decyzji 
człowieka od jego wieku. Generalnie 
zdolność do skutecznego poruszania 
się w systemie prawnym to zdolność 
do czynności prawnych. Na czym ona 
polega?

Przede wszystkim zdolność do 
czynności prawnych pozwala na do-
konywanie czynności prawnych na 
przykład: napisanie testamentu, za-
warcie małżeństwa, zawiązanie umo-
wy spółki, podejmowanie pracy itd. W 
Polsce ta zdolność występuje w trzech 
rodzajach:

Pierwszy to brak zdolności do 
czynności prawnych. 

W tej grupie znajdują się dzieci po-
niżej 13 roku życia i osoby ubezwła-
snowolnione całkowicie. Czynno-
ści dokonane przez te osoby są bez-
względnie nieważne (na przykład 
sprzedaż roweru). Jednak od tej za-
sady jest wyjątek. Otóż, umowy po-
wszechnie zawierane w drobnych bie-
żących sprawach życia codziennego 
są ważne z chwilą ich wykonania (na 
przykład kupno gazety, zeszytu). Na-
leży pamiętać, że umowa nie będzie 
ważna, jeśli będzie rażąco krzywdząca 
dla osoby, która nie ma zdolności do 
czynności prawnych.

Drugi rodzaj to ograniczona zdol-
ność do czynności prawnych - doty-
czy osób pomiędzy 13 a 18 rokiem ży-
cia, a także osób ubezwłasnowolnio-
nych częściowo. Te osoby nie mogą 
dokonywać tych czynności, co do któ-
rych przepisy wymagają pełnej zdol-
ności do czynności prawnych (na 
przykład nie mogą sporządzić testa-
mentu). Pozostałych czynności osoby 
z tej grupy mogą dokonywać za zgo-
dą przedstawiciela ustawowego, któ-
rym może być opiekun, rodzice, ku-
rator. Zgoda musi być udzielona naj-
później w chwili dokonania czynności 
prawnej (na przykład zawarcie umo-
wy sprzedaży komputera). Przedsta-
wiciel takiej osoby może także wyra-
zić zgodę po zawarciu umowy. Nato-
miast, jeśli przedstawiciel nie wyrazi 
zgody na zawarcie umowy, umowa bę-
dzie nieważna. Jakich czynności oso-
by z tej grupy mogą dokonywać samo-
dzielnie, czyli bez zgody przedstawi-
ciela ustawowego? 

Do tych czynności należą:
-umowy powszechnie zawierane w 

drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego – bez względu  na to, że 
będą krzywdzące dla osoby, która je 
zawiera.

-rozporządzanie zarobkiem. To 
oznacza, że osoby z tej grupy mogą sa-
modzielne zarządzać swoimi zarob-
kami chyba, że sąd opiekuńczy z waż-
nych powodów postanowi inaczej.

-wszelkie czynności prawne zwią-
zane z przedmiotami majątkowymi, 
które przedstawiciel ustawowy (ro-
dzice, opiekun, kurator) oddał osobie 
ograniczonej w zdolności do czynno-
ści prawnych do swobodnego użytku. 

kim jestem w przepisach prawa 

Podmiotowość prawna człowieka  
i zdolność do czynności prawnych

Wyjątek dotyczy tych czynności, do 
których nie wystarcza zgoda przedsta-
wiciela ustawowego.

-umowa o pracę. Często osoby 
ubezwłasnowolnione pracują. Jednak 
przedstawiciel ustawowy może roz-
wiązać umowę o pracę, jeśli zagraża 
ona dobru tej osoby. Na takie działa-
nie musi wydać zezwolenie sąd.

Trzeci rodzaj to pełna zdolność do 
czynności prawnych – dotyczy osób 
powyżej 18 roku życia oraz osób, któ-
re wzięły ślub przed 18 urodzinami 
(na taki ślub musi wydać zgodę sąd, a 
osoba nie może mieć mniej niż 16 lat).  
Pełna zdolność oznacza, że konkret-
na osoba może dokonywać czynności 
prawnych bez żadnych ograniczeń.

Prawo dzieli ludzi na trzy kategorie 
pod względem zdolności do czynno-
ści prawnych. W zależności od tego, 
jaką mamy zdolność, niektóre umowy 
będziemy mogli zawierać samodziel-
ne, pozostałe będą wymagały zgody 
naszych rodziców bądź opiekunów. 
Poza tym istnieją czynności, których 

nie będziemy mogli dokonać nawet 
za zgodą rodziców, dopóki nie ukoń-
czymy 18 lat. Do tych czynności zali-
cza się na przykład sprzedaż domu. Je-
śli osoba niepełnoletnia chce sprzedać 
dom, wtedy zgodę musi wyrazić sąd.

W swoim życiu spotykamy nie-
wiele osób, które będą w jakikolwiek 
sposób ubezwłasnowolnione. Proble-
mem są raczej nastolatkowie, bowiem 
często trudno jest ocenić ich wiek na 
pierwszy rzut oka. Należy pamiętać, że 
przy umowach z osobami nieletnimi 
nie można się powoływać na to, że te 
osoby wprowadziły nas w błąd co do 
swojego wieku. Dlatego w przyszłości 
nie należy kierować się wyglądem ze-
wnętrznym kontrahenta. Jeśli mamy 
wątpliwości co do jego wieku, nale-
ży poprosić o okazanie dowodu oso-
bistego.

 Małgorzata Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Pań-

stwo, ul. Częstochowska 23/7, 
44-100 Gliwice, tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

letni piknik  
z jeziorem w tle

W miniona sobotę dzieci z Wojcieszyna miały okazję przeżyć nieco-
dzienne atrakcje. 

Sołectwo Wojcieszyn organizowało wakacyjny piknik dla około 50 dzieci ze 
swojej wsi. Zaczęło się od poczęstunku w nowogardzkiej pizzerii Neptun. Póź-
niej była wizyta na miejskiej plaży. Ale nie czysto kurtuazyjna. Każda z małych 
pociech miała, bowiem okazję do rejsu łodzią motorową. Skorzystali wszyscy, a 
większość z nich po raz pierwszy miało okazję zobaczyć cały akwen, oraz No-
wogard z jego perspektywy. Furorę robił także podniesiony silnik łodzi, który 
rozpryskiwał wodę na kilkanaście metrów imitując fontannę. Dzieci pływały na 
motorówce pod opieką ratowników miejscowego Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, które było także współorganizatorem pikniku.    

Impreza finansowana była z środków funduszu sołeckiego.   man  
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Wszystkim znajomym, 
sąsiadom, rodzinie serdeczne 

podziękowania za udział 
w ostatniej posłudze 

Stefanii Grodzickiej 
składa 

mąż z rodziną

PODZIękOWaNIaPODZIękOWaNIa

Ile jest diabłów  
w twojej komórce?

Sprawa nie dla egzorcysty lecz prokuratora. 
„ Są tacy złodzieje, którzy ukradną ci zęby, kiedy mówisz”

            (Alberto Sordi)

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Serdeczne podziękowania  wszystkim tym, 
którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej – 

śp. Jana Korneluka  
składa 

Pogrążona w smutku Rodzina

Inspiracją do napisania poniższe-
go tekstu są moi bliźni z Nowogar-
du, którzy dali się nabrać na różnego 
rodzaju SMS-owe konkursy, loterie, 
audiotele, et cetera, et cetera. Nie-
którzy lekką ręką pozbyli się więk-
szych kwot, inni bardziej ostrożni 
tylko „parę groszy”. Rekordzistą po-
zostanie mieszkaniec Słupska, o któ-
rym pisał „ Głos Szczeciński” w nu-
merze z 30 kwietnia br.: „Blisko trzy 
lata temu o 52-letnim Leszku Wójci-
ku kierowcy słupskiego MZK, usły-
szała cała Polska. Media obwołały go 
królem SMS-ów, gdy wyszło na jaw, 
że wydał ponad 91 tys. złotych, wy-
syłając ze służbowej komórki przeszło 
30 tysięcy wiadomości na reklamowa-
ną w telewizji loterię Pusty SMS. Wy-
grał w niej nagrodę dzienną 10 tysięcy 
zł. Wójcik jest jedną z coraz bardziej 
licznych ofiar uzależnienia od ryzy-
kownej gry, która może stać się prze-

kleństwem…”. Procederem tym zaj-
mują się nagminnie chyba wszystkie 
możliwe środki masowego przekazu 
- od TVP ( każdy kanał, a nawet Di-
skovery) i Polskiego Radia począw-
szy, a na „Gazecie Wyborczej” koń-
cząc. W tym miejscu ukłony dla pani 
redaktor Agnieszki Kublik, która na-
głaśniając aferę Rywina, doprowa-
dziła do upadku rząd Leszka Milera, 
a w tej bulwersującej kwestii nabra-
ła wody w usta. Wynalazek telefo-
nu komórkowego zamiast służyć do 
szybkiej bezpośredniej komunikacji 
międzyludzkiej, stał się kuriozalną 
maszynką do robienia łatwych pie-
niędzy, przy których blednie „ afera 
hazardowa” i niektóre fanaberie ko-
muny. Przykro słuchać, jak wszyscy 
znani prezenterzy telewizyjni z wia-
rą, która mogła by wskrzesić łaza-
rza, reklamują futurystyczną, bez 
żadnego pokrycia obietnicę - wyślij 
tylko jeden  SMS o treści…. na nu-
mer…. i wygraj. Czyżby to był spo-
sób na kompensatę za to, że więk-
szość rodaków nie chce płacić abo-
namentu.  Wcale im się nie dziwię, 
bo niby za co? Za nieskończoną ilość 
powtórek, trywialną komercjaliza-
cję, brak śladu tzw. kultury wysokiej 
i za to, że mają nas tam gdzie nie wy-
pada mi pisać  - na pewno nie i dłu-
go nie. Jesteśmy poddawani coraz 
bardziej wyrafinowanym sposobom 
do wysłania kolejnego SMS-a, któ-
ry wcale nie jest taki tani (od 3,66 do 
4,88 zł.). Nie jest to trudne, bo ludzie 
chcą żyć złudzeniami i są gotowi za 
złudzenia słono płacić. Myślę sobie, 
że przyczyną zaistnień SMS-owych 

naciągaczy była tzw. transforma-
cja ustrojowa po 1989 roku , kiedy 
wielki biznes kręcił się przy Sejmie 
gdzie przegłosowywano odpowied-
nie ustawy, a mniejszy biznes szukał 
swojej szansy w ludzkiej naiwności. 
Skoro w warunkach krwiożerczego 
kapitalizmu media nie ponoszą od-
powiedzialności za treść ogłoszeń, 
a wszelkie ulotki nie mają charakte-
ru wiążącego to jest oczywiste, że w 
ciągu minionych (także obecnych) 
lat media musiały stać się środkiem 

wykorzystywanym przez naciągaczy 
i oszustów do ich praktyk.

O z pozoru niewinnych przy-
kładach SMS-owego biznesu, któ-
ry przetestowałem osobiście czy-
tajcie w następnym numerze „DN” 
– przekonacie się , jak antycypując 
swoje czasy trafnie pisał Kochanow-
ski: „Nową przypowieść Polak sobie 
kupi, że i przed szkodą i po szkodzie 
głupi”.

AM Frydryk
(opr.red KMK)
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

• Sprzedam kawalerkę 36 m, IV piętro, Że-
romskiego 19. Kontakt: 883 636 023.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 m 
kw. 66 55 62 511.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod ga-
raże murowane do samochodów osobo-
wych w Nowogardzie przy ul. J. Pawła, 
cena do uzgodnienia, cena 5300 zł/ szt. 
, tel. 605 522 340.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie I 
p., w nowym budynku, do wykończenia 
57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m kw 
do uzgodnienia. Tel. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10, 
centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 70 tys. 
Tel. 668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, cena do uzgodnienia. 
601 441 763.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II pię-
tro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum miasta. 601 732 008.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi, 2 pokojowe, 49 m kw + garaż. 
605 571 583.

• Sprzedam działki budowlane. Tel. 601 88 
95 96 po 15.00.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, II pię-
tro, 62 m kw w Nowogardzie, ul. 3 Maja. 
697 182 695.

• Sprzedam działkę rolną 2700 m, Długo-
łęka. 600 399 348.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Mieszkanie 45 m kw sprzedam, cena 
91400 zł. Tel. 91 39 100 10, 607 607 814.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kikorzach. 
781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM   NA WARSZTAT W CENTRUM NO-
WOGARDU Tel. 660 797 830.

• Poszukuję działki pod zabudowę, 1 - 
1,5 ka do 10 km od Nowogardu. Tel. 
887 307 401 wieczorem.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. 69 79 80 702.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strze-
lewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 
26 698, 605 856 584.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53 m kw, cena 80 tys. w Maszkowie Tel. 
661 719 438.

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw w Smora-
winie. 607 310 591.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Płotach 3 pokojowe 68m kw,  II pię-
tro. Tel. 513943383.

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowo-
gardu o pow. 67 m2 lub wynajmę 400 zł 
+ opłaty, tel. 668 452 615.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1327 m kw, Nowogard, Monte Cassino, 
cena do uzgodnienia. 514 687 459.

• Sprzedam duży ładny dom w Nowogar-
dzie z możliwością prowadzenia działal-
ności. 91 39 20 531, 605 276 272.

• Goleniów – sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy o pow. 1100 m kw w 
pięknym sąsiedztwie.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony letnie 
Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, kolor 
srebrny metalik, klimatronik, książka ser-
wisowa, bardzo zadbana, cena 45900 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam Seat Cordoba, 1,6 benzy-
na, 1998 r., 7 tys. do negocjacji. Tel. 
785 887 010.

• Sprzedam Opel Astra, poj. 1600. 
880 844 275, 503 346 825.

• Sprzedam Nissan Micra K-12, rok 2003, 
po kobiecie. Tel. 502 792 361.

• Sprzedam Toyota Avensis 2001 r., kombi, 
diesel, cena 16 500 zł. 502 217 497.

• Sprzedam Forda Fiesta na chodzie, lub 
na części, 1997 r. 607 310 591. 

• Peugeot Partner, 1999 r., w całości lub na 
części. tel. 798 967 405. 

• Kupię polski motocykl (motorower) wy-
produkowany do 80 roku lub samochód 
Syrena, Warszawa oraz części do nich. 
Tel. 508-351-213.

• Sprzedam Ford Escort, 1,8 diesel, rok 
1993. 692 562 306.

rOlNICTWO

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 50 36 50.

• Sprzedam żyto i pszenżyto. 91 39 25 812, 
721 614 530.

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z 
wyka na paszę. 600 653 124 dzwonić od 
8.00 do 10.00 i po 21.00.

• Kombajny zbożowe do mniejszego 
gospodarstwa. Volvo BM ST-257 i Fer-
gusson MF-31. Szer. hedera 2,15 m. Na 
chodzie w dobrym stanie .Nowe części 
rezerwowe dostępne. Tel. .691 115 822.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg, atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 
54.

• Sprzedam śrutownik „Bąk”, 7,5 kW; piła 
tarczowa do drewna 7,5 kW. Dąbrowa, 
Tel. 91 39 26 189.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 
95.

• Sprzedam kaczki francuskie. 91 39  501 
40.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
91 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWaNOPraNIe. 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
91 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 kute elementy ozdobne do bram, ba-
lustrad, ogrodzeń oraz akcesoria do 
bram, ul. Boh. Warszawy 71 (teren PO-
m-u). Tel. 787 016 414.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, tak-
że w domu. 607 719 505.

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Zlecę remont balkonu 14 m kw. 
508 309 980.

• Zlecę ocieplenie domu dwurodzinne-
go, z własnym rusztowaniem. Szczegóły 
pod numerem Tel. 792 013 091.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

• „Extra –dom” – profesjonalne docieple-
nia budynków, podbitki. 608 847 784.

• Dachy i usługi ogólnobudowlane. Tel. 
796 517 107.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Panele, malowanie, szpachlowanie, re-
gipsy. 513 202 205.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na tere-
nie zachodniopomorskim, tel. 600 72 54 
74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę jako 
operator koparko - ładowarki lub spa-
wacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię kierowcę z Kat. C+E - kraj - wy-
wrotka, tel. 601 275 900.
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

w ramach projektu EASY PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogar-
dzie, lub jest zatrudniona w małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS
Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

Tel. 91 39 20 891 wew 216
Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:
- bezpłatny kurs (80 godzin)
- podręczniki ECDL ,
- materiały szkoleniowe,
- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfikatem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

• Zatrudnię do pracy na budowie. 
504 595 424.

• Zaopiekuję się osobą starszą lub dziec-
kiem. 91 39 25 978.

•	 Traktorzystę do pomocy w gospodar-
stwie rolnym przyjmę. 502  853 573.

•	 kombajnista potrzebny w gospodar-
stwie rolnym. 502 853 573.

INNe
• Sprzedam drewno kominkowe, opało-

we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. 
Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia 

go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant, cena 
750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiecki 
Vaillant wiszący, małe gabaryty, do-
mek, bar, cena 300 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-
nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam w dobre ręce kocięta – dwa ko-
curki i jedna koteczka. Samodzielne, od-
pchlone, odrobaczone. Tel. 693 422 577 
lub 91 39 25 657.

• Sprzedam biurko (137 x 67, wys. 77 
cm) – 150 zł oraz półkę (108 x 20, wys. 
92 cm) – 50 zł, stan bardzo dobry. Tel. 
504 951 298. 

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Tanio sprzedam wózek dziecięcy używa-
ny. 667 86 00 80.

• Sprzedam łóżeczko turystyczne firmy 
Graco. 667 86 00 80.

• Oddam ziemię. 663 412 054.

• Sprzedam Yorki, 2 miesiące, cena 1000 zł. 
Tel. 698 88 20 56.

ZaTrUDNIę 
kIerOWCę

z prawem jazdy kat. D
Tel. 509 528 688

ODSTĄPIę SIaNO 
za skoszenie łąki  

- 1,2 ha
Nowogard, ul. Zamkowa

tel. 91 39 25 087

SPrZeDam SkleP
w kikorzach
tel. 604 584 320

reklamareklama

Klub „Hania”
Podziękowania

W dniu 17 lipca w ramach spotkania 
trzeźwościowego odbyła się zabawa taneczna.
Za pomoc w jej zorganizowaniu pragniemy 

podziękować Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz wszystkim, 

którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.
      Zarząd Klubu Abstynenta „Hania”

W lipcu 2010  
Urząd Stanu Cywilnego 
w Nowogardzie odnotował:

ZGONY    21,  URODZINY  30,     ŚLUBy  16.
Opr. Jarosław Bzowy 
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCyNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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W miesiącu wrześniu 2010 roku  
przypada trzecia rocznica śmier-
ci naszego  kolegi Zygmunta Siep-
ki. Organizatorzy Festynu Pamięci 
Zygmunta  w tegorocznej edycji ser-
decznie zapraszają wszystkich sym-
patyków , mieszkańców Osiny i po-
wiatu goleniowskiego do  uczczeniu  
pamięci naszego kolegi, byłego rad-

nego  Rady  Powiatu Goleniowskie-
go, działacza Polskiego Stronnictwa  
Ludowego, aktywnego propagatora 
sportu w gminie Osina i powiecie 
goleniowskim. Zamysłem organiza-
torów  Festynu jest propagowanie 
wśród młodzieży idei powszechne-
go  uczestnictwa  i  aktywnego dzia-
łania na rzecz swojego środowiska 
poprzez sport, którego przykładem 
był Zygmunt Siepka.

Ze względu na duże  trudności w 
organizowaniu  Festynu  w Osinie – 
miejscu zamieszkania Zygmunta –  
także w tym roku,  ze strony władz  
gminnych i samorządowych, gorąco 
zapraszamy do miejscowości Krzy-
wice na Dzień Pala. W trakcie trwa-

nia imprezy, organizatorzy  gościn-
nie zaprezentują sylwetkę  naszego 
kolegi,  przeprowadzą  mecz piłki 
siatkowej o beczkę piwa ufundowa-
ną przez  rodzinę Zygmunta Siep-
ki oraz bieg otwarty  pod nazwą „ 
MILA ZyGMUNTA”. 

Bardzo dziękujemy organizato-
rom Dnia Pala w Krzywicach za 
możliwość włączenia do programu 
imprezy  elementów  Festynu Pa-
mięci Zygmunta Siepki. Nasze wy-
siłki i prośby do władz gminy Osina 
w sprawie  dofinansowania i pomo-
cy w organizacji Festynu nie zosta-
ły uwzględnione w budżecie i pro-
gramie imprez, którą to  odpowiedź  
po ponagleniu pisemnym w czerw-

cu 2010 roku otrzymaliśmy  z Rady 
Gminy w Osinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w Dniu Pala  21 sierpnia 2010 roku 
( sobota ) wszystkich mieszkańców 
gminy Osina i powiatu goleniow-
skiego  z  władzami powiatowymi i 
samorządowymi oraz przyjaciółmi 
Zygmunta.

Mile widziane aktywne uczestnic-
two i włączanie się do  organizacji 
tej imprezy, szczególnie  zaprasza-
my wszystkich naszych dotychcza-
sowych propagatorów i sponsorów 
oraz młodzież.

Do zobaczenia w Krzywicach 21 
sierpnia 2010 roku.

Marek Górecki

Mecz Parasola z Czarnym Para-
solem był ciekawy także ze wzglę-
dów poza boiskowych. Wielu za-
wodników z obu drużyn, od kilku 
lat, wspólnie reprezentowało barwy 
Parasola. Czas wypracował jednak 
podziały. W wyniku jednego z nich 
doszło do stworzenia ekipy z przy-
miotnikiem przed nazwą właściwą – 
Czarnego Parasola. W niedzielnym 
meczu lepszy okazał się pierwszy 
Parasol. Można stwierdzić, że „czar-
nych” kolegów pokonał bez więk-
szych problemów 2:0. Bramkarz Pa-
rasola łukasz Gradzik nie był zado-
wolony z gry, mimo zwycięstwa. 

Ciekawe widowisko zaprezento-
wali również piłkarze drużyn Rado-
sław i Hieny Cmentarne. Choć za-
wodnicy tej pierwszej ekipy prowa-
dzili przez cały mecz przynajmniej 

jednym golem, to były momenty, 
w których Hieny mogły pokusić się 
o doprowadzenie do wyrównania.  
Ekipa, w której występują Szymon 
Chmielnicki, łukasz Drabik, czy 
Bartosz Potylicki zmarnowała kilka 
świetnych okazji.

Wygrywać zaczyna drużyna Bóg 
Tak Chciał. Zwyciężyła ona w dwóch 
niedzielnych spotkaniach z FC Re-
zerwami i Kombatantami. Znacznie 
poprawiła także bilans bramkowy. 

Czy ktoś powstrzyma Radosław? 
Te pytanie zadają sobie chyba pił-
karze wszystkich drużyn. Zespół ze 
wschodniej części Nowogardu dzię-
ki swej skutecznej i widowiskowej 
grze zaczyna wyrastać na głównego 
faworyta rozgrywek.    

Wyniki III kolejki: FC Rezer-
wy – Bóg Tak Chciał 2:7, Hieny 

Parasole – białe wolę 
Trzecia kolejka piłkarskiego Turnieju na Dolnym pod znakiem pojedynku Parasoli. 

Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty

1. Parasol  5 23:5 +18 15

2. Radosław 3 16:6 +10 9

3. Bóg Tak Chciał 5 18:12 +6 9

4. Czarny Parasol 4 9:8 +1 6

5. Hieny Cmentarne 4 12:13 -1 4

6. FC Rezerwy 3 12:18 -6 3

7. Zamkowa 4 13:23 -10 3

8. Kombatanci 4 9:17 -8 2

9. Bosman Dolne 4 9:19 -10 1

Cmentarne – Kombatanci 3:3, Pa-
rasol – Czarny Parasol 2:0, Zam-
kowa – Bosman Dolne 5:4, Kom-
batanci – Bóg Tak Chciał 1:5, Ra-
dosław – Hieny Cmentarne 4:3. 
Strzelcy: 9 Bramek: Jacek Pertkie-

wicz (Parasol), 7 Bramek: Dominik 
Gruszczyński (BTCH), Błażej Kara-
puda (FC Rezerwy), 6 Bramek: Ma-
riusz Stachowiak (Kombatanci). 

man

Festyn Pamięci Zygmunta Siepki

W tym roku w krzywicach

Zamkowa

Bosman Dolne
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e-mail:poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165

9 sierpnia br. godz. 16.30

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” w Nowogardzie

Zaprasza emerytów i rencistów na bezpłatne szkolenie 
z zakresu obsługi komputera oraz Nordic Walking

Zgłoszenia przyjmowane są do 10.08.2010 w biurze Stowarzyszenia przy 
ul. Wojska Polskiego 3 pok. 116 (budynek Profit) 

tel. 91 39 20891 wew. 216 (od 9.00 – 16.00)
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy 

ponadto, że dla osób uczestniczących w projekcie „Senior w Sieci” 
w roku 2009, tworzona jest osobna grupa, dlatego także prosimy 

o zgłoszenie się w biurze Stowarzyszenia.
Projekt został dofinansowany ze środków 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama

Za Kubickim Jerzym
cała wioska bieży...

...bo w sołtysa
możliwości wierzy
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Studio Fryzjerskie „TYNa”
Nowa koloryzacja

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

Spotkanie 
z muzyką na żywo

piątek, sobota 20.00-23.00 
jazz, blues i inne znane utwory  
w akompaniamencie saksofonu

Wstęp wolny!

9.08.br. g. 16.00

Szturm na

Czytaj s. 4
 fot. KMK
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Badania 
mammograficzne 

Samorządowa Fundacja Opieki Me-
dycznej “Zdrowie” w dniu 07.08.2010r 
organizuje wyjazd na badania mam-
mograficzne dla kobiet w wieku 50-69 
lat do Centrum Radiologii i Diag-
nostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje 
Samodzielny Publiczny Szpital Re-
jonowy w Nowogardzie w godz.8.30-
14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii  Bogus 
po godz.14.00-ej tel.505393636. Do-
browolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Odpust w Dobrej 
Nowogardzkiej

Parafia w Dobrej No-
wogardzkiej ma za swo-
ją patronkę św. Klarę. Św. 
Klara urodziła się w Asy-
żu w roku 1193 i idąc w 
ślady św. Franciszka za-
łożyła zakon żeński opar-
ty na jego Regule. Zmar-
ła 11 sierpnia 1253 r. w 
klasztorze św. Damiana w 
Asyżu. Już dwa lata po jej 
śmierci papież Aleksan-
der IV ogłosił ją świętą. 
Wspominamy ją w litur-
gii Kościoła 11 sierpnia. 

Parafia w Dobrej istnie-
je od 1945 r. Kościół pa-
rafialny został poświęco-
ny w niedzielę 12 sierp-
nia 1945 r. przez no-
wogardzkiego probosz-
cza ks. Bogdana Szcze-
panowskiego, który rów-
no tydzień wcześniej poświęcił kościół w Nowogardzie. Ks. Szczepanowski 
odprawił też pierwszą w tym kościele mszę św.  Pierwszym proboszczem 
był ks. Zdzisław Skrzyński. Duszpasterzował w latach 1945 – 1947. Po nim 
przez dwa lata proboszczem był ks. Stanisław Popkiewicz, którego zastąpił 
ks. Bronisław Jagiełło duszpasterzując przez 40 lat w Dobrej. 

Obecnie proboszczem w Dobrej jest ks. Marek Prusiewicz. Jego współpra-
cownikiem jest ks. Andrzej Grochowski. 

Parafia w Dobrej w tym roku obchodzi swoje święto w sobotę 7 sierpnia. 
Na mszę św. odpustową o godz. 10.00 ks. proboszcz Marek Prusiewicz ser-
decznie zaprasza.   

Odpust z Caritas 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii  WNMP w Nowogardzie zapra-

sza wszystkich parafian na odpust w dniu 15.08.2010  od godz. 08:00.Nad-
mieniamy iż dochód ze sprzedaży wyrobów garmażeryjnych i  upominków 
przeznaczony  będzie na dokończenie budowy ogrodzenia kościoła. 

Zespół parafialny  Caritas przy Parafii WNMP w Nowogardzie 

Droga w Karsku – podziękowania
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do po-

wstania nowej drogi i odnowienia świetlicy w Karsku –  Kazimierzowi 
Ziembie – burmistrzowi Nowogardu, Jerzemu Kaczmarskiemu – zastępcy 
burmistrza i radnym Rady Miejskiej za przychylność, zrozumienie potrzeb  i 
starania o realizację tych inwestycji. Dziękujemy tym, którzy uświetnili uro-
czyste otwarcie – księdzu Grzegorzowi Zaklice za poświęcenie drogi, Janowi 
Kaczmarkowi, Jarosławowi Gulajowi, Stefanowi Wyszomirskiemu za przy-
ozdobienie krzewami i pamiątkowym świerkiem , sponsorom  Waldemaro-
wi Pędziszczakowi i Zdzisławowi Ajs oraz mieszkańcom zaangażowanym w 
przygotowanie godnego przyjęcia gości.

Rada Sołecka i Sołtys Jerzy Kubicki

Policja poszukuje zaginionego 
ryszarda Gadzińskiego

Ryszard Gadziński, lat 56, zamieszkały w 
Bydgoszczy zaginął w poniedziałek 2 sierp-
nia. Ostatnio widziany był tego dnia około 
godz. 9.00 podczas wykonywania prac przy 
budowie wschodniej obwodnicy Goleniowa 
w okolicy Marszewa.  Tam też źle się poczuł 
i miał zejść z budowy. 

Zaginiony do chwili obecnej nie powró-
cił, nie nawiązał także żadnego kontaktu z 
rodziną.

Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę 
mogąca przyczynić się do ustalenia miejsca 
pobytu zaginionego proszone są o pilny kon-
takt z Policja na nr tel. 91 4602511 lub 997 i 112.

st.sierż. Lilla Bawelska, KPP Goleniów
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18 sierpnia Rada Miejska ma za-
decydować o sposobie dokończenia 
budowy nowej części nowogardz-
kiego szpitala. By zrealizować inwe-
stycję gmina będzie musiała się za-
dłużyć. 

Gmina planuje wydanie obliga-
cji. Jest tylko jedno pytanie. W jakiej 
wysokości? Jeszcze rok temu mówi-
ło się, że inwestycja ma kosztować 
12 mln zł. Przygotowany niedaw-
no plan modernizacji szpitala opie-
wa jednak na 19 mln zł. W jakiej wy-
sokości władze planują wydać obli-
gacje?

- Konkretne decyzje jeszcze nie 
zapadły. Szukamy oszczędności w 
przygotowanym planie i przygoto-
wujemy rozwiązanie. Skarbnik gmi-
ny powinien mieć je w poniedzia-
łek – mówi Kazimierz Ziemba, bur-
mistrz Nowogardu. – Nie zrezygnu-
jemy także z walki o pozyskanie 
środków zewnętrznych. Można np. 
powalczyć o takie na budowę ogrze-
wania i inne cele. Zmniejszy to kosz-
ty modernizacji, a pieniądze z obli-
gacji będzie można przeznaczyć na 
inne cele.  

Władze miasta liczą, że przetarg 
spowoduje, iż cena inwestycji zma-
leje o kilka milionów. 

 - Wszystko wskazuje na to, iż wy-
emitujemy tyle obligacji, ile wskażą 
wyliczenia. By zorganizować prze-
targ musimy zabezpieczyć finanse 
w górnej granicy. Sama procedura 
przetargowa powinna zweryfikować 
cenę na naszą korzyść, a moderniza-
cja może być tańsza. Dziś nie jeste-
śmy w stanie tego przewidzieć, a pie-
niądze zabezpieczyć musimy – tłu-
maczy Ziemba.

W obecnym roku budżet gminy 
po stronie wydatków opiewa na 67 
mln 815 tys. zł. Natomiast docho-
dów przewiduje się 57 mln 867 tys. 
zł. Dotychczasowe zadłużenie z ty-
tułu wydania obligacji wynosi 18 
mln zł. Czy dodatkowe nie grozi za-
łamaniem finansowym?

- Nie powinno. Razem z wyda-
niem obligacji przedstawiona będzie 
wieloletnia prognoza spłaty zadłuże-
nia. Dodatkowo zadłużenie gminy 
nie może przekroczyć 60 proc. war-
tości budżetu. Roczne spłaty dłu-
gu nie powinny być, więc ogromne, 
co nie obciąży radykalnie finansów 
gminy – twierdzi przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krzywania, 
który nie jest przeciwnikiem decyzji 
o wydaniu obligacji.         

Gmina na spłatę długów będzie 

Ile tych obligacji?
miała prawdopodobnie 10 lat.

Wszystko wskazuje na to, iż obli-
gacyjnemu rozwiązaniu nie będzie 
przeciwny także klub radnych Le-
wicy. 

- Dużego wyboru nie mamy. Nale-
ży postawić sobie pytanie, czy chce-
my, by szpital w Nowogardzie ist-
niał dłużej niż do 2012 r. Jeśli gmi-
na planowała kiedyś wydanie obli-
gacji w kwocie 17 mln zł. na rewita-
lizację terenów nad jeziorem, to my-
ślę, że szpital jest ważniejszy i war-
to iść w tym kierunku – mówi An-
toni Bielida. 

Ponadto jeden z liderów miejsco-
wej lewicy uważa, że przygotowana 
koncepcja zrobiona jest na wyrost.

- Biuro projektów przedstawi-
ło szczegółowe kosztorysy. Ale nie 
trzeba przecież realizować jej w ca-
łości. Można np. poczekać z budo-
wą lądowiska dla helikopterów, co 
spowoduje spadek kosztów – uwa-
ża Bielida.         

Szpital do 2012 r. musi spełnić eu-
ropejskie wymogi. Jeśli się nie uda, 
to zostanie zamknięty. Dziś rad-
ni czekają na konkretną propozycję 
władzy. My zapoznać z nią czytelni-
ków we wtorkowym wydaniu roz-
mawiając skarbnikiem gminy.     

Marcin Nieradka

Komentarz – zero siły w powiecie
Nowogard w Radzie Powiatowej 

nic nie znaczy. W 2001 r. nasz szpi-
tal przestał być właśnie utrzymywa-
ny przez powiat. Gmina od tamtej 
pory w całości finansuje jego dzia-
łalność. Jeśli nie wzięłaby wtedy na 
swoje barki tego obowiązku szpi-
tal zniknąłby z Nowogardu. W sta-
rostwie nikt by po nim nie zapłakał. 
Tymczasem już 2002 r. Goleniów za-
fundował sobie pływalnie Fala, do 

której budowy dopłacała nasza gmi-
na, ponieważ był powiat.

Dziś sytuacja jakby podobna. No-
wogardzki szpital, by nie zostać zli-
kwidowany potrzebuje inwestycji. 
Wszystko wskazuje na to, iż gmi-
na dla jego ratowania będzie musia-
ła się znacznie zadłużyć. Tymczasem 
w Goleniowie, decyzją Rady Powia-
tu powstanie wątpliwie potrzebna 
szkoła specjalna. I znów starostwo 
kosztami jej budowy  (7 mln zł.) ob-
ciąży wszystkich mieszkańców po-
wiatu. W dużej mierze za powstanie 
kolejnej instytucji w Goleniowie za-
płacą nowogardzianie.   

Przykłady te świadczą o pracy rad-
nych powiatowych z naszego okrę-

gu. Jak widać nie potrafią oni lobbo-
wać i zabiegać w powiecie na rzecz 
Nowogardu. Widocznie odpowiada 
im rola prowincjuszy. Do tego po-
ziomu zniżają się swoimi niektóry-
mi bzdurnymi interpelacjami. Przy-
kładów nie będę przytaczał przez 
względny szacunek. 

Jedno jest jasne. Przez wszystkie 
lata od reformy samorządowej w 
naszym mieście nie powstała żad-
na znacząca inwestycja finansowana 
przez powiat. My natomiast dopła-
caliśmy np. do tego, by goleniowia-
nin mógł popluskać się w niezbęd-
nym dla istnienia tej komórki samo-
rządowej basenie.

Marcin Nieradka      
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W czwartkowy poranek otwar-
to kolejny supermarket w Nowo-
gardzie.

Otwarciu towarzyszyło bardzo 
duże zainteresowanie. Już przed 
godz. 9-tą przed nowym sklepem 
ustawiła się masa chętnych klien-
tów. Nowogardzianie tak szturmo-
wali wejście, że wyrwali nawet jedną 
z barierek. Być może wszystko spo-
wodowane było upominkami i pro-
mocjami dla pierwszych klientów. 

Rozmowa z Pawłem Małyszko, 
prezesem nowogardzkiego super-
marketu Intermarche

Marcin Nieradka: Co zadecy-
dowało o budowie Intermarche w 
Nowogardzie?

Paweł Małyszko: - Przede wszyst-
kim potrzeby lokalnego rynku. Ta-
kiego supermarketu do tej pory w 
tym mieście nie było. W Nowogar-
dzie funkcjonowały do tej pory je-

dynie dyskonty spożywcze. Budowę 
sklepu poprzedziły badania miej-
scowego rynku. Z przeprowadza-
nych wywiadów i ankiet wyszło, 
że nowogardzianie czekają na taki 
sklep.  

Czym konkretnie różni się dys-
kont od supermarketu?

- Przede wszystkim ilością asorty-
mentu. A naszym supermarkecie na 
pólkach klient znajdzie 14 tys. róż-
nych pozycji. Dyskont ma ich naj-
wyżej tysiąc. Większa jest również 
powierzchnia sklepu. Nie wspomnę 
już o świeżości i niższych cenach. 
Do tej pory, co wiemy z przeprowa-
dzonych ankiet,  wielu mieszkań-
ców Nowogardu jeździło na zakupy 
do Intermarche w Goleniowie. Teraz 
będą mieli Intermarche na miejscu.  

Co jest takiego w Intermarche, 
czego nie ma w innych nowogardz-
kich supermarketach?

- Nasze wędliny pochodzą z lokal-
nego, gminnego rynku. Zaopatruje-
my się w nie u miejscowych rolników. 
Prowadzimy własny rozbiór mięsa. 
Wszystko odbywa się w Nowogar-
dzie. Posiadamy również własne pro-
dukty oznaczone certyfikatem selec-
tion. Są one produkowane specjalne 
dla naszej sieci. Charakteryzują się o 
wiele wyższą jakością, od tych wypro-
dukowanych dla dyskontów. W więk-
szości są niewiele droższe od konku-
rencyjnych, a niektóre nawet tańsze. 

Jakieś specjalne promocje z oka-
zji otwarcia?

- Pierwszych 300 klientów otrzy-
mało upominki. Wczoraj obowiązy-
wały także szczęśliwe godziny. Do-
płacaliśmy losowo do zakupów ob-
sługiwanym klientów.

Polska nie ma zbyt wielu korzyści 
z działalności większości supermar-
ketów. Jak to jest z pańską firmą?

- U nas jest inaczej. Jesteśmy spół-
ką zarejestrowaną w Nowogardzie. 
Podatki odprowadzamy, więc do 
miejscowego Urzędu Gminy. Do 
tego zatrudniamy 35 osób. Są to pra-
cownicy zamieszkujące tylko na te-
renie gminy Nowogard. Wspomina-
łem już o współpracy z miejscowy-
mi przedsiębiorcami. Dodam, że do 
Intermarche trafiają również owoce 
i warzywa z lokalnego rynku.

Wadą sklepu może mała liczba 
parkingów. 

- Raczej się tego nie obawiamy. 
Miejsc powinno wystarczyć. Dodat-
kowym atutem sklepu powinna być 
bliskość przystanku PKS i busów. 
Liczymy, że klienci będą nas przez 
to częściej odwiedzać. Funkcjono-
wanie tego przystanku było jednym 
z wymogów władz gminy. 

Rozmawiał Marcin Nieradka    

Przemoc w rodzinie 

Nie bądźmy obojętni

Supermarket ma być inny 

Przemoc w rodzinie to nie tylko 
sprawa policji, ale także szkoły, le-
karzy, pomocy społecznej i nas zwy-
kłych obywateli. Z dniem 1 sierp-
nia 2010 roku w życie weszła zno-
welizowana ustawa o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie. Usta-
wa wprowadza zakaz stosowania 
kar cielesnych wobec dzieci, wzmac-
nia ochronę ofiar przemocy, kła-
dzie nacisk na profilaktykę. Celem 
nowelizacji jest rozwój profilakty-
ki jako form działania zapobiega-
jących zjawisku przemocy w rodzi-
nie, zmiana świadomości społeczeń-
stwa, skuteczna ochrona ofiar prze-
mocy, w  tym w szczególności dzieci 
i stworzenie mechanizmów ułatwia-
jących izolację sprawców od ofiar 
oraz zmiana postawy osób stosują-
cych przemoc w rodzinie. Noweli-
zacją rozszerzono formy pomocy 
udzielanej bezpłatnie ofiarom prze-
mocy w rodzinie. Wprowadzono m. 
in. możliwość bezpłatnego porad-
nictwa medycznego, psychologicz-
nego, prawnego, socjalnego, zawo-
dowego, rodzinnego, oraz badania 
lekarskie dla ustalenia przyczyny i 
rodzaju uszkodzeń ciała oraz wyda-
niu zaświadczenia lekarskiego. Do-
datkowo zgodnie z nowelizacją, na 
gminę nałożono nowe obowiązki 

związane z przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie, oraz ochroną jej 
ofiar.  Wprowadzony został obowią-
zek tworzenia w każdej gminnie ze-
społu  interdyscyplinarnego, złożo-
nego z przedstawicieli służb zajmu-
jących się przeciwdziałaniem prze-
mocy. Zespół powołany jest przez 
wójta, burmistrza, albo prezydenta 
miasta.

 Najczęściej ofiarami przemocy w 
rodzinie są dzieci. W ubiegłym roku 
Policjanci, w ramach realizacji pro-
cedury „ Niebieskiej Karty”, ujawnili 
ponad 41 tysięcy dzieci i młodzieży 
zagrożonych przemocą w rodzinie, 
w tym 27,5 tysiąca dzieci do 13-go 
roku życia. Każda przemoc stosowa-
na wobec dzieci to nie tylko bezpo-
średnie zagrożenie ich życia i zdro-
wia, ale i traumatyczny bagaż na całe 
życie. Najmłodsze dzieci same nie 
zgłoszą się na Policję, nie zadzwonią 
na infolinię dla ofiar przemocy, więc 
miejmy oczy i uszy szeroko otwarte, 
bo dramat tego dziecka może bar-
dzo długo rozgrywać się w czterech 
ścianach jego domu, tuż obok ciebie. 
U nas zrodził się zamysł stworzenia 
Zespołu Interdyscyplinarnego, któ-
ry wynikał z potrzeby i chęci sku-
tecznego przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie  już w dniu 21.06.2007 

r. czyli trzy lata przed nową znowe-
lizowaną ustawą została podpisa-
na Lokalna Koalicja Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie, obejmu-
jąca swym działaniem mieszkań-
ców gminy Nowogard jest powoła-
na przez Burmistrza. Do stworzenia 
projektu przystąpili specjaliści róż-
nych dziedzin tj. pracownicy Sądu, 
Policja, OPS, pedagodzy, pielęgniar-
ki środowiskowe, szkolne, GKRPA. 
Działania powyższej Koalicji ukie-
runkowane są w szczególności na 
stworzenie sprawnie działającego 
systemu, który pozwoli na skutecz-
ne diagnozowanie zjawiska prze-
mocy, podejmowanie adekwatnych 
działań zaradczych oraz wsparcie 
dla ofiar przemocy.  Skład zespołu 
jest ruchomy, uzależniony od sytu-
acji w rodzinie. Do ich zadań należy 
reagowanie na każdy sygnał o prze-

mocy, wdrażanie programów profi-
laktycznych, inspirowanie nowych 
rozwiązań, podnoszenie świadomo-
ści społecznej w zakresie przyczyn i 
skutków przemocy. Zespół ten jest 
powoływany przynajmniej raz na 
dwa miesiące. W gminie Nowogard 
od stycznia do czerwca 2010 r. do-
konano 42 interwencje, liczba osób 
którym udzielono wsparcia to 168 w 
tym 26 dzieci, pomoc psychologicz-
ną podjęło 12 kobiet i 6 dzieci. Po-
nadto zespół interwencji kryzysowej 
jest ambasadorem kampanii „ Dzie-
ciństwo bez przemocy” oraz „ Zły 
Dotyk” .  Miejmy nadzieję, że tych 
interwencji będzie coraz mniej i my 
jako społeczeństwo będziemy bar-
dziej wyczuleni na ludzką krzywdę a 
w szczególności krzywdę dzieci.

K. M. Kosakiewicz.

UWaGa WĘDkarZe!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard zaprasza na otwarte wędkarskie 

zawody spławikowe pod nazwą RODZINA Z WĘDKĄ. Zawody odbędą się 
w dniu 22.08. 2010 r. (niedziela). Zapraszamy drużyny 3-osobowe.

Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 20 sierpnia.
Startowe – od członka PZW – 5 zł, pozostali – 10zł.
Spotkanie zawodników o godz. 7.00 w rejonie NEPTUNA.

Zarząd
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XIX Niedziela Zwykła 

Komu wiele dano, od tego 
wiele wymagać się będzie

Mądrość i głębia tego sformułowania wydają się umykać naszemu rozumo-
waniu. A przynajmniej tak się wydaje gdy patrzymy na tych, którym rzeczy-
wiście wiele dano: politycznych przywódców, posłów, senatorów, ludzi od-
powiedzialnych i na stanowiskach ..., niekoniecznie tylko państwowych. Nie 
można oczywiście generalizować, bo i w „tych regionach znajdują się sprawie-
dliwi”, którzy sprawiają wrażenie, jakby zrozumieli o co Chrystusowi chodzi 
w dzisiejszej Ewangelii. Niemniej jednak -generalnie rzecz biorąc- sytuacja 
jest raczej katastrofalna; korupcja, łapówki, chciwość, prywata, zachłanność, 
nieliczenie się z innymi, egoizm, prawo silniejszego i prawo dżungli ... I moż-
na by tak w nieskończoność wyliczać.. I to nie tylko na najwyższych szcze-
blach. I gdzież są ci polscy chrześcijanie? Czy są to ci sami, którzy składają tak 
piękne deklaracje i uczestniczą honorowo w podniosłych uroczystościach 
patriotyczno-religijnych? Ludzie biznesu, żerujący na niewiedzy i lękliwo-
ści swoich pracowników, przełożeni nadużywający swoich stanowisk dla 
prywatnych korzyści, ludzie którym więcej dano, nie tylko przecież władzy, 
czy dóbr materialnych, możliwości czy talentów ale i odpowiedzialności ... 
           Ale i ja ... czyżbym mógł powiedzieć, że i mnie nie dano wiele? Jak 
wykorzystuję, to co otrzymałem? Jak traktuję innych? Czy nie zapominam, 
że obok mnie żyje drugi człowiek, mój brat, który czasami cierpi z powo-
du mojej głupoty, chciwości, zachłanności, braku życzliwości? Czy nie trak-
tuję innych, moich podwładnych, petentów w biurze, klientów w sklepie „z 
góry”, z lekceważeniem, z pogardą, arogancko?                                                                                                                                

Ks. Tomasz Tylutki

Pielgrzymki  
w naszym kraju…

Co roku w Polsce od 400 do 500 
tys. osób pielgrzymuje pieszo do 
różnych sanktuariów, z czego aż 
230-250 tys. na Jasną Górę. W całym 
kraju jest ok. 500 sanktuariów piel-
grzymkowych, coraz chętniej Polacy 
wędrują też do tych zagranicznych – 
również pieszo. W tym roku, z racji 
Roku Jakubowego, popularne są tra-
sy do Santiago de Composteli. Rok-
rocznie kilkadziesiąt tysięcy Pola-
ków jedzie też do Ziemi Świętej. 

Ale Polacy pielgrzymują nie tyl-
ko pieszo. Pielgrzymki autokarowe, 
rowerowe, konne, na rolkach, z wy-
korzystaniem samochodów osobo-
wych czy nawet samolotem, nikogo 
już nie dziwią. W ten sposób rocznie 
pielgrzymuje do wybranego miejsca 
kultu 7-8 mln Polaków, co stanowi 
ok. 15 proc. ludności naszego kraju. 

Polscy pielgrzymi stanowią od 3-5 
proc. wszystkich chrześcijan piel-
grzymujących na świecie i 20 proc. 
pielgrzymujących Europejczyków 
– wynika z badań prowadzonych 
przez Zakład Geografii Religii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Kalwaria Zebrzydowska, Łagiew-
niki, Licheń, Góra św. Anny – to naj-
bardziej znane pielgrzymom miej-
sca oprócz Jasnej Góry. Popularność 
niektórych – jak Łagiewnik i Liche-
nia – cały czas wzrasta. Ostatnio 
rocznie te dwa sanktuaria odwiedza 
po 2 mln pielgrzymów. 

Największy ruch pielgrzymko-
wy – rożnymi rodzajami środków 
transportu - rocznie odnotowuje 
Jasna Góra - aż 4 mln osób, w tym 
ok. 400 tys. obcokrajowców. Dla po-
równania do Lourdes rocznie piel-

grzymuje 6 mln osób z całego świa-
ta, do Fatimy - 5 do 6 mln. Najwięk-
sze sanktuarium maryjne na świecie 
znajduje się w Guadalupe w Meksy-
ku, gdzie przyjeżdża ponad 12 mln 
pielgrzymów rocznie. Polacy bardzo 
licznie wyjeżdżają do Ziemi Świę-
tej, by odwiedzać miejsca, gdzie żył, 
nauczał i został ukrzyżowany Jezus 
Chrystus. Wg danych Ministerstwa 
Turystyki Izraela, co roku granicę z 
polskim paszportem przekracza 40-
60 tys. osób. Pielgrzymi, czyli osoby 
przyjeżdżające w celach religijnych, 
to 75-85 proc. wszystkich wjeżdża-
jących.

Na uwagę zasługuje fakt, że Ja-
sna Góra jest największym na świe-
cie ośrodkiem kultu maryjnego, któ-
ry nie jest związany z objawienia-
mi Matki Bożej lecz z kultem świę-
tej ikony. Wszystkie inne wielkie 
ośrodki maryjne zawdzięczały swój 
rozwój objawieniom Maryi. 

Tradycja pieszego wędrowania do 
Częstochowy sięga XV wieku. Ów-
cześni pątnicy szli z Krakowa. Jed-
nym z najstarszych szlaków piel-
grzymkowych jest też ten wiodą-
cy z Warszawy. Mieszkańcy stolicy 
przemierzają tę trasę od 1711 roku, 
bez względu na historyczne wyda-
rzenia i polityczne uwarunkowania 

- pielgrzymowali nawet podczas Po-
wstania Warszawskiego. Piesze piel-
grzymki na Jasna Górę trwają od 
kilku do 20 dni. Uczestnicy kaszub-
skiej pielgrzymki z Helu mają do po-
konania 638 km. 

Zdaniem prof. Antoniego Jackow-
skiego, kierownika Zakładu Geogra-
fii Religii, coraz większą popularno-
ścią wśród pątników cieszą się sank-
tuaria związane z Miłosierdziem Bo-
żym – a jest ich w Polsce kilkadzie-
siąt. Najpopularniejsze z nich to 
oczywiście sanktuarium w Łagiew-
nikach pod Krakowem, które kon-
sekrował Jan Paweł II w 2002 roku. 
To sanktuarium może się poszczy-
cić największym światowym rozgło-
sem – przyjeżdżają tu pielgrzymi z 
89 krajów świata. 

Piesi pielgrzymi obierają za cel 
swoich wędrówek także sanktu-
arium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Ojcowie bernardyni, opiekujący się 
nim, nie prowadzą dokładnych sta-
tystyk pieszych grup. Najwięcej jest 
bowiem autokarowych pielgrzymek. 
Zakonnicy liczą jednak wszystkich 
pielgrzymów, których rocznie przy-
bywa tu 1,5 mln. Wzrost ruchu piel-
grzymkowego odnotowali po ostat-
niej wizycie Jana Pawła II w 2002 
roku, jego śmierci w 2005 r. oraz wi-

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień – miesiąc Maryjny, miesiąc pielgrzymek, 

ale także miesiąc abstynencji. W niedzielę o okresie wakacyjnym zaprasza-
my na Msze św. o g.7.30; 11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchli-
nie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. 
Przez okres wakacyjny nie będzie w niedziele Mszy św. o g.9.00 i w tygo-
dniu o g.7.00. 

W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Jest to także I pią-
tek miesiąca, zapraszamy do spowiedzi od g.18.00. W I Sobotę miesiąca od-
dajemy cześć Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.

x.TT
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Józefa 
Mądrowskiego 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
żona z rodziną

PODZIĘkOWaNIa

zycie Benedykta XVI w maju 2006 r.
Podobnie jak w całym świecie ka-

tolickim, w Polsce dominują zde-
cydowania sanktuaria maryjne. Jest 
ich u nas około 430, ponad 85 proc. 
wszystkich sanktuariów, z tego po-
nad 200 posiada koronowane wize-
runki Matki Bożej. 

Większość sanktuariów - ok. 300 
- to ośrodki o charakterze lokal-
nym. Właściwie w każdym deka-
nacie jest sanktuarium, do którego 
pielgrzymują wierni przynajmniej 
raz w roku z okazji święta patrona. 
Dla większości sanktuariów brakuje 
danych statystycznych dotyczących 
liczby odwiedzających je pielgrzy-
mów. Najlepiej rozwiniętą bazę da-
nych posiada Jasna Góra. 

Mapa sanktuariów w Polsce nie 
jest jednolita. Jest kilka obszarów 
gdzie występuje wyraźna koncen-
tracja: w Karpatach jest ponad 130 
sanktuariów i ośrodków pielgrzym-
kowych, a więc blisko 15 proc. ta-
kich miejscowości w Polsce, z któ-
rych ponad 30 posiada koronowa-
ne wizerunki Matki Bożej - ponad 
20 proc. tych wizerunków w kraju. 
Główną rolę odgrywają: Kalwaria 
Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, 
Tuchów i Ludźmierz. Tak znacz-
ne nagromadzenie miejsc kultu re-
ligijnego wyróżnia Karpaty spo-
śród innych obszarów górskich - 
zarówno Polski, jak i świata chrze-
ścijańskiego. Drugim regionem, o 
dość dużym „zagęszczeniu” sanktu-
ariów jest Wyżyna Krakowska-Czę-
stochowska, gdzie znajduje się po-
nad 40 ośrodków pielgrzymkowych, 
czyli 8 proc. ogółu w Polsce, z tego 
blisko 15 z koronowanymi wizerun-
kami Maryi - 9 proc. ogółu.

Jak podkreśla prof. Jackowski, 
szczegółową statystykę zagraniczne-
go pielgrzymowania Polaków pro-
wadzi tylko z Watykan. Rocznie 
przyjeżdża tam z Polski 60 do 100 
tys. osób. Popularne są sanktuaria 
w Lourdes, Fatimie i Medjugorie. 
Można przyjąć, że ponad 200 tys. 
Polaków co roku wyjeżdża na za-
graniczną pielgrzymkę. Najbardziej 
popularnym środkiem transpor-
tu jest autokar, nie tylko ze wzglę-
du na cenę, ale także dlatego, że po 
drodze można zwiedzić jeszcze wie-
le innych miejsc. Od kilku lat po-
pularnością zaczęły się cieszyć rów-
nież piesze pielgrzymki za grani-
cę. Najdłuższą tradycję ma piesza 
pielgrzymka z Suwałk do Wilna, do 
Ostrej Bramy, która wyrusza w lip-
cu. A od kilku lat „chodzi” również 
pielgrzymka z Podhala do Luboczy 
na Słowacji.

Na świecie rocznie pielgrzymuje 
ok. 300 mln osób, z czego 50 proc. 

to chrześcijanie. I to nie tylko ka-
tolicy. W Polsce co roku kilka ty-
sięcy pieszych pielgrzymów zmie-
rza na górę Grabarkę, by 19 sierp-
nia uczestniczyć w prawosławnym 
święcie Przemienienia Pańskiego. 
Każdy pątnik niesie ze sobą krzyż, 
który potem zostawi w lesie ota-
czającym cerkiew. W samej uroczy-
stości bierze udział kilkadziesiąt ty-
sięcy wiernych, którzy dojeżdżają 
na górę Grabarkę autokarami i sa-
mochodami. Oprócz Polaków piel-
grzymują tu prawosławni Białoru-
sini, Słowacy i Czesi. W Polsce jest 
jeszcze jeden prawosławny ośro-
dek o zasięgu krajowym - Jabłeczna, 
dwa ośrodki o zasięgu ponadregio-
nalnym - Supraśl i Góra Jawor oraz 
ponad 10 o zasięgu regionalnym. 
        Pielgrzymują także członkowie 
wspólnot żydowskich - odwiedzają 
groby osób zmarłych w opinii świę-
tości. Jednym z głównych ośrod-
ków życia religijnego Żydów zawsze 
był i jest nadal Kraków. Na cmenta-
rzu Remuh pojawiają się pielgrzymi 
żydowscy ze wszystkich zakątków 
świata. Ważnym ośrodkiem kul-
tu chasydów jest Leżajsk. Po II woj-
nie światowej niezwykłym miejscem 
kultu i pamięci stał się Oświęcim. 
         Wędrują też polscy wyznaw-
cy islamu - polscy Tatarzy przez lata 
wędrowali do miejscowości Łow-
czyce i Sieniawce w dawnym woje-
wództwie nowogródzkim, które ak-
tualnie znajdują się poza granicami 
Polski. Te pielgrzymki zastępowały 
im odbywanie pielgrzymki do Mek-
ki. Obecnie życie religijne wyznaw-
ców islamu koncentruje się w Boho-
nikach i Kruszynianach. Człowiek 
ze swoje natury jest religijny, ma 
odniesienie do Boga, ale jest także 
homo viator, czyli ciągle w drodze. 
Pielgrzymki piesze przypominają 
nam o naszym pielgrzymowaniu do 
nieba, do spotkania z Bogiem.

www.deon.pl (opr. x.TT)

Najdziwniejsze zawody
Niemalże każdy właściciel pupila, choć raz usłyszał pojęcie grooming. Czy wiemy 

jednak, jak szerokie jest jego znaczenie i co tak naprawdę kryje w swoim znaczeniu? 
Czy tylko strzyżenie i trymowanie sierści naszych ulubieńców? Czym zajmuje się 
wykwalifikowany groomer?. Te pytania skierowałem do Patrycji Witkowskiej, któ-
ra od niedawna jest właścicielem salonu psiej urody „FUTRZAK” w Nowogardzie.

                                  J.B.  Pani Patrycjo ostatnio 
coraz częściej słyszy się po-
jęcie groomer. Kto to taki i 
czym się zajmuje?

P.W. Groomer jest to poro-
stu fryzjer dla zwierząt, naj-
częściej psów i kotów. Z języ-
ka angielskiego groom znaczy 
ni mniej ni więcej, co pielę-
gnować. Pielęgnacja nie tylko 
obejmuje strzyżenie, ważnymi 
zabiegami są również mycie, 
czyszczenie uszu, usuwanie 
insektów, trymowanie sier-
ści, bądź inne zabiegi.  Oczy-
wiście do każdego zabiegu czy 
czynności jest potrzebny sze-
reg przyrządów od szczotki 
po trymery, grzebienie, ma-
szynki do strzyżenia z różny-
mi ostrzami, nożyczki i oczy-
wiście stół groomerski, na któ-
rym strzyże się pieski.

J.B. Skoro już wiemy, czym się zaj-
muje groomer  to teraz chciałbym za-
pytać o to skąd się wziął pomysł na 
tego typu usługę?.

P.W. Zawsze posiadałam manualne 
zdolności, oraz podejście do zwierząt. 
Dopiero w zeszłym roku zdałam sobie 
sprawę z tego, że można te dwie rzeczy 
połączyć ze sobą i stworzyć dobry po-
mysł na biznes i satysfakcjonującą pracę.

J.B. Sentyment do zwierząt to bez-
dyskusyjna cecha kandydata na gro-
omera, ale widać nie tylko...?

P.W.  To prawda, również ważnym 
czynnikiem jest to, iż w Polsce przesta-
je dziwić fakt, że idzie się z pieskiem do 
fryzjera. Coraz więcej osób sprawia so-
bie pupila, który staje się wręcz człon-
kiem rodziny, a wiadomo o rodzinę się 
dba. Dlatego też jak sami obserwujemy 
na przykładzie naszego Nowogardu co-
raz więcej ludzi rozkochuje sie w pie-
skach typu York Shire Terrier, Shih tzu, 
czy Pudelki. Są to oczywiście rasy naj-
bardziej popularne. Trzeba jednak do-
dać, iż coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się Sznaucery, West terrie-
ry, Maltańczyki czy Fox terriery. Oczy-
wiście są też kundelki. 

J.B.  Opanowanie, cierpliwość, od-
waga to cechy, które powinien posia-
dać w sobie psi fryzjer. Ale co zrobić, 
gdy pies jest przerażony, a przez to 
agresywny?

P.W.  Ja stawiam przede wszystkim na 
cierpliwość, daję pieskowi więcej czasu. 
Na szczęście nie zdarzyło mi się mieć ja-
kieś poważniejsze problemy z pieskami. 
Czego napewno się nie stosuje to wszel-
kich środków uspokajających, ponieważ 
jest to niezdrowe i niebezpieczne dla 

pieska, strzyżenie to nie zabieg wetery-
naryjny. Z czasem pieski przyzwyczaja-
ją się do dźwięku maszynek i czesania i 
każda kolejna wizyta jest przyjemniejsza 
i mniej stresująca dla obydwu stron.

J.B.  Praca, którą pani wykonuje ce-
chuje się głównie pielęgnacją sierści 
psa. Ale czy tylko?.

P.W.  Wszystkie te zabiegi mają na 
celu nie tylko utrzymanie ładnego wy-
glądu, ale poprawienie samopoczucia 
naszego ulubieńca, a przez to także wła-
ściciela. Częste wizyty utrzymują pie-
ska w dobrej kondycji oraz zdrowiu. Na 
pewno nasz pupil będzie czuł się bar-
dziej zadowolony z życia, kiedy nie bę-
dzie w upały nosił zbyt grubego futra. 
Tak np. trymowanie poprawia jakość 
sierści - usztywnia ją, zmniejsza wzrost 
podszerstka, poprawia kolor, a także eli-
minuje problem sierści w domu.

J.B.  Właśnie ostatnie upały były 
uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale rów-
nież dla psów i innych zwierząt. Jak im 
pomóc w czasie takiej pogody?

P.W.  Przede wszystkim trzymać pu-
pila w domu w najchłodniejszym miej-
scu, nie radziłabym polewania pie-
ska wodą bądź trzymanie go w wodzie, 
może mu to zaszkodzić. Wiele osób ści-
na w tym czasie swoich pupili na bardzo 
krótko, na tzw. „szczeniaka”, aby ulżyć 
im w gorączce. Pomimo to,  iż pieskowi 
jest lżej trzeba jednak pamiętać, że sierść 
nie tylko chroni w zimę przed chłodem, 
ale również w lato przed promieniowa-
niem, dlatego przy krótkim cięciu najle-
piej wyprowadzać pieska wcześnie rano 
i późno wieczorem, i nie wystawiać go 
na zbyt długie działanie słońca. 

Dziękuję za rozmowę.
Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
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Krzyś syn Edyty Brożyna 
ur. 1.08.2010 
ze Świerczewa

Jakub syn Anity Polana 
ur. 1.08.2010 z Łobza

Gabrysia córka Joanny 
Dołęga ur. 29.07.2010 
z Polic

Amelia Lena Łuczak córka 
Agnieszki i Marcina 
ur. 30.07.2010 
z Nowogardu

Hania córka Beaty 
Denisiewicz ur. 2.08.2010
 z Nowogardu

Ile jest diabłów w twojej komórce 
Sprawa nie dla egzorcysty, a ra-

czej dla CBŚ i CBA razem wziętych.
Powodowany ciekawością chy-

ba z piekła rodem i chęcią grun-
townego sprawdzenia mechanizmu 
funkcjonowania „ maszynki” do ro-
bienia multi PLN- ów przez SMS- 
owych naciągaczy, tudzież oszu-
stów, mówiąc dosłownie, a używa-
jąc eufemizmu- organizatorów lo-
terii, konkursów itp. Odpowiedzia-
łem razu pewnego na zaproszenie 
do gry. W przeciągu trzech mie-
sięcy otrzymałem taką ilość tzw. „ 
krótkich wiadomości” , że „ prze-
grzała” się pamięć w mojej komór-
ce. Cytowanie ich expressis verbis 
zajęło by wszystkie łamy „ DN” i to 
pisane małą czcionką. Nagle obu-
dził się we mnie uśpiony demon 
hazardu oraz imperatyw dużej wy-
granej. Rezultaty przerosły moje 
oczekiwania w sensie jak najbar-
dziej negatywnym. W moim osobi-
stym rankingu prym wiedzie Oran-
ge - operator sieci, do której z Hey-
ah przepisał mnie własny syn, wy-
świadczając mi tym samym „ niedź-
wiedzią przysługę”. Oto przykłady 
wybrane z długiej litanii SMS- ów: 

- Prosimy cię uprzejmie, wyślij 
BMW na 7400 (4,88 zł.) Chcieliby-
śmy przekazać ci kluczyki do samo-

chodu BMW. Czekamy tylko godzi-
nę.

- Tu Orange- usilnie wzywamy 
do wysłania potwierdzenia o treści 
BMW na numer 7400 (4,88zł.). Cze-
ka samochód, masz 17 minut.

„xxx xxx” - tu zaszyfrowana 
jest informacja o nagrodzie. Wyślij 
BMW na 7400 (4,88 zł.)

- 500.000 na własność! Napisz 
nam SMS o treści OK. na 74500 i nie 
zdziw się jeżeli do ciebie zadzwoni-
my OK? 4.88 zł/ sms ( czeka tatka 
latka- oczywiście że nigdy tego nie 
uczyniono).

- Jeżeli czytasz tego SMS to zna-
czy, że zdobyłeś Gwarantowaną Na-
grodę w grze o 100.000 zł. Pisz SMS 
o treści Wygrana na darmowy 8064. 
Gratulujemy ( wyparowało z ko-
mórki 4,88 zł.)

- Jestem Prezesem Loterii ! Papie-
ry już przygotowane. Mógłbyś zoba-
czyć to na własne oczy. Zaufaj i wy-
ślij tylko jeden pusty SMS na 74500 
(4,88 zł).

- Grasz super! Pamiętaj że Vo-
lvo lub 100.000 zł. czeka na gracza 
takiego jak ty. Aby je zdobyć zbierz 
więcej punktów. Finałowe pytanie. 
Dyscyplina Hokej. Kolebką hokeja 
jest K. N. DA. Odpisz jaki to wyraz 
na numer 73100 (3,66 zł).

- TVP. Dzwoniliśmy w sprawie 
mercedesa, ale nie odebrałeś. Jakie-
go chcesz wygrać? 1- Miejski, 2- Li-
muzyna, 3- Rodzinny, 4- Terenowy. 
Ślij 1,2, 3 lub 4 pod 7301 (3,66 zł.).

- Nie rozumiesz? 500830422 to 
Twój szczęśliwy NUMER! Prezes Lo-
terii ostatecznie podpisał blankiet 
przekazu 30.000 zł. Czekamy na pu-
sty SMS na 74500 (4,88 zł.).

- Telewizja Polska. Dziś jest twój 
szczęśliwy dzień! Zegarek, rower 
czy 4000 zł., a może fiat Bravo? Na 
100% możesz wygrać. Ślij TAK na 
7301 (3,66 zł.)

- Nie możemy dojść do ładu. Od-
pisz. Czekamy już zbyt długo. Wyślij 
TAK na 74500. Pozdrawiamy. Dy-
rektor Loterii i Vice Dyrektor Loterii 
(4,88 zł.) 3000 zł. jest twoje ( wysła-
łem i zaraz potem).

- Kardynalna zasada, która Cię te-
raz obowiązuje to wysłanie SMS o 
treści PRZELEW na 74500. Czeka-
my.

- Szok. Nie nadałeś SMS o treści 
LAUREAT na 74500 przecież prze-
lewy już są. Dział Nagród w 100% 
gwarantuje, że nastało przekazanie 
27.000 zł. Proszę wysłać SMS o treści 
Nagroda na 74500 (4,88 zł.). Powoli 
tracę cierpliwość i nie odpisuję.

- Moje uszanowanie tu Prezes Lo-
terii. Stwierdzam w 100% że 30.000 
zł. na 100% będzie wypłacone. Pro-
szę nadać 1 SMS o treści TAK na 
74500 (4,88 zł.).

Nawet Karol Strasburger, sym-
patyczny gospodarz Familiady „ 
wpuszcza w maliny” swoich miło-
śników:

7220. Ankietowani wybrali sól aż 
34 pkt. Jesteś w grze o nagrodę. Teraz 
wybierz co chcesz wygrać: 1- 3000 
zł., 2- TV, 3- Laptop. Odpisz SMS 
1,2 lub 3.

Wybrałeś 3000 zł. Wygrasz jeśli 
tylko dodzwonisz się jako pierwszy 
już w poniedziałek o godzinie 12:00 
pod nr tel. 26222558. Koszt według 
stawki operatora. Próbowałem, ale 
łatwiej dodzwonić się do prezyden-
ta Obamy niż do TVP.

Jednak cesarzem SMS- ów jest 
dla mnie ten, który otrzymała moja 
przyjaciółka:

BZWBK: Na twoje konto wpłynę-
ła kwota 4.500 euro. Aktywuj usługę 
Konto Walutowe. Aby przyjąć prze-
lew w obcej walucie podaj numer 
klienta i PIN. ( I to jest już sprawa 
dla prokuratora).

Wiernie przepisałem wszystkie 
SMS z mojej komórki, dodając je-

dynie polskie znaki. Myślicie pań-
stwo, że wygrałem? Nie wygrałem 
nic, zero, nul. Bilans moich em-
pirycznych zapędów jest dość ża-
łosny. Wydałem ponad 17 tys. zł. 
na to co i tak wiedziałem: aby za-
robił ktoś, stracić musi ktoś. Za-
rabiają inicjatorzy, a naiwni, któ-
rzy uwierzyli w finansowe perpe-
tuum mobile- tylko płacą. Ilu z nas 
dało im się nabrać? Pokrętna i za-
razem sugestywne ogłupiające tre-
ści otrzymywanych na waszą ko-
mórkę SMS- ów od bezwzględ-
nych i cynicznych handlarzy ludz-
kimi marzeniami- tylko jedno ma 
na celu- wyrwać forsę z naszej kie-
szeni. I tak ad infinitum czyli nie-
skończoność, bez końca, co stwier-
dzam z autopsji i co było do udo-
wodnienia. Nikt nie zmusza niko-
go do odbierania bzdurnych SMS- 
ów, w końcu istnieje przycisk kasu-
jący i zawsze można go użyć. Ow-
szem można. I widząc zło, też moż-
na odwrócić głowę i go nie dostrze-
gać.   Chyba nie tędy droga. Dlacze-
go mam milczeć, szczególnie w tym 
bardzo dziwnym kraju, gdzie poli-
tycy, urzędnicy, prokuratura, wy-
miar sprawiedliwości nie reagują 
na takie oczywiste przekręty. Scho-
wali głowę w piasek. I ci z prawa i ci 
z lewa. Na koniec warto zacytować 
Ryszarda Kapuścińskiego, który pi-
sał w swoim „ Lapidarium”.

„Środki masowego przekazu, na-
wet jeżeli im nie wierzymy, jeżeli 
uważamy, że kłamią, mają na czło-
wieka olbrzymi wpływ, ponieważ 
ustalają mu listę tematów ograni-
czając w ten sposób jego pole my-
ślenia do informacji i opinii, ja-
kie docenić sami wybiorą i okre-
ślą. Po pewnym czasie, nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy, myśli-
my o tym, o czym decydenci chcą, 
abyśmy myśleli ( najczęściej są to 
sprawy błahe, lecz celowo wyol-
brzymione, albo fałszywie przed-
stawione problemy). Dlatego ktoś, 
kto mniema, że myśli niezależnie, 
ponieważ jest krytyczny wobec tre-
ści przekazywanych mu przez środ-
ki masowego przekazu- jest w błę-
dzie. Myślenie niezależne to sztu-
ka myślenia własnego, osobnego, 
na tematy samodzielne wywodzo-
ne ze swoich obserwacji i doświad-
czeń z pominięciem tego, co usiłują 
narzucić mass media”. Amen.

Marian A. Frydryk    
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Z okazji 
rocznicy ślubu 

Kamili  
i Łukaszowi 

Jemilianowicz 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, spełnienia marzeń, 
uśmiechu na co dzień oraz 
wielu lat przeżytych razem 

składają 
rodzice i rodzeństwo 

wraz z synusiem

ŻYCZeNIa

Niebezpieczne 
boiska

Rafał Szpilkowski
U podstaw każdego wypadku 

leży najczęściej splot kilku niefor-
tunnych okoliczności. Najczęstszy-
mi przyczynami takich wydarzeń 
są brak wyobraźni i zaniedbania w 
kwestii bezpieczeństwa. Piszę o tym, 
gdyż bezpieczeństwo uczniów SP 
nr 2 i dzieci spędzających czas na 
boiskach przy tej szkole z każdym 
miesiącem ulega fatalnemu pogor-
szeniu. Powodem do niepokoju są 
ogromne topole rosnące bezpośred-
nio przy obu boiskach. W okresie 
wiosennym straszliwie pylą i pokry-
wają białym puchem całą okolicę, co 
denerwuje działkowców i mieszkań-
ców okolicznych bloków oraz do-
prowadza do rozpaczy alergików. 
Jednak najgorszą rzeczą jest to, że 
ich konary osiągnęły krańcową wy-
sokość, której drzewa nie są w stanie 
wytrzymać. Miał już miejsce przy-
padek, gdy ciężki konar odłamał się 
od jednego z tych drzew. Na szczę-
ście nikogo wtedy pod nimi nie było. 
Jednak wydaje się, że można to trak-
tować jako ostrzeżenie od opatrzno-
ści. Następnym razem może się nie-
stety okazać, że szczęścia zabraknie i 
dojdzie do tragedii.

Przed ośmioma miesiącami, 
wspólnie z radnym T. Szafranem, 
zorganizowaliśmy spotkanie z ro-
dzicami uczniów SP nr 2, które mia-
ło doprowadzić do zabezpieczenia 
w budżecie odpowiednich środków 
na remont szkoły w roku bieżącym. 
Przy okazji poruszyłem sygnalizo-
wany wcześniej przez rodziców te-
mat wycinki wspomnianych wyżej 
topól. Oddelegowany przez p.Ziem-
bę na to spotkanie zastępca burmi-
strza – p. Kaczmarski w obecności 
wszystkich zebranych zadeklarował, 
że osobiście zajmie się tą sprawą w 
dniu następnym. Tych dni następ-
nych minęło już około 240 i niestety 

każdy może przekonać się na własne 
oczy, że topole jak stały, tak stoją.

W minionych 4 latach podejmo-
wałem działania w wielu sprawach 
związanych z bezpieczeństwem. Je-
stem tylko zwykłym radnym, jed-
nak czuję na sobie ciężar odpowie-
dzialności za wszystkie problemy, 
które dostrzegam w naszym otocze-
niu. Dlatego trudno mi zrozumieć 
pewną rzecz. Jak p. Ziemba, które-
mu wyborcy dali fotel burmistrza i 
wszystkie narzędzia potrzebne do 
realizacji niezbędnych zadań, może 
być człowiekiem tak zobojętniałym 
na oczywiste zagrożenia? 

Swoją pracę w radzie miejskiej w 
2006 r. rozpoczynałem działaniami 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na kąpielisku miejskim. Burmistrz 
od wielu lat kompletnie zaniedbał 
nadzór nad działaniami ówczesnego 
dzierżawcy kąpieliska. Doprowadzi-
ło to do tego, że plaża, mimo iż płat-
na, nie była nadzorowana przez od-
powiednią liczbę ratowników, bra-
kowało odpowiedniego sprzętu i wy-
posażenia. Po 1,5 roku starań, mimo 
dużego oporu burmistrza doszło do 
rozwiązania umowy dzierżawy, któ-
ra obowiązywała od 2000 r. Od tej 
pory wstęp na plażę jest bezpłatny, a 
właściwa współpraca z WOPR spo-
wodowała, że wyposażenie kąpieli-
ska i zatrudnienie ratowników w ni-
czym nie odbiega od najwyższych 
ogólnopolskich standardów.

W roku 2009 wykonana zosta-
ła przebudowa klatki schodowej w 
przedszkolu na ul. Żeromskiego. 
Była to realizacja nakazu Państwo-
wej Straży Pożarnej. Kontrola PSP 
wykazała, że w przypadku pożaru 
dzieci przebywające na piętrze bu-
dynku nie będą mogły bezpiecznie 
opuścić przedszkola. Nakaz ten zo-
stał wydany w 2005 r. i przez 3 lata 
był lekceważony przez p. Ziembę i 
zatajany przed radą miejską. Gdy 
dowiedziałem się w 2008 r. o istnie-
niu tego nakazu, nagłośniłem spra-
wę podczas sesji rady miejskiej. Do-
piero to doprowadziło do realizacji 
zaleceń strażaków i remontu przed-
szkola.

Jako jeden z kilku radnych syste-
matycznie domagałem się instalacji 
fotoradaru na ul. Poniatowskiego. 
Temat ten był zbywany przez bur-
mistrza Ziembę kłamstwami przez 

niemal 2 lata. Niestety, w 2008 r. do-
szło do tragicznego wypadku, w któ-
rym zginęła młoda mieszkanka na-
szego miasta. Gdy przeprowadziłem 
analizę dokumentów, okazało się, że 
burmistrz mataczył w sprawie insta-
lacji masztu i skrzynki na fotoradar, 
które od 2 miesięcy były do dyspo-
zycji naszej gminy lecz nie zostały 
ustawione. Podczas sesji przyłapa-
łem p. Ziembę na kolejnym kłam-
stwie. Twierdził, że gotowe są już 
wszystkie projekty i uzgodnienia, co 
po chwili okazało się zwykłym oszu-
stwem. Dziś fotoradar na ul. Ponia-
towskiego działa i spełnia swoje za-
danie ograniczając fantazję kierow-
ców oraz poprawiając bezpieczeń-
stwo pieszych. Jednak trudno zro-
zumieć dlaczego burmistrz robił 
wszystko, aby do tego nie doszło.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy 
informację, że w Karsku zakończo-
na została realizacja inwestycji, któ-
rą nazwałem kiedyś „sołtysówką”. Z 
budżetu gminy wydane na nią zo-
stało kilkaset tysięcy złotych. Kryty-
kując tą inwestycję wskazywałem, że 
można było za tą kwotę we współ-
pracy z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich zrealizować chodnik wzdłuż 
drogi nr 106 w Karsku. Jednak par-
tyjne kolesiostwo panów Ziemby i 
Kubickiego wzięło górę nad kwestią 
bezpieczeństwa mieszkańców Kar-
ska, którzy wciąż muszą poruszać 
się poboczem drogi, a zimą cho-
dzić po jezdni. Również mieszkańcy 
Żabowa nie doczekali się chodnika 
przy głównej trasie. Zapewne przed 
nadchodzącymi wyborami ponow-
nie usłyszą od burmistrza tą samą 
obietnicę, którą mamił ich zarów-
no w roku 2006, jak i przed 8 latami.

Przykładów lekceważenia kwe-
stii bezpieczeństwa w naszej gminie 
jest aż nadto. Większość z nich, póki 
co, na szczęście nie przynosi tragicz-
nych skutków. Jednak każda z tych 
spraw powiększa ryzyko zaistnienia 
splotu okoliczności, który może do-
prowadzić do czyjejś śmierci lub ka-
lectwa. 

Wracając do tematu topoli na te-
renie SP2, chciałbym odnieść się do 

informacji, którą otrzymałem od za-
stępcy burmistrza podczas ostat-
nich, czerwcowych obrad komisji fi-
nansowo-gospodarczej. Otóż usły-
szałem, że od dłuższego czasu goto-
we jest już zezwolenie od starostwa 
na wycinkę topoli, ale pan wicebur-
mistrz chciałby teraz, aby pani dy-
rektor SP2 skierowała do niego od-
powiedni wniosek w tym temacie. 
Ręce po prostu opadają. Przecież 
ze szkoły od kilku lat płyną wnio-
ski o wycinkę drzew. Dlatego zwra-
cam się z apelem o zdrowy rozsądek 
do burmistrza Ziemby: Przecież p. 
Kaczmarski jest Pana podwładnym, 
a szkoła jest jednostką gminną i jej 
teren jest częścią mienia gminnego. 
Dlatego naprawdę nie trzeba mar-
nować papieru na zbędną korespon-
dencję. Rzeczą kluczową jest, aby 
usunąć drzewa zanim dzieci roz-
poczną rok szkolny. 

Należy tylko wydać dyspozycję 
odpowiedniemu wydziałowi UM, 
który zleci wycinkę drzew. Dwie mi-
nuty Pańskiego cennego czasu pra-
cy, Panie burmistrzu Ziemba, wy-
starczą, aby zlikwidować powiększa-
jące się śmiertelne zagrożenie, któ-
re zawisło nad szkolnym boiskiem. 
Te dwie minuty wystarczą, aby za-
pewnić bezpieczną naukę i zaba-
wę uczniom SP2. Mam nadzieję, że 
znajdzie Pan tą chwilę i użyje zdro-
wego rozsądku. Naprawdę nie war-
to kusić losu.
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Mając na uwadze prawo obywate-
li do uczciwej informacji Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie czuje się w 
obowiązku odnieść do artykułu za-
mieszczonego w 52 numerze Dzien-
nika Nowogardzkiego. Redakcja lub 
autor zamieszczając, sensacyjny w 
swym brzmieniu, przedtytuł „Zagad-
kowa inwestycja” sugeruje, że prowa-
dzone od 2006 roku działania Zarządu 
Powiatu są owiane tajemnicą i prowa-
dzone w jedynie sobie znanym celu. W 
tym miejscu należy zastanowić się, czy 
autor pisząc te słowa nie dysponował 
pełną wiedzą na temat działalności in-
westycyjnej Powiatu Goleniowskie-
go, czy celowo próbuje zasugerować 
czytelnikom, że za tą inwestycją czają 
się ukryte cele. Cóż może być zagad-
kowego w dążeniu władz powiatu do 
stworzenia godziwych warunków na-
uki dla dzieci wymagających specjal-
nej troski. Dążeniach o których infor-
mowały systematycznie poprzez prze-
kazywanie informacji o stanie przygo-
towań projektu. Jednym z możliwych 
wytłumaczeń jest próba zastosowania 
czarnego PR w stosunku do ludzi za-
angażowanych, w przeciwieństwie do 
autora, w dążeniach do poprawy wa-
runków kształcenia w szkołach i pla-
cówkach oświatowych oraz całej in-
frastruktury powiatowej.

W dalszej części swego artykułu au-
tor stawia tezę, że „Starostwo Powia-
towe z siedzibą w Goleniowie już od 
samego początku swego istnienia czy-
li od 1998 dostarczało wiele dowodów 
na to, że celem priorytetowym jest nie 
powiat lecz stolica powiatu czyli Gole-
niów, a duże inwestycje które powiat 
realizuje i idące za tym pieniądze są 
głównie tam kierowane”. Kłuci się to 
z zapisami „Strategii Rozwoju Powia-
tu Goleniowskiego na lata 2008-2013”. 
Opisano w niej zasady zrównoważo-
nego rozwoju Powiatu Goleniowskie-
go (patrz str. 51-52 ww. Strategii). In-
westycje prowadzone przez jednost-
kę samorządu terytorialnego powin-
ny dotyczyć posiadanej przez nią in-
frastruktury i rozlokowania jednostek 
organizacyjnych. Szczegółowa ana-
liza rozlokowania jednostek organi-
zacyjnych i posiadanej infrastruktu-
ry wskazuje, że większość z nich jest 
skoncentrowana w Gminie Goleniów, 
a więc siłą rzeczy większość nakładów 
inwestycyjnych jest tam kierowana. 

Prawdopodobnie w celu uzasadnie-
nia przyjętej na wstępie tezy w dal-
szej części artykułu autor zamieszcza 
elementy spiskowej teorii dziejów pi-
sząc „I tak kolejni starostowie z po-
mocą rady, bez względu na swój ro-

dowód czy to pochodzący z Nowo-
gardu czy z Goleniowa czy z tej czy 
z innej opcji politycznej, realizowa-
li przez lata konsekwentnie ten cichy 
plan”. Jak się to ma do rzeczywisto-
ści? Otóż w latach 1999 -2010 ogól-
ne wydatki, zrealizowane i planowane 
na rok 2010, na inwestycje w powie-
cie wyniosły 56.050.213,68 zł z cze-
go w Gminie Nowogard przeprowa-
dzono lub prowadzi się inwestycje na 
łączną kwotę 12.790.243,56 zł co sta-
nowi 22,82% wszystkich wydatków 
inwestycyjnych. W kolejnych kaden-
cjach odsetek wydatków inwestycyj-
nych na infrastrukturę w Gminie No-
wogard przedstawiał się następująco: 
lata 1999 - 2002 - I kadencja 10,52% 
(tj. 1.938.783,2 zł); lata 2003 - 2006 - II 
kadencja 22,19% (tj. 2.552.246,96 zł); 
lata 2007 - 2010 – III kadencja 31,77 % 
(tj. 8.299.213,4 zł). 

Kolejne zarzuty dotyczą zaciągania 
zobowiązań na prowadzone inwesty-
cje. W zapisie artykułu uwidacznia się 
kompletna nieznajomość możliwo-
ści finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego jakimi są powiaty. Po-
wiat Goleniowski prowadzi inwesty-
cje głównie w oparciu o środki poży-
czone (kredyty, obligacje) i uzyskane 
z budżetu państwa, budżetów innych 
jednostek samorządu terytorialnego 
oraz pomocy bezzwrotnej z budże-
tu UE i mechanizmów EFTA. Zacią-
ganie zobowiązań jest rzeczą normal-
ną, jeżeli nie prowadzi do nadmierne-
go zadłużenia. W przypadku Powia-
tu Goleniowskiego, nawet przy zało-
żeniu najgorszego wariantu nie prze-
kroczy ono 40% co w odniesieniu do 
górnej granicy możliwości zadłużania 
się jednostek samorządu terytorialne-
go wynoszącej 60% jest zadłużeniem 
bezpiecznym. Budowa nowoczesnej 
infrastruktury oświatowej ma służyć 
celom zapisanym w strategii rozwo-
ju. Dotyczy to wszystkich rodzajów 
szkół prowadzonych przez powiat, a 
więc i szkół specjalnych. Sugestie za-
warte w treści artykułu, dotyczące li-
kwidacji tego rodzaju szkół, są nie do 
przyjęcia z uwagi na to, że przeczyło-
by to konstytucyjnej zasadzie równo-
ści. Dążenie do umożliwienia wszyst-
kim dzieciom do korzystania z dobro-
dziejstw edukacji jest nadrzędnym za-
daniem Powiatu w obszarze oświa-
ty i edukacji. Dążenie to przekłada 
się na konkretne działania w tym in-
westycyjne. Powiat finansuje (głównie 
z kredytów) termomodernizacje i re-
monty szkół ponadgimnazjalnych (w 
tym ZSP w Nowogardzie); przygoto-
wanie nowej siedziby dla Szkoły Mu-

zycznej I Stopnia, budowę i rozbudo-
wę szkół specjalnych oraz moderniza-
cję poradni psychologicznych. Działa-
nia te mają na celu stworzenie nowo-
czesnej infrastruktury umożliwiającej 
zapewnienie właściwych warunków 
kształcenia dzieci i młodzieży z tere-
nu Powiatu Goleniowskiego.

Odpowiadając na pytania zawar-
te w końcowej części artykułu należy 
stwierdzić:

1. Jaka jest strategia naszego powia-
tu i jakie ma cele?

Odpowiedź znajduje się w doku-
mencie nazwanym „Strategia rozwoju 
Powiatu goleniowskiego na lata 2008-
2013”. Strategia ta jest zamieszona na 
stronie starostwa powiatowego i jest 
ogólnie dostępna.

2. Na ile zdiagnozowano sytuację 
w obszarze potrzeb związanych z do-
stępnością do szkolnictwa na terenie 
powiatu zwłaszcza wobec wspomnia-
nych na wstępie priorytetów i strategii 
ministerialnych?

Wszelkie działania powiatu mają na 
celu polepszenie warunków dostęp-
ności do usług edukacyjnych. Wyso-
ki poziom wykształcenia stanowi bo-
wiem szansę na wyrównanie szans 
a dyskryminowanie osób niepełno-
sprawnych jest niedopuszczalne. 

3. Komu ma służyć ta kosztowna in-
westycja dla podatników powiatu?

Wszystkie inwestycje prowadzone 
na terenie powiatu służą jego miesz-
kańcom. Dziwi tak postawione pyta-
nie, gdyż wykazuje ono zupełny brak 
znajomości sytuacji jednostki dla któ-
rej ma być budowana nowa siedziba 
jak również opinii dzieci i rodziców 
dzieci do niej uczęszczających. 

Następujące dalej insynuacje wyka-
zują zupełny brak znajomości finan-
sów powiatu. Zaciągnięcie tego kre-
dytu w żadnym stopniu nie ogranicza 
możliwości powiatu do pozyskiwania 
środków z funduszy unijnych. Czy bu-
dowa jeszcze jednej w powiecie szkoły 
specjalnej stoi wyżej niż poprawa sta-
nu dróg powiatowych?

Wobec braku znajomości struktury 
organizacyjnej powiatu należy przy-
pomnieć, że jest to budowa nowej sie-
dziby (spełniającej standardy placów-
ki tego typu) dla istniejącego od daw-
na Zespołu Szkół Specjalnych w Go-
leniowie. Budowa i modernizacja in-
frastruktury oświatowej i drogowej to 
dwa odrębne zagadnienia. Powiat re-
alizuje w miarę możliwości oba zada-
nia m.in. dofinansowując moderni-
zację ul. Bema w Nowogardzie kwo-
tą ponad 500.000 zł. i rozbudowując 

SOSW w Nowogardzie.
Czy potrzebna jest budowa nowej 

szkoły specjalnej w Goleniowie? Być 
może chodzi o to aby posiadająca wie-
loletnią tradycję Szkoła Specjalna w 
Nowogardzie utraciła ostatecznie ra-
cję bytu gdy w Goleniowie powstanie 
nowoczesna placówka?

Ostatnie pytania mają na celu 
utwierdzenie czytelników w praw-
dziwość tezy o spiskowej teorii dzie-
jów i prowadzeniu tajnych planów po-
zbawienia Nowogardu wszelkich jed-
nostek powiatowych. Z taką tezą nie 
można się zgodzić w świetle oczywi-
stych faktów. W Nowogardzie funk-
cjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, który realizuje m.in. 
zadania szkoły specjalnej. Zespół 
Szkół Specjalnych od dawna funkcjo-
nuje w Goleniowie i to dla niego bu-
dowana jest nowa siedziba, która ma 
umożliwić tej jednostce realizację bar-
dzo oczekiwanych funkcji rehabilita-
cyjnych dla swych podopiecznych. 

SOSW w Nowogardzie jest obec-
nie rozbudowywane ( nadbudowa In-
ternatu ) co zaprzecza jakoby powiat 
chciał tą placówkę zlikwidować. Je-
dyną przyczyną dla którego mogłoby 
to nastąpić to brak uczniów. Proble-
my z naborem w tej jednostce skłoni-
ły władze powiatu jak i szkoły do po-
szukiwania nowych rozwiązań umoż-
liwiających dalsze funkcjonowanie tej 
szkoły

Z poważaniem:
mgr Tomasz Kulinicz

Wicestarosta
Powiatu Goleniowskiego

Komentarz:
Widzę pewnie niezrozumienie i za-

razem uciekanie od zasadniczych py-
tań z mojego artykułu ,,Powiat zaciąga 
milionową pożyczkę”. Nie zarzucałem 
starostwu ani radnym, co próbuje mi 
pan Wicestarosta, przypisać tego że nie 
przekazują żadnych środków na gmi-
nę Nowogard, bo wiadomo że drob-
ne remonty na obszarze naszej gmi-
nie za pieniądze starostwa się zdarza-
ją ( choć nawet 30% - tylko w jednym 
roku na Nowogard – to znacznie mniej 
aniżeli prawie 50 corocznie na Gole-
niów). Pisałem natomiast o jednora-
zowych wielomilionowych inwesty-
cjach takich, które starostwo przepro-
wadza wyłącznie w Goleniowie. I to 
nawet jak w przypadku szkoły specjal-
nej inwestycje sprzeczne  w stosunku 
do  priorytetów  rządowych  jakim jest 
zwiększenie roli szkolnictwa integra-

„DN” sygnalizuje – Starostwo wyjaśnia
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cyjnego. Dziwi mnie także odpowiedz 
starostwa- budowa nowej szkoły spe-
cjalnej da wysoki poziom wykształce-
nia i przyczyni się do niedyskrymina-
cji osób niepełnosprawnych. Skoro tak 
to dlaczego rząd chce ograniczyć role 
szkół specjalnych i iść w kierunku tzw. 
szkolnictwa zintegrowanego?. Czyż-
by rząd chciał dyskryminować niepeł-
nosprawnych?.Wydaje się, że świado-
mość Pana wicestarosty na temat stan-
dardów jakie od lat dominują w zakre-
sie socjalizacji i rehabilitacji niepełno-
sprawnych niestety uboga ale to już te-
mat na odrębną rozmowę. W moim 
artykule nie było także zarzutu odno-
śnie zaciągania kredytów co do zasady. 
Natomiast postawiłem pytanie czy po-
wiat zadłużając się na taką kwotę i w 
tym konkretnym przypadku  nie ogra-
nicza nadmiernie i bez istotnej potrze-
by swoich zdolności do pozyskiwania 
funduszy europejskich wobec koniecz-
ności realizacji również innych zanie-
dbanych potrzeb. Jak wiadomo UE 
średnio finansuje około 50 % kosztów 
inwestycji o drugie tyle musi zadbać 
wnioskodawca czyli w tym przypadku 
starostwo. W kolejnej odpowiedzi na 
moje pytanie, będące zresztą oczywistą 
konsekwencją poprzednich,: Czy bu-
dowa jeszcze jednej w powiecie szko-
ły specjalnej stoi wyżej niż poprawa 
stanu dróg powiatowych? Starostwo 
odpowiada: że na modernizację ulicy 
Bema powiat daje 50 000 zł- chyba li-
cytacja od rzeczy i niewspółmierna co 
do kwoty. Pytanie o strategię zrodziło 
się z poważnych wątpliwości czy takie 
strategiczne myślenie towarzyszy dzia-
łaniu władz starostwa , a nie z niewie-
dzy gdzie można przeczytać formalny 
dokument- trochę zaufania do bystro-
ści obywateli Panie Starosto. Reasumu-
jąc odpowiadający wyraźnie ucieka  od 
zasadniczych pytań  dlaczego jest tak 
że wielomilionowe inwestycje takie 
jak budowa szkoły specjalnej czy base-
nu trafiają jedynie do Goleniowa? oraz 
co jest ważniejsze dla powiatu popra-
wa stanu dróg będących w zarządza-
niu starostwa czy zadłużanie powiatu 
pod wielomilionowe inwestycje w Go-
leniowie, szczególnie gdy stoją one w 
sprzeczności z  priorytetem rządu z za-
kresie polityki oświatowej którą staro-
stwo zobowiązane jest realizować? Do-
datkowo i już na marginesie - zbija-
nie argumentów i wątpliwośc   poprzez 
oskarżanie o teorie spiskowe  nie bar-
dzo przystoją urzędnikowi publiczne-
mu. Argument braku wiedzy pominę 
bo to raczej objaw stosunku emocjo-
nalnego aniżeli intelektualnej refleksji, 
a na emocje cóż poradzisz.

Paweł Słomski.
Pełnomocnik Prawicy 

Rzeczypospolitej 
slomski.pawel@vp.pl

„kapela rycha” 

Już 11 lat na topie
31 lipca i 01 sierpnia br. odbył się XIV Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim. Or-

ganizatorami jego był Kamieński Dom Kultury przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej i 
wsparciu władz gminnych.

W tegorocznym festiwalu uczest-
niczyło łącznie 33 zespoły ludo-
we �– śpiewacze, taneczne i kape-
le z województw: pomorskiego, za-
chodniopomorskiego, lubuskiego, 
wielkopolskiego i dolnośląskiego 
– konkurowało w sobotę o najwyż-
sze trofea w czasie czternastej edy-
cji Festiwalu Współczesnej Kultu-
ry Ludowej w Kamieniu Pomor-
skim. Wieczorem było spotkanie 
integracyjne zespołów grających 
sobie do wspólnej zabawy na lu-
dowo, bardziej swojsko i na luzie. 
Artyści amatorzy wymieniali do-
świadczenia, zawierali nowe zna-
jomości i się zaprzyjaźniali.

 Podczas niedzielnego 
spotkania organizatorów i człon-
ków jury z kierownikami zespołów 
w pięknej sali konferencyjnej Ra-
tusza, doszło do wyjaśnienia wielu 
zagadnień podstawowych. Badacz 
folkloru polskiego, etnomuzyko-
log, prof. Bogusław Linette wyja-
śnił, że na tym festiwalu chodzi o 
zwrócenie uwagi na bieżącą twór-
czość o charakterze ludowym i na-
kłonienie zespołów do tworzenia. 
Podkreślił bogatą twórczość ludu 
niewyedukowanego. Mówił o suk-
cesji pokoleń akcentując, że odciąć 
się od korzeni nie można. Zjawiska 
kulturowe mogą być przetwarzane 
i wzbogacane, dzięki czemu do-
chodzi do wykluwania się nowych 
tradycji kulturowych.

Stwierdzenie, że festiwal w Ka-
mieniu jest, nie dla zespołów z 
Polski centralnej i wschodniej, lecz 

dla zespołów z regionów zachod-
nich bardzo ucieszyło zebranych 
na sali.

W dyskusji mówiono o reper-
tuarze wykonywanym przez róż-
ne grupy, kłopotami z instrumen-
talistami i zastanawiającym sto-
sowaniu instrumentów elektro-
nicznych, o stosowaniu nagranych 
podkładów, miejscu konkurso-
wych zmagań, jedzeniu...

 Festiwal ten to dwudnio-
wa impreza składająca się z pre-
zentacji konkursowych na scenie 
plenerowej na błoniach nad Zale-
wem Kamieńskim, biesiady ludo-
wej, mszy świętej, parady zespo-
łów ulicami miasta oraz koncertu 
galowego. Najlepszym wykonaw-
com wręczone zostały dyplomy i 
nagrody. Członkowie Jury wielo-
krotnie podkreślali, że nie ważne 
jest kto jaką nagrodę zdobył, miej-
sce, czy wyróżnienie. Ważne jest, 
że to robimy, tu się spotykamy i ra-
zem gramy, śpiewamy, tańczymy...

Dla uczestniczących w festiwalu, 
turystów, kuracjuszy i miejscowej 
ludności, pozostanie wiele wra-
żeń i osobistych przeżyć. Naukow-
cy badający twórczość artystyczną 
mieszkańców wsi, miast i miaste-
czek Ziem Zachodnich i Północ-
nych Polski, mają także wiele wra-
żeń. Mają też zadanie związane z 
opracowaniem tego co we współ-
czesnej kulturze ludowej się dzieje.

 Festiwal kamieński jest 
ważnym wydarzeniem kulturo-
wym świadczącym o tym, że jest 

potrzeba organizowania go w ta-
kiej współczesnej formule. W for-
mule polegającej na łączeniu tra-
dycji ze współczesnymi przejawa-
mi twórczości ludowej.

 Nowogardzka � kapela w 
składzie: Ryszard Zagórski, Marzen-
na Piotrowicz, Eugeniusz Heinrich, 
Aneta Drążewska, Adolf Kopciuch, 
Jacek Grzeszczyk, Jerzy Mazurek – 
działająca przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych pokazała, jak 
można zagrać i zaśpiewać to co sta-
re, ale i nowe. W konkursowych 
zmaganiach na scenie, Kapela wy-
konała: Kulice, Kulice (sł. i muz. R.J. 
Zagórski), I wzięna se (autor niezna-
ny) i Fale jeziora (sł. i muz. K. Spur-
giasz). „Kapela Rycha” zaprezento-
wała się na tyle dobrze, że pięcio-
osobowe Jury, z badaczem folklo-
ru polskiego, etnomuzykologiem, 
prof. Bogusławem Linette na cze-
le, przyznało jej zaszczytne pierwsze 
miejsce. 

Kolejny raz nasza kapela godnie 
reprezentowała nowogardzką gminę 
i szkołę przy której działa od począt-
ku swojego istnienia już 11 lat. Ka-
pela reprezentuje także region, bo 
wykonuje głównie utwory pomor-
skie i zachodniopomorskie. W tym 
roku kapela uczestniczyła z wielkim 
powodzeniem, w dwóch festiwa-
lach międzynarodowych: w Pyrzy-
cach (maj) i w Goleniowie (lipiec). 
W sierpniu będziemy mogli się z nią 
spotkać na dożynkach w Dąbrowie.

Relację notował LMM
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”, 
72-200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 
kotłowni gazowej kontenerowej 

dla budynku mieszkalnego 35 rodz. 
przy ul. Runowskiej 9,10,11,12 w Węgorzynie.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera Specyfikacja 
Istotnych warunków Zamówienia w cenie 30 zł., którą można odebrać w 
siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 13.09.2010r. do godz.1000 w siedzibie 
Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2010r. o godz. 1100  w siedzibie 
Zamawiającego.

Wadium w wysokości 10.000,00zł. Należy wpłacić na konto Spółdziel-
ni w: PKO BP O/Nowogard nr 95 1020 4812 0000 0802 0004 8991 do 
dnia 12.09.2010r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a tak-
że unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, bądź pod 
numerem tel.91-39-25-261.

OFerTY PraCY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Nauczyciel(j.angielski,techniki,biblio-

teki,nauczania zintegrowanego)
3. Nauczyciel(plastyki,muzyki,informa-

tyki, przyrody, pedagog szkolny)
4. Magazynier
5. Pedagog szkolny
6. monter instalacji c.o.
7. barman  kelner
11.Specjalista ds.Technicznych
12.Specjalista ds.Finansowych
13.Monter baterii słonecznych
14.Elektryk
15.Wykrawacz-rozbieracz mięsa

16. Sprzedawca
17. prezenter handlowy
18. Kucharz/ pomoc kuchenna
19. Monter izolacji budowlanej 
20. Pilarz

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Konsultant wsparcia technicznego (Sz-n)
2. dyrektor agencji 
3. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, Ratow-

ników WOPR, kosmetyczki (Jarosła-
wiec)

4. Kucharz (Pobierowo)
5. Sprzedawców – pracowników bistro.
6. Brukarz (Goleniów)
7. Stolarz (OSINA)
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SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

ZaTrUDNIĘ 
kIerOWCĘ

z prawem jazdy kat. D
Tel. 509 528 688
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na własność. 
rata już od 800 zł. Na 30 lat. Nowo-
gard, 3 pokojowe mieszkanie sprze-
dam, słoneczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyskaniu kre-
dytu. Tel. 606 291 791, 606 616 309.

•	 Szukam ziemię pod dzierżawę. 514 45 
15 25.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie, dobra lokalizacja, atrakcyjna 
cena, 150 m kw. Tel. 696 079 880.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 m 
kw. 66 55 62 511.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod ga-
raże murowane do samochodów osobo-
wych w Nowogardzie przy ul. J. Pawła, 
cena do uzgodnienia, cena 5300 zł/ szt. 
, tel. 605 522 340.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie I 
p., w nowym budynku, do wykończenia 
57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m kw 
do uzgodnienia. Tel. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10, 
centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 70 tys. 
Tel. 668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, cena do uzgodnienia. 
601 441 763.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II pię-
tro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum miasta. 601 732 008.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi, 2 pokojowe, 49 m kw + garaż. 
605 571 583.

• Sprzedam działki budowlane. Tel. 601 88 
95 96 po 15.00.

• Sprzedam działkę rolną 2700 m, Długo-
łęka. 600 399 348.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kikorzach. 
781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM NOWO-
GARDU Tel. 660 797 830.

• Poszukuję działki pod zabudowę, 1 - 
1,5 ka do 10 km od Nowogardu. Tel. 
887 307 401 wieczorem.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strze-
lewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 
26 698, 605 856 584.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53 m kw, cena 80 tys. w Maszkowie Tel. 
661 719 438.

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw w Smora-
winie. 607 310 591.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Płotach 3 pokojowe 68m kw,  II pię-
tro. Tel. 513943383.

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowo-
gardu o pow. 67 m2 lub wynajmę 400 zł 
+ opłaty, tel. 668 452 615.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1327 m kw, Nowogard, Monte Cassino, 
cena do uzgodnienia. 514 687 459.

• Sprzedam duży ładny dom w Nowogar-
dzie z możliwością prowadzenia działal-
ności. 91 39 20 531, 605 276 272.

• Goleniów – sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy o pow. 1100 m kw w pięk-
nym sąsiedztwie.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we, II p., w centrum Nowogardu. Tel. 
504 902 924, 791 099 559, 510 48 00 98, 
91 39 22 319.

• Mieszkanie 4 pokojowe zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 515 989 122.

• Sprzedam mieszkanie M-3, 46,2 m kw 
w Goleniowie po remoncie, zabudowa 
kuchni. 603 585 395.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane. 660 010 540.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, pod bu-
dynkami 15 ar + 0,5 ha pola, cena 60 tys. 
663 748 242.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 72 m 
kw w Bienicach, własnościowe, bezczyn-
szowe, co, 2 pomieszczenia gospodar-
cze, cena 120 tys. 663 748 242.

• Sprzedam działkę na ul. Boh. Warszawy, 
Nowogard, 11 100 m kw, warunki elek-
trownia, wodociągi, woda przy działce, 
granice działki wyznaczone geodezyj-
nie, 200 tys. zł. 501 307 666.

• Sprzedam kawalerkę pow. 36 m kw, IV 
piętro, cena 90 tys. 603 531 816.

• Wynajmę dom wolnostojący w Golenio-
wie. 695 780 299.

• Sąpolnica – blisko Nowogardu, działka 
pod budowę, 2500 m kw przy drodze, 38 
tys. Tel. 889 133 882.

• Żelmowo k. Dobrej – Łobza część domu, 
samodzielna, 60 m kw, 3 pokoje, kuch-
nia, ogródek, 42 tys. 501 307 666.

• Golczewo – na wsi mieszkanie bezczyn-
szowe, 45 m kw, 2 pokoje, kuchnia, ga-
raż, działka, przyzwoity standard. Tel. 
725 899 426, 78 tys.

• Redostowo – bezpośrednio przy trasie 
nr 6, działka komercyjna ok. 5 ha pod 
produkcję, magazyny, składy, 25 zł/ m 
kw. Tel. 783 534 677.

• Sprzedam działkę 1,11 ha przy ul. Boh. 
Warszawy za piekarnią, z możliwością 
zabudowy lub  komercji, 180 tys. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym, 
Okulickiego 2a. 514 995 314.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 91 39 
25 147.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-

soki standard, 58 m kw, w centrum ul. T. 
Kościuszki. 695 426 092.

•	 Do wynajęcia 2 lokale handlowe w 
centrum Nowogardu. kontakt telefo-
niczny 787 122 972 od godz. 16.00.

• Własnościowe 3 pokojowe, IV piętro za-
mienię na własnościowe 2 pokojowe na 
parterze. Tel. 697 665 791.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią i łazienką. 
Kaucja 1000 zł plus 400 zł i plus media. 
Tel. 603 86 99 72, dzwonić od 8 sierpnia.

• Lokal do wynajęcia przy ul. 3 Maja vis a 
vis księgarni. 600 326 781, 510 776 503.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw po re-
moncie, umeblowana, bezczynszowa 
(wspólnota). Tel. 510 268 062.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 48 
m kw, II piętro, centrum Nowogardu, 
cena do uzgodnienia. Tel. kontaktowy 
608 628 776.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony let-
nie Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, kolor 
srebrny metalik, klimatronik, książka ser-
wisowa, bardzo zadbana, cena 45900 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam Seat Cordoba, 1,6 benzy-
na, 1998 r., 7 tys. do negocjacji. Tel. 
785 887 010.

• Sprzedam Nissan Micra K-12, rok 2003, 
po kobiecie. Tel. 502 792 361.

• Sprzedam Toyota Avensis 2001 r., kombi, 
diesel, cena 16 500 zł. 502 217 497.

• Peugeot Partner, 1999 r., w całości lub na 
części. tel. 798 967 405. 

• Kupię polski motocykl (motorower) wy-
produkowany do 80 roku lub samochód 
Syrena, Warszawa oraz części do nich. 
Tel. 508-351-213.

• Sprzedam Ford Escort, 1,8 diesel, rok 
1993. 692 562 306.

• Sprzedam Opel Corsa, 1,2 benzyna, 1997 
r. 691 466 447.

• Sprzedam opony letnie 14 cali 185/60. 
696 116 744.

rOlNICTWO

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 50 36 50.

• Sprzedam żyto i pszenżyto. 91 39 25 812, 
721 614 530.

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z 
wyka na paszę. 600 653 124 dzwonić od 
8.00 do 10.00 i po 21.00.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg, atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 
54.

• Sprzedam śrutownik „Bąk”, 7,5 kW; piła 
tarczowa do drewna 7,5 kW. Dąbrowa, 
Tel. 91 39 26 189.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 
95.

• Sprzedam kaczki francuskie. 91 39  501 
40.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam prosięta. 91 39 17 909.

• Sprzedam mleczne kozy i koźlęta. Tel. 
886 50 83 46.

• Sprzedam miód z własnej pasieki, kil-
ka gatunków. Hurtowo lub detalicznie. 
783 279 187 dzwonić po 16.00.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską, 
nową. 91 39 17 620 wieczorem.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
91 39 25 969, 791 337 769.

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 91 
39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ! 

kawalerka o pow. 24 m2 
cena: 79 000 zł 

POSZUkUJemY 
PraCOWNIka 

W CHARAKTERZE MAKLERA 
NIERUCHOMOŚCI. 

Mile widziane doświadczenie. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD 

NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

2 pokoje o pow. 42 m2 
cena: 128 000 zł 

2 pokoje o pow. 38 m2 
cena: 118 000 zł

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, tak-
że w domu. 607 719 505.

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Zlecę remont balkonu 14 m kw. 
508 309 980.

• Zlecę ocieplenie domu dwurodzinnego, 
z własnym rusztowaniem. Szczegóły pod 
numerem Tel. 792 013 091.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlowa-
nie, docieplenie budynków, budowa do-
mów, kostka brukowa, itp. 692 562 306.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

• „Extra –dom” – profesjonalne docieple-
nia budynków, podbitki. 608 847 784.

• Dachy i usługi ogólnobudowlane. Tel. 
796 517 107.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Panele, malowanie, szpachlowanie, re-
gipsy. 513 202 205.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na tere-
nie zachodniopomorskim, tel. 600 72 54 
74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę jako 
operator koparko - ładowarki lub spa-
wacza, tel. 669 963 495.

• Zaopiekuję się osobą starszą lub dziec-
kiem. 91 39 25 978.

•	 Traktorzystę do pomocy w gospodar-
stwie rolnym przyjmę. 502  853 573.

•	 kombajnista potrzebny w gospodar-
stwie rolnym. 502 853 573.

• Zatrudnię piekarza. 793 72 08 08.

• Zatrudnię cieślę – zbrojarza. 501 549 756.

• Hotel Oskar zatrudni kucharza i pomoc 
kuchenną. Tel. 602 474 266.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. 
Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem węglowym lub gazo-
wym, typ 120, 150 litr, firmy Vaillant, 
cena 750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiecki 
Vaillant wiszący, małe gabaryty, do-
mek, bar, cena 300 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-
nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam w dobre ręce kocięta – dwa ko-
curki i jedna koteczka. Samodzielne, od-
pchlone, odrobaczone. Tel. 693 422 577 
lub 91 39 25 657.

• Sprzedam biurko (137 x 67, wys. 77 
cm) – 150 zł oraz półkę (108 x 20, wys. 
92 cm) – 50 zł, stan bardzo dobry. Tel. 
504 951 298. 

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Tanio sprzedam wózek dziecięcy używa-
ny. 667 86 00 80.

• Sprzedam łóżeczko turystyczne firmy 
Graco. 667 86 00 80.

• Oddam ziemię. 663 412 054.

•	 SPrZeDam YOrkI, CeNa 950 ZŁ. Tel. 
513 157 299.

• Kupię komplet podręczników do kla-
sy piątej, Szkoła Podstawowa nr 3. 91 39 
25 046 lub 509 615 300.

•	 Oddam 12 tygodniowe śliczne kocur-
ki w dobre ręce. 668 43 43 55.

• Sprzedam kuchenkę gazowo – elektrycz-
ną sz. 60 cm, marki Amica, jak nowa. 
91 419 12 45.

•	 W miniony poniedziałek z punktu wy-
miany opon przy ul. Boh. Warszawy 
zginęła szara kotka, najprawdopo-
dobniej weszła komuś do samocho-
du. Bardzo proszę osobę, której się to 
przydarzyło o informacje pod nume-
rem Tel. 91 39 21 242, 501 34 30 40.

• Owczarki niemieckie, szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, oj-
ciec wnuk podwójnego zwycięzcy świa-
ta sprzedam. Tel. 91 39 21 828.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻóWkakupon - 6.08

Rozwiązania krzyżówki nr 30.07 – PÓŁMETEK 
WAKACJI – nadesłali: Justyna Andrzejczak, Nikola 
Grenda, Stanisława Pokorska, Tadeusz Kozioł, Bar-
bara Gontarska, Ireneusz Kaleta, Natalia Wróbel, 
Teresa Powalska, Jadwiga Maknia, Szczepan Fala-
ciński, Zygmunt Mierkiewicz, Janina Grudzińska, 
Jerzy Siedlecki, Urszula Skowron, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Maria Sowiń-
ska, Halina Stefańska, oraz Bogumiła Urtnowska z 
Kulic, Teresa Czarnecka z Wierzbięcina, Józef Do-

browolski z Dąbrowy,  Adżelika Nizio z Osowa, 
Edmund Skibiszewski z Wierzbięcina, Krystyna 
Piaszczyk z Olchowa, Stanisława Krystkiewicz z 
Dąbrowy, Iwona Kochelska z Błotna, Teresa Mły-
narska ze Słajsina.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Krystyna Piaszczyk z Olchowa,
- Janina Grudzińska z Nowogardu,
- Justyna Andrzejczak z Nowogardu.

Gratulujemy!      

NIE PRZYSTOSOWANY
Przez niego zona się zadręcza:
W towarzystwie to on jest
- sztywniak, 
W  łóżku, niestety-mięczak. 

ABY POLSKA ROSŁA W SIŁĘ…
Wszyscy u nas-wielcy, prości-
Jak kto może – oszczędzają, 
Bo pod znakiem oszczędności, 
Płynie życie w naszym kraju. 
Dziś inaczej jest niż wczoraj: 
Złotówkami nikt nie sypie…
Satyrycy w swych utworach, 
Oszczędzają na dowcipie.
Oszczędzamy także gazu.
Choć zbyt częstośmy pod gazem.
Oszczędzamy też wyrazów, 
Jednym stale klnąc wyrazem.
Oszczędzamy elektrycznej 
Też energii – zwłaszcza w szczycie, 
Bo po ciemku romantycznej 
Często się kształtuje życie. 
Oszczędzamy na tematach, 
Na rozsądku i na treści .
W nowoczesnych poematach 
I w niejednej tez powieści, 
Oszczędzamy na papierze, 
Na uśmiechu, na grzeczności-
Bo żyjemy przecież w erze,
Zaciskania pasa i oszczędności!

SZCZĘŚCIARZ 
W czepku urodzony-
Nie ma zony.

OPINIE 
„Raczkuje” – mówią – gdy młody.
Gdy stary – mówią – „ma 
Chody…”
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel
nego, karina Czernicka sekretarz redak

cji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski  skład za
stępczy. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, 
Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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Spartakiada  
w Węgorzycach 

Organizując tradycyjną Spartakiadę w Węgorzycach  pomyślano o zmia-
nie – wstępem do sportowych zmagań planowanych na niedzielę 1 sierpnia 
była … sobotnia zabawa taneczna. Przy muzyce zespołu AWANTI bawio-
no się do białego rana.  Udany piknik był dobrym  zwiastunem rywalizacji 
sportowej.. Do zawodów przystąpiły:

Festyn sportowy  
w miętnie

Kolejna impreza WKS miała miejsce w Miętnie. Zawody rozpoczęły się o 
g. 10.00 meczami w piłkę nożną i siatkową.

W turnieju piłki siatkowej rywalizowało 6 zespołów :
I miejsce – WKS „Sokół” Sikorki
II miejsce – WKS „Probud” Wyszomierz
III miejsce – WKS „Denver” Miętno
W turnieju piłki nożnej udział wzięły 4 ekipy:
I miejsce – Świętoszewo
II miejsce - WKS „Denver” Miętno
III miejsce – WKS Dąbrowa
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w organiza-

cji imprezy:
Stanisława, Tadeusz Wrona
Tomasz Kołtun – firma Poldanor
Renata, Dariusz Kuźnik
Małgorzata Kinasz
Marian Kuszyk
Wiesław Szczypior
Katarzyna, Tomasz Litwin
F.G.P. Fiberglassproducts

Organizator
Tomasz Litwin

Zapraszamy na kolejną imprezę z cyklu festyn sportowo-rekreacyjny do 
Trzechla. Zawody odbędą się 8.08.2010 r. ( niedziela ) o g. 10.

Plażowa Piłka Siatkowa 
rusza kolejny turniej lZS

W dniu 7 sierpnia 2010 na plaży miejskiej rozpocznie się tradycyjny turniej 
plażowej piłki siatkowej drużyn dwuosobowych. Zapisy na plaży bezpośrednio 
przed turniejem czyli do godz. 10.00. 

Zapraszamy chętne drużyny i kibiców.
Zarząd MGZ LZS

Bóg chce by  
radosław przegrał? 

Przed nami czwarta kolejka piłkarskiego Turnieju na Dolnym. 
Rozpocznie się emocjonująco. Na początek pojedynek drugiego w tabe-

li i jak do tej pory niepokonanego Radosławia z trzecim zespołem Bóg Tak 
Chciał. Później kolejno pojedynki: FC Rezerwy – Czarny Parasol, Parasol – 
Kombatanci, Hieny Cmentarne – Zamkowa, Radosław – Czarny Parasol, FC 
Rezerwy – Bosman Dolne.  Start o godz. 16. Zapraszamy na boisko przy pl. 
Szarych Szeregów!

man

PIŁKA NOŻNA 
Grupa A : Wierzchosław,  Węgo-

rza,  Rega Węgorzyce.
Grupa B: Jantar Kościuszki, Kiko-

rze, Arkadia Mosty        
Po rozegraniu spotkań „każdy z 

każdym” okazało się, że w finale za-
grają Rega i Arkadia.

„Niegościnni” gospodarze wygra-
li 2:1. Dalsza kolejność: Kościuszki, 
Węgorza, Kikorze i Wierzchosław. 
Królem strzelców został Krzysztof 
Malicki z drużyny Arkadia Mosty. 
Sędziowali – Stanisław Rutkowski, 
Roman Niepsój i Piotr Makosz.

PIŁKA SIATKOWA:
W turnieju piłki siatkowej starto-

wało 5 zespołów – ostateczna kolej-
ność była następująca – wygrali siat-
karze z Kościuszek  przed Węgorzą 
,  Kikorzami,  Węgorzycą i Mostami. 
Najlepszym siatkarzem okrzyknięto 
Igora Kornackiego z zespołu Kiko-
rze. Mecze sędziował Tomasz Gajda. 

Organizatorzy zadbali o każdy 
szczegół. Licznie przybyli goście re-

laksowo  spędzili czas tańcząc przy 
akordach zespołu „AWANTI” i roz-
grzewających do zabawy czirlider-
kach ( Diana Kowalska, Sandra Za-
ustowska, Gabriela Kowalska). Jed-
nym z głównych organizatorów był 
radny Bogdan Banasiewicz , które-
go wsparli organizacyjnie i poprzez 
sponsoring: Wiesław Tomkowski 
– Wójt Gminy Osina, Rada Gminy 
Osina, Rada Gminna Ludowych Ze-
społów Sportowych, Małgorzata Zu-
zia – Gajdel  i Henryk Gajdel – wła-
ściciele  firmy Rega, Kwiaciarnia Re-
noma SZEMBEL ” Bis” z Golenio-
wa, Grażyna i  Lucjan Rozesłańscy 
z Nowogardu,  Krzysztof Szwedo, 
Marzanna Grodź, Kiosk Owocowo-
Warzywny Mariusz Księżuk – Osi-
na. Swoją obecność zaznaczyli także 
Policjanci i Strażacy  czuwając  nad 
bezpieczeństwem uczestników spar-
takiady. Wszystkim serdeczne po-
dziękowania!

Opr. Jarosław Bzowy  

Festyn Pamięci  
Zygmunta Siepki

W tym roku w KrzywicachW 
miesiącu wrześniu 2010 roku  
przypada trzecia rocznica śmierci 
naszego  kolegi Zygmunta Siepki. 
Organizatorzy Festynu Pamięci 
Zygmunta  w tegorocznej edycji 
serdecznie zapraszają wszystkich 
sympatyków , mieszkańców Osi-
ny i powiatu goleniowskiego do  
uczczeniu  pamięci naszego ko-
legi, byłego radnego  Rady  Po-
wiatu Goleniowskiego, działacza 
Polskiego Stronnictwa  Ludowego, aktywnego propagatora sportu w gmi-
nie Osina i powiecie goleniowskim. Zamysłem organizatorów  Festynu jest 
propagowanie wśród młodzieży idei powszechnego  uczestnictwa  i  aktyw-
nego działania na rzecz swojego środowiska poprzez sport, którego przykła-
dem był Zygmunt Siepka.

Ze względu na duże  trudności w organizowaniu  Festynu  w Osinie – miej-
scu zamieszkania Zygmunta –  także w tym roku,  ze strony władz  gminnych 
i samorządowych, gorąco zapraszamy do miejscowości Krzywice na Dzień 
Pala. W trakcie trwania imprezy, organizatorzy  gościnnie zaprezentują syl-
wetkę  naszego kolegi,  przeprowadzą  mecz piłki siatkowej o beczkę piwa 
ufundowaną przez  rodzinę Zygmunta Siepki oraz bieg otwarty  pod nazwą 
„ MILA ZYGMUNTA”. 

Bardzo dziękujemy organizatorom Dnia Pala w Krzywicach za możliwość 
włączenia do programu imprezy  elementów  Festynu Pamięci Zygmunta 
Siepki. Nasze wysiłki i prośby do władz gminy Osina w sprawie  dofinanso-
wania i pomocy w organizacji Festynu nie zostały uwzględnione w budże-
cie i programie imprez, którą to  odpowiedź  po ponagleniu pisemnym w 
czerwcu 2010 roku otrzymaliśmy  z Rady Gminy w Osinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Pala  21 sierpnia 2010 roku ( 
sobota ) wszystkich mieszkańców gminy Osina i powiatu goleniowskiego  
z  władzami powiatowymi i samorządowymi oraz przyjaciółmi Zygmunta.

Mile widziane aktywne uczestnictwo i włączanie się do  organizacji tej im-
prezy, szczególnie  zapraszamy wszystkich naszych dotychczasowych propa-
gatorów i sponsorów oraz młodzież.

Do zobaczenia w Krzywicach 21 sierpnia 2010 roku.
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9 sierpnia br. g. 16.30
SkórOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” w Nowogardzie

Zaprasza emerytów i rencistów na bezpłatne szkolenie 
z zakresu obsługi komputera oraz Nordic Walking

Zgłoszenia przyjmowane są do 10.08.2010 w biurze Stowarzyszenia przy 
ul. Wojska Polskiego 3 pok. 116 (budynek Profit) 

tel. 91 39 20891 wew. 216 (od 9.00 – 16.00)
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy 

ponadto, że dla osób uczestniczących w projekcie „Senior w Sieci” 
w roku 2009, tworzona jest osobna grupa, dlatego także prosimy 

o zgłoszenie się w biurze Stowarzyszenia.
Projekt został dofinansowany ze środków 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama reklama

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Niespotykany  
wandalizm w szkole

  fot. ROC

Ważne! 
Porady prawne

kOmUNIkaTY  
OPS

Jak wezwać 
pogotowie

Z wokandy sądowej 

Wyroki za 
kradzieże

Spacerkiem 
po mieście

Czytelnicy 
alarmują..
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

reklama

3 sierpnia  – wtorek 
Godz.16:30 – Stanisław D. doko-

nał zaboru w Sklepie LIDL tytoniu 
na kwotę 240 zł. W/w został ukara-
ny mandatem 240 zł 

4 sierpnia  – środa 
Godz. 12:55 – Stefan K. 81 letni 

mężczyzna został oszukany przy n.n 
osoby które oferowały do sprzedania 
banknoty EURO 

5  sierpnia  – czwartek 
Godz. 10:55 – Kradzież na ul. 15 

Lutego z samochodu dokumentów 
oraz  radioodtwarzacza  na szkodę 
Wiesława M. 

23:50 – Patrol OPI zatrzymał Ry-
szarda A., który maił w wydycha-
nym powietrzu ponad 1 promil al-
koholu w wydychanym powietrzu. 

6 sierpnia  – piątek 
Godz.10:55 - Adam D powiado-

mił policje o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży. Łupem z terenu bodowy 
padły elementy aluminiowe ruszto-
wania. Sprawcę ukarano mandatem 
karnym  a mienie odzyskano. 

19:00 – Strażnik graniczny zatrzy-
mał nietrzeźwego rowerzystę Józefa 
K, który w wydychanym powietrzu 
miał 2,24 promila alkoholu. 

7 sierpnia  – sobota 
Godz. 13:50 – Policjanci OPI w 

trakcie kontroli drogowej pojazdu 
m-ki FORD ESCORT ujawnili, że 
kierujący Kazimierz R. jest po spo-
życiu alkoholu. W/w posiadał wy 
wydychanym powietrzu 0,49 promi-
la alkoholu. 

16:30 – Kradzież wózka dziecię-
cego z klatki bloku przy ul. Racibo-
ra . Osoby, które mogą posiadać ja-
kie kolwiek  informacje proszone są 
o zgłoszenie się na Komisariat Poli-
cji w Nowogardzie 

22:00 – Dzielnicowy interweniu-
jący podczas kolizji drogowej ujaw-
nił, że Grażyna P. znajduje się pod 
wpływem alkoholu z wynikiem ok. 2 
promila w wydychanym powietrzu. 

Opr. Jarosław Bzowy, 
Katarzyna M.Kosakiewicz 

Policja ostrzega: 
- nie otwieraj drzwi obcym, a kiedy musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go 

ani na chwilę samego
- osoby podające się za przedstawicieli jakichkolwiek firm czy instytucji, po-

proś, aby przyszły w innym terminie, kiedy będzie z wami ktoś z rodziny albo 
sąsiadów

- nie podpisuj sam żadnych dokumentów bez przeczytania ich przez kogoś 
zaufanego

- nie dawaj żadnych pieniędzy osobom obcym 
- osoby, które dzwonią do Ciebie z prośbą o pieniądze, podając się za krew-

nego, poproś, żeby same przyszły. Kategorycznie odmów przekazywania oso-
bom obcym pieniędzy dla dzwoniącego krewnego. 

- nie chwal się, ze masz gotówkę w domu
- nie opowiadaj szczegółowo o sobie i swoich krewnych, o stanie majątko-

wym, nie podawaj adresów
- w rozmowach telefonicznych nie podawaj swoich dokładnych danych, na-

wet, jeśli ktoś twierdzi, ze dzwoni z ZUS-u, banku czy innej instytucji
- nie kupuj żadnych monet, bonów, nie licz, że na tym można zbić fortunę

Ceny skupu zbóż
Zbliżają się żniwa więc rolnicy zainteresowani są możliwością sprzedaży 

zebranych zbóż. Aktualnie uzyskaliśmy informacje z następujących punk-
tów skupu planujących przyjmowanie zboża. Podawane ceny są orienta-
cyjne i mogą się nieznacznie różnić.

- Firma” AGRINPOL” Młyn Wierzchy – cena pszenicy od 650 do 700 zł 
+ VAT  

- Firma „JAWA” cena żyta j jęczmienia 450 zł +VAT za tonę  
- Firma ”Magdar” Zakład Przetwórstwa Zbożowego w Wojta-

szycach T. Wójcicki – Żyto - 450 zł + VAT
- Firma „REM”- cena rzepaku 1350 zł + VAT oraz  inne zboża z możliwo-

ścią indywidualnej negocjacji ceny
Obszerniej o sytuacji na rynku zbożowym i państwowych zapasach w 

piątkowym wydaniu „DN”.
Jarosław Bzowy

Posprzątaj po psie
Od kilu dni właściciele 

psów w Nowogardzie mają 
okazję sprzątania po swo-
ich pupilach.

Na wniosek radnego 
Krzysztofa Kosińskiego 
gmina zakupiła pięć tzw. 
„psich zestawów”. Zawiera-
ją one rękawicę, woreczki, 
oraz pojemnik na psie od-
chody. 

- Wzięliśmy przykład z 
innych gmin. Na razie za-
kupiliśmy pięć pojemników 
na próbę. Chcemy zoba-
czyć, czy przyjmą się wśród 
naszych mieszkańców. Je-
śli zestawy się sprawdzą, 
to mamy zamiar zakupić 
ich więcej – mówi Tadeusz 
Fiejdasz, kierownik miej-
skiego wydziału Gospodar-
ki Komunalnej.   

Pojemniki dostarczyła 
firma z Wrocławia. Dwa z 
nich ustawiono w położo-
nym nad jeziorem parku. 
Resztę na osiedlu przy ul. 
Zielonej, przy fontannie, na 
pl. Ofiar Katynia i przy ul. 
Księcia Racibora.  Koszt in-
westycji to 6 tys. 947 zł.

man
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NOWy OKRES ZASIŁKOWy 
2010/2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, że zbliża się nowy okres zasiłkowy 
rozpoczynający się od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r. W związ-
ku z powyższym należy skompletować niezbędne dokumenty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2009r. 
przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobistego wnioskodaw-
cy (w przypadku starania się po raz pierwszy w Ośrodku Pomocy Społecznej o 
przyznanie świadczeń rodzinnych).

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

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w ustawie następująco:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 
września r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 
dnia 1 października do dnia 30 listopada r., ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastę-
puje do dnia 31 grudnia r. 

Wnioski WYDAWANE I PRZYJMOWANE będą od 1 WRZEŚNIA 2010r. 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach  Nr 8 i 9. 

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyznawania i wypłaca-
nia świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2010/2011 udostęp-
nione są numery telefonów (czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej od 7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Ali-
mentacyjnego, Ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard, Pok. Nr 8 i 9, Tel 39-20-200 
lub 39-25-268

PROSIMY O KONTAKT PRZED KOMPLETOWANIEM DOKUMENTA-
CJI DO WNIOSKU.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych  i Funduszu Alimentacyjnego
Iga Błażewicz

kOmUNIkaT  OPS
ŚWIADCZENIA RODZINNE

OSOBY, KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ DO SZKÓŁ PONADGIM-
NAZJALNYCH!!!

Osoby, których dzieci posiadają prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodat-
ków do zasiłku rodzinnego i uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych prosze-
ni są o dostarczenie do 10 września br. zaświadczenia ze szkoły z datą wrze-
śniową potwierdzającą fakt nauki w szkole ponadgimnazjalnej wówczas gwa-
rantujemy wypłatę świadczeń w terminie do 30 września 2010r. 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
 i Funduszu Alimentacyjnego

Iga Błażewicz

Jak wezwać pogotowie
W związku z połączeniem biur wezwań Pogotowia Ratunkowe-

go w Goleniowie i Szczecinie oraz utworzeniu jednego biura we-
zwań w Szczecinie informuję, że mieszkańcy powiatu goleniowskie-
go oraz gminy Dobra Nowogardzka po wykręceniu numeru alar-
mowego 999 uzyskują połączenie z biurem wezwań w Szczecinie. 
Powyższe zmiany nie powodują zmian w funkcjonowaniu Pogotowia Ra-
tunkowego na terenie powiatu tj. zespoły wyjazdowe stacjonować będą w 
Goleniowie, Nowogardzie i Przybiernowie, zmienią się tylko zasady ich dys-
ponowania.

DYREKTOR Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 
lek. med. Roman Pałka

Niespotykany  
wandalizm 
w szkole!

Byli uczniowie postanowili zemścić się na szkole. Cudem nie doszło do 
ogromnych zniszczeń. 

Włamanie do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Bohaterów Warsza-
wy miało miejsce w sobotę. 
Przestępcy weszli do szko-
ły w godzinach porannych. 
Do pomieszczeń wdarli się 
wybijając szybę w głównych 
drzwiach - od osiedla Gry-
fitów.   

Zniszczenia zauważyły 
Stanisław Pietrzycki. Pra-
cownik Gminy wizytował 
placówkę w sobotnie przed-
południe. – Była godzina je-
denasta. Wybrałem się na szkolną 
strzelnicę i zobaczyłem zniszczenia. 
Zawiadomiłem straż pożarną, która 
przybyła niezwłocznie – relacjonuje.        

W momencie przyjazdu straży do-
palała się boazeria okalająca ściany 
szkolnego „forum”. Dobrze, że pożar 
się nie rozprzestrzenił. Wtedy straty 
byłyby ogromne.

I tak zniszczeniu uległy szkolny 
sklepik. Zniszczono w nim m.in. lo-
dówki i mikrofalówki. Do tego zde-
wastowano korytarze, szkolne gablo-
ty, kwiaty. W klasach językowej pod-
palono ławki.  

Jak udało nam się ustalić dewasta-
cji dokonały dwie osoby w młodym 
wieku. Zarejestrowały ich zamiesz-
czone w szkole kamery. Prawdopo-
dobnie są to byli uczniowie gimna-
zjum, którzy wandalizmu dokonali w 
akcie zemsty.     

- Sprawcy po terenie szkoły poru-
szali się bardzo sprawnie. Nie spra-
wiało im to żadnego kłopotu. Zna-
li jej wszystkie zakamarki. Poniesio-
nych strat jeszcze nie oszacowano. Ich 
konkretną wartość ma ustalić rzeczo-
znawca – informuje Anna Nowosiel-
ska, wicedyrektor Gimnazjum nr II.

Z ustalaniem strat trzeba poczekać. 
Jeszcze wczoraj teren zabezpieczo-
ny był przez prowadzącą dochodze-
nie policję. Rzeczoznawcy będą mo-
gli ocenić straty po ściągnięciu i za-
bezpieczeniu śladów.

- Budynek szkoły jest ubezpieczo-
ny. Po oszacowaniu strat zwrócimy 
się do naszych ubezpieczycieli. Zoba-
czymy przy okazji, czy forma ubez-
pieczania jest prawidłowa. Chcieliby-
śmy, aby uczniowie rozpoczęli nowy 
rok szkolny w wyremontowanej pla-
cówce – twierdzi Jerzy Kaczmarski, 
zastępca burmistrza Nowogardu.

Marcin Nieradka        
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Ważne! 
Porady prawne

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy kolejny artykuł proponowany 
przez Forum Pokrzywdzonych przez Państwo. Zachęcamy do uważnego 
czytania. Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo skorzystać z po-
rad Forum w sprawach Was interesujących – adres pod artykułem obok 
nazwiska autorki. Miłej i pożytecznej lektury.

LMM

Jak wygląda typowe  
postępowanie przed urzędem?

Zazwyczaj, gdy załatwiamy spra-
wę w urzędzie, nie zdajemy so-
bie sprawy z tego w jakiej procedu-
rze bierzemy udział. Często posłu-
gujemy się swoją logiką, co nieste-
ty nie wystarcza, aby sprawnie po-
ruszać się w tej sferze, bowiem nie-
zbędna jest w tym przypadku znajo-
mość prawa. Każda sprawa załatwia-
na w urzędzie ma dwa aspekty:

- Pierwszy, to przepisy procedu-
ralne, które zawiera Kodeks Postę-
powania Administracyjnego.

- Drugi, to przepisy materialne, 
czyli takie, które dotyczą konkret-
nej sprawy. Przede wszystkim cho-
dzi tu o przepisy, które wskazują ,co 
jest niezbędne do załatwienia spra-
wy, jakie warunki należy spełnić (na 
przykład przepisy prawa budowla-
nego, przepisy dotyczące rejestracji 
pojazdów, przepisy związane z in-
nymi pozwoleniami). Dlatego na-
leży pamiętać, że sprawa załatwia-
na w urzędzie nie tylko zamyka się 
w przepisach określających dane za-
gadnienie prawne, ale także w prze-
pisach proceduralnych.

Wobec tego, jeśli mamy zamiar 
załatwić sprawę w urzędzie, powin-
niśmy:

1. zorientować się, jakie wymaga-
nia musimy spełnić - najlepiej jest 
skontaktować się z urzędem po to, 
aby uzyskać te informacje. Warto też 
odwiedzić stronę internetową urzę-
du, bowiem często znajdują się tam 
informacje jak załatwić konkretne 
sprawy,

2. skompletować dokumenty i ich 
kserokopie,

3. zorientować się jakie opłaty, na-
leży uiścić - oczywiście, jeśli ich za-
płacenie jest niezbędne do załatwie-
nia sprawy (niektóre opłaty urząd 
wylicza dopiero po złożeniu wnio-
sku).

4. zajrzeć do ustawy dotyczącej 
swojej sprawy, o ile mamy taką moż-
liwość.

UWAGA: należy pamiętać, że 
przepisy prawa zazwyczaj posługu-

ją się pojęciami, które mają w pra-
wie określone znaczenie. Dlate-
go nie wolno interpretować przepi-
sów według swojego wyobrażenia o 
znaczeniu użytych w nim wyrazów. 
Wiele ustaw posiada słowniczki, do 
których należy zajrzeć przed anali-
zą przepisu. Jeśli ustawa nie zawie-
ra słowniczka, a chcemy samodziel-
nie poznać i zrozumieć treść odpo-
wiednich przepisów, należy zajrzeć 
komentarza dotyczącego tych prze-
pisów.

Do urzędu należy zabrać ze sobą 
koniecznie dowód tożsamości - jeśli 
załatwiamy sprawę, urzędnik będzie 
chciał nas wylegitymować.

Po przygotowaniu odpowied-
nich dokumentów, musimy zaini-
cjować postępowanie przed urzę-
dem. Zazwyczaj w tym celu sporzą-
dza się podanie (wniosek). O tym, 
co ma znaleźć się w takim wniosku, 
mówią przepisy dotyczące konkret-
nej sprawy, tzw. przepisy prawa ma-
terialnego. Stąd była moja rada, aby 
przed złożeniem pisma do urzędu 
skontaktować się z nim i dowiedzieć 
się, jak należy sporządzić wniosek 
w konkretnej sprawie. Taki wniosek 
należy przesłać na adres urzędu lub 
złożyć w odpowiednim urzędzie. Do 
wniosku trzeba załączyć wszystkie 
załączniki. Warto pamiętać o tym, 
żeby na wniosku napisać dokładnie, 
jakie załączniki zostaną załączone. 
Mogą to być na przykład:

- potwierdzenie wniesienia opłaty 
skarbowej,

- mapki,
- umowa sprzedaży czegoś (samo-

chodu, działki),
- dowód rejestracyjny,
- i inne.
W zależności od tego czy podanie 

(wniosek) składamy w urzędzie, czy 
przesyłamy go pocztą, musimy pa-
miętać o tym, że:

1. przy składaniu wniosku w urzę-
dzie należy posiadać swoją kopię 
wniosku po to, aby urzędnik, który 
przyjmuje wniosek, mógł przybić na 

naszej kopii pieczęć w celu pokwito-
wania przyjęcia wniosku,

2. przy przesłaniu pisma pocztą 
należy pamiętać o tym, że najbez-
pieczniej jest nadać je listem poleco-
nym, a na potwierdzeniu nadania w 
miejscu uwagi wpisać, czego wnio-
sek dotyczy.

Po złożeniu wniosku odbywa się 
postępowanie administracyjne. To 
jak ono będzie przebiegało zale-
ży od charakteru danej sprawy i od 
tego, czy załączyliśmy wszystkie do-
kumenty i spełniliśmy określone 
ustawowo wymagania. W niektó-
rych sprawach postępowanie może 
zostać wszczęte przez urząd. W ta-
kich przypadkach do postępowania 
będzie się stosowało te same zasady, 
jak w postępowaniu, które rozpo-
czyna się na wniosek strony. Organ 
administracji powinien załatwić na-
szą sprawę niezwłocznie, nie później 
niż do miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowa-
ne organ może załatwić w terminie 
dwóch miesięcy. W takim przypad-
ku organ musi zawiadomić stronę 
oraz podać przyczyny opóźnienia i 
termin załatwienia sprawy. Postępo-
wanie co do zasady kończy się decy-
zją administracyjną. Decyzja admi-
nistracyjna rozstrzyga sprawę co do 
istoty, to znaczy, że organ admini-
stracji ustosunkowuje się w niej me-
rytorycznie do naszego wniosku.

Decyzja administracyjna musi za-
wierać:

- oznaczenie organu, który ją wy-
dał,

- datę wydania decyzji,
- oznaczenie strony,
- sentencję decyzji - rozstrzygnię-

cie,
- podstawę prawną,
- uzasadnienie faktyczne, czy-

li przytoczenie faktów na podstawie 
których decyzja została wydana,

- uzasadnienie prawne, czyli uza-
sadnienie wynikające z przepisów 
prawa,

- podpis urzędnika, który wydał 
decyzję,

- pouczenie o tym czy i w jakim 
trybie masz prawo odwołać się od 
decyzji.

Decyzja musi zostać doręczo-
na stronie, bądź ustnie ogłoszona. 
Niektóre decyzje, na przykład de-
cyzję o zwykłej rejestracji pojazdu 
odbiera się od razu w urzędzie. Co 
do innych - są one doręczane pocztą 
przez urząd, który sprawę prowadzi.

Jeśli otrzymamy decyzję i nie zga-
dzamy się z nią, mamy prawo złożyć 
tzw. odwołanie od decyzji w termi-

nie 14 dni od daty jej doręczenia. Je-
śli decyzję otrzymamy w urzędzie, 
mamy prawo złożyć odwołanie od 
dnia jej otrzymania, a jeśli została 
przesłana pocztą - od dnia odbioru. 
Gdy decyzja została ustnie ogłoszo-
na – termin czternastodniowy bę-
dzie liczony od dnia ogłoszenia. Po 
złożeniu odwołania, należy oczeki-
wać decyzji organu drugiej instan-
cji, innymi słowy organu nadzoru. 
Organ nadzoru ma prawo:

1. utrzymać w mocy decyzję, któ-
rą zaskarżono

2. uchylić decyzję i przekazać 
sprawę do ponownego rozpoznania

3. uchylić decyzję i orzec co do 
istoty sprawy.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją 
organu drugiej instancji, mamy pra-
wo złożyć skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Taka skar-
ga nie musi zostać napisana przez 
profesjonalnego pełnomocnika. 
Skargę należy opłacić. W wyjątko-
wych przypadkach przewidzianych 
w ustawie o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi nie musisz 
ponosić opłaty. Od orzeczeń tego 
sądu przysługuje skarga kasacyjna 
do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, która musi zostać sporządzo-
na przez adwokata lub radcę praw-
nego.

W tym artykule omówiono ogól-
ny schemat postępowania admini-
stracyjnego, oparty na Kodeksie Po-
stępowania Administracyjnego. Ten 
schemat nie dotyczy spraw podatko-
wych, bowiem te reguluje Ordynacja 
Podatkowa. Niektóre ustawy wpro-
wadzają szczególne odmiany postę-
powania administracyjnego (np. po-
stępowanie przed Urzędem Patento-
wym). Odmienne regulacje zawiera 
również ustawa o systemie ubezpie-
czeń społecznych (dotyczy ZUSu). 
Najczęściej jednak spotkamy się ze 
schematem postępowania, o którym 
mowa powyżej.

Pamiętajmy o tym, że w postępo-
waniu administracyjnym jesteśmy 
stroną, która ma prawo do działa-
nia i do informacji. Niemniej każ-
de działanie musi być zgodne z pro-
cedurą, bowiem w przeciwnym ra-
zie nie przyniesie żadnego skutku, 
a wręcz może pogorszyć nasze po-
łożenie. 

Małgorzata Pundyk
Forum Pokrzywdzonych 

Przez Państwo 
ul. Częstochowska 23/7 

44-100 Gliwice 
tel. (+48) 781 729 460 

www.forumpokrzywdzonych.pl
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Z okazji 
20 rocznicy ślubu 

Lidii i Bogdanowi 
Kierasińskim 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, 

pomyślności, uśmiechu 
na co dzień oraz wielu 

lat spędzonych 
razem 

składa syn Adrian

Ukochanej wnuczce 

Anicie 
Kozaczenko 
z okazji urodzin 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

pomyślności, radości 
z każdego dnia oraz 

spełnienia najskrytszych 
marzeń 

składają babcia i dziadek

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Z wokandy sądowej 

Wyroki za kradzieże
Przed Sądem Rejonowym w Gole-

niowie, Wydział II Karny zapadł wy-
rok w sprawie oskarżonych miesz-
kańców naszego miasta Roberta G. 
i Marka K.

Wyżej wymienieni oskarżeni byli o 
następujące przestępstwa.

1. W dniu 2 lipca 2009 roku z jed-
nego z mieszkań w Nowogardzie 
działając wspólnie i w porozumieniu 
zabrali w celu przywłaszczenia apa-
rat fotograficzny Olimpus wraz z kar-
tą pamięci o łącznej wartości 928 zł 
czym działali na szkodę Ireneusza K.

A nadto Robert G. oskarżony był 
o to że :

2. W dniu 29 września 2009 roku 
w Nowogardzie dokonał rozboju na 
osobie Stanisława M. w ten sposób, 
że po uprzednim użyciu przemocy 
polegającej na kilkakrotnym uderze-
niu poszkodowanego ręką w twarz, 
zabrał z kieszeni jego ubrania tele-
fon komórkowy marki Sony Ericsom 
C702 o wartości 1000 zł oraz pienią-
dze w kwocie 400 zł.

3. W dniu 15 maja 2009 roku w 
Nowogardzie przyjął pochodzacy z 
kradzieży telefon komórkowy marki 
Nokia 6500 o wartości 1200 zł, a na-
stępnie pomógł w zbyciu w/w tele-
fonu poprzez zastawienie go w jed-
nym z nowogardzkich lombardów.

4. W dniu 17 maja 2009 roku w lo-

kalu Przystań w Nowogardzie doko-
nał zaboru w celu przywłaszczenia 
torebki damskiej o wartości 150 zł 
z zawartością portfela o wartości 50 
zł (dokumenty i karty bankomatowe 
wrzucił do skrzynki pocztowej przy 
ul. 3-go Maja- przyp. aut. art.), ko-
smetyków o wartości 200 zł, wisior-
ka o wartości 40 zł, butów damskich 
o wartości 100 zł oraz pieniędzy w 
kwocie 160 zł. Łączna wartość po-
niesionych strat to kwota 750 zł czym 
działał na szkodę Marty K.

5. W dniu 16 lipca 2009 w Nowo-
gardzie przy pl. Wolności przywłasz-
czył powierzony mu przez Tadeusza 
P. telefon komórkowy marki Nokia 
6300 o wartości 400 zł.

Powyższe przestępstwa dokonane 
zostały w ciągu 5 lat od odbycia kary 
co najmniej 6 miesięcy pozbawienia 
wolności za podobne przestępstwa 
umyślne orzeczone wyrokiem Sądu 
Rejonowego.

Sąd uznając oskarżonych Roberta 
G. i Marka K. za winnych popełnienia 
czynu opisanego w pkt 1 i wymierza 
im karę pozbawienia wolności w wy-
miarze roku pozbawienia wolności.

Za pozostałe czyny Robert G. zo-
stał skazany na łączną karę 8 lat po-
zbawienia wolności.

Ireneusz Karczyński     

ZAPRASZAMY 
NA 

PLAC WOLNOŚCI

WTOREK – SOBOTA  
10 -14 SIERPIEŃ  
godzina 19:00

Muzyka gospel – drama 
– worship Dance 

(w razie deszczu zapraszamy 
do siedziby KECh ul. 700-lecia 14)

Nowogardzki Dom kultury
 OTWIERA KULTURALNO - 

OŚWIATOWY ROK 2010/2011
 Informujemy, że Nowogardzki Dom Kultury rozpoczyna działalność w 

Roku Kulturalno - Oświatowym 2010/2011 z dniem 7 września 2010r. o 
godz.17.00 w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Zapraszamy więc dzieci, młodzież oraz dorosłych do uczestnictwa w pro-
ponowanych przez nas kołach zainteresowań.

LUBISZ ŚPIEWAĆ,TAŃCZyĆ,GRAĆ W TEATRZE, MALOWA-
Ć,TWORZyĆ - PRZyJDŹ - CZEKAMy NA CIEBIE

7 WRZEŚNIA 2010 R. (wtorek) O GODZ. 17.00 
PROPONUJEMy:
1. Rytmika „Brzdąc” - B.Źróbek, M.Piotrowicz
2. Zespół Taneczny „Feniks” - W.Domańska
3. Teatr Dziecięcy „Fonem II „ - A.Drążewska
4. Teatr Młodzieżowy „Fonem” - A.Drążewska
5. Wokalne Zajęcia Indywidualne Dla Dzieci - A.Drążewska
6. Zespół „Promyczek” - B.Źróbek, M.Piotrowicz
7. Zespoł Taneczny „Team 2012” - M. Kubiak
8. Zespoły Taneczne „Flesz I” i „Flesz Ii” - M.Kubiak
9. Zespół Tańca „Funky”, ”Hip-Hop” - A.Kubiak
10. Zespół Tańca „New Style” - A.Kubiak
11. Aeoroboxking, Joga - A.Kubiak
12. Teatr Rodzinny – J.Gornowska
13. Teatr Dziecięcy – J.Gornowska
14. Aerobik - W.Domańska
15. Kurs Tańca Towarzyskiego - M.Kubiak
16. Zajęcia Wokalne Indywidualne - K.Jarmużek
17. Zespł Wokalny „G.M.21” - K.Jarmużek
18. Zespół Dziecięcy „Zielone Żabki” - K.Jarmużek
19. Gitara Dla Początkujacych - K.Jarmużek
20. Nauka Gry Na Trąbce, Instrumentach Klawiszowych I Dętych 

Oraz Wokal - L.Jurek
21. Dziecięce Koło Plastyczne - Z.Frydryk
22. Młodzieżowe Koło Malarskie - Z.Frydryk
23. Koło Ceramiczne (Dziecięce, Młodzieżowe i Dorośli ) - K.Gna-

cińska-Olczyk
24. Malowanie Na Szkle i Jedwabiu - J.Kołodzińska
25. Zespół Śpiewaczy i Obrzędowy „Wesoła Ferajna” - B.Źróbek
26. Młodzieżowy Zespół Piosenki Ludowej i Biesiadnej „Błyska-

wiczka” - B.Żróbek
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Spacerkiem po mieście…
„Spacerek” to oczywiście termin umowny. Prowadzą nas po mieście nasi Czytelnicy 
wrażliwi na wszelkie bolączki…

Oto ul. Kochanowskiego ładna nawierzchnia jezdni wśród domów mieszkalnych. Ale 
i tutaj „niespodzianki”. Oto dziura w jezdni – sądząc po trawie „grozi” ona pojazdom 
od dłuższego czasu. Nikt nie reaguje na głosy mieszkańców…

Także ul. Kochanowskiego. Telekomunikacja nie zabezpiecza swego mienia. Może 
czekają aż przypadkowy przechodzień złamie nogę?

Budynek socjalny przy ul. Cmentarnej rośnie jak na przysłowiowych drożdżach. Nie podzielmy obaw Czytelnika - wprawdzie akurat podczas jego spaceru na budowie nic się 
nie działo, ale wierzmy w harmonogramy robót…

Cmentarz powraca za sprawą … cieknącej wody. Czy te uszczelki są naprawdę dziu-
rawe?

Te konary to już nie żart – spadły tuż przed spacerowiczem! Czyżby sprawdzała się 
piosenka Kory – „Czekam na wiatr, który goni…”. Tym razem zażartowałem, ale pro-
blemy (czytaj suche konary) należy usuwać zanim nie będzie za późno…

Wysłuchał LMM
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Wspólnota Mieszkaniowa 700 Lecia 13 
w Nowogardzie odda do adaptacji strych 

wielkości około 70 m kw.  
Szczegółowe informacje pod numerem Tel. 91 39 20 808 lub  
w biurze Furmańczyk – Wspólnoty, 700 Lecia 14 w Nowo-
gardzie.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje towarzyskie wakacyjne 
zawody wędkarskie na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zawody odbędą się dn. 22 sierpnia, losowanie  

o godz. 7.30 przy „Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dn. 20 sierp-
nia, wpisowe 10 zł. 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

reklamareklama

UWaGa WĘDkarZe!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard 

zaprasza na otwarte 
wędkarskie zawody spławikowe 

pod nazwą RODZINA Z WĘDKĄ. 
Zawody odbędą się w dniu 22.08. 2010 r. (niedziela). Zapraszamy dru-

żyny 3-osobowe.
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 20 sierpnia.
Startowe – od członka PZW – 5 zł, pozostali – 10zł.
Spotkanie zawodników o godz. 7.00 w rejonie NEPTUNA.

Zarząd

Osiedle Gen. Bema
Piaskownica,  
która przypomina śmietnik…

Nawet, jeśli ktoś na pierwszy rzut oka wydaje się czysty i dba o czystość 
wokół siebie to nie znaczy, że dba o innych.Od dłuższego czasu mieszkańcy 
ulicy Leśnej oprócz zmagania się z uciążliwymi ciężarówkami, które pracu-
ją przy budowie obwodnicy zmagają się również z głupotą, którą niestety ge-
neruje człowiek… poprzez zaśmiecanie piaskownicy dziecięcej. Występują-
ce w piachu pasożyty dostają się do piaskownicy, które przedostają się wraz 
z liśćmi i innymi odpadkami. Wystarczy, że bawiące się dziecko włoży rącz-
kę do buzi i zakażenie gotowe. By potwierdzić, ze jednak jest coś na rzeczy 
udaliśmy się na miejsce zrobić zdjęcia. Widok jest w rzeczywistości potwier-
dzający sugestie mieszkańców. Piach w piaskownicy jest dosłownie zawalo-
ny liśćmi. Konkluzja jest dość oczywista. Piaskownica musi być uprzątnięta 
z nieczystości. Nasz Czytelnik sugeruje, że „uprzątnięta przez osoby, które to 
zrobiły”. Zdjęcia świadczą tylko o jednym – w obecnym stanie piaskownica 
na miano nazwy „piaskownica” nie zasługuje. Rodzice winni wziąć się w …
kupę! (bez pejoratywnych skojarzeń).

Jarosław Bzowy 

Czytelnicy alarmują..

O budowie obwodnicy
Nawiązując do tematu poruszanego przez Państwa w ostatnich nume-

rach gazety, mianowicie budowy obwodnicy naszego miasta, chciałabym 
poruszyć temat, może nie związany bezpośrednio z poprzednimi ale my-
ślę, że równie istotny; tak w skrócie; od momentu rozpoczęcia prac zwią-
zanych z budową ruch na ulicy Woj. Polskiego na odcinku od komisaria-
tu nowogardzkiej Policji do zakrętu k. Sarniego Lasu jest znacznie utrud-
niony; oczywiście zrozumiałe jest, że dojazd do miejsca inwestycji jest 
konieczny ( jeśli nie ma innej alternatywy?) ale tak brawurowa jazda du-
żych, ciężkich samochodów ciężarowych przewożących piach na teren 
budowy w terenie zabudowanym na dosyć wąskiej drodze jest oburzają-
ca; nadmieniam też, że samochody przewożą ładunki, również w godzi-
nach nocnych, gdzie przy takich prędkościach o tzw. ciszy nocnej mo-
żemy zapomnieć; ponadto sam ciężar przewożonych ładunków powo-
duje znaczne wstrząsy stojących na ulicy budynków i zniszczenia samej 
drogi, która jak wiadomo od wielu lat i tak nie była remontowana; ulega 
zniszczeniu nawierzchnia, na załamanych odcinkach strzelają kamienie 
spod kół po całej ulicy; zwracam się z prośbą o sprawdzenie i przedsta-
wienie na łamach gazety : kto będzie odpowiadał za zniszczenia powsta-
łe na tym odcinku drogi i kto podejmie się jej remontu w wyniku takiej 
jazdy? Jaki kompromis mogą zaproponować władze aby rozwiązać pro-
blem komfortu zamieszkania mieszkańców ul .Wojska Polskiego w okre-
sie trwania prac budowlanych ale i nie tylko - warto również wspomnieć, 
że jest to ulica prowadząca do stadionu i lasu chętnie uczęszczana przez 
mieszkańców miasta, idealna do uprawiania sportów i spacerów ale nie-
stety na tą chwilę stała się bardzo niebezpieczna.. zwłaszcza dla najmłod-
szych mieszkańców!

Z góry dziękuję! 
Mieszkanka ul. Wojska Polskiego

Od redakcji:
Treść listu przekazujemy w  formie  e-mailowej bez żadnych poprawek. 

Redakcyjnego komentarza nie będzie – Czytelniczka adresuje swoje uwagi 
do władz samorządowych i stamtąd oczekujemy wyjaśnień. 
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291  791, 
606 616 309.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 
m kw. 66 55 62 511.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod ga-
raże murowane do samochodów oso-
bowych w Nowogardzie przy ul. J. Paw-
ła, cena do uzgodnienia, cena 5300 zł/ 
szt. , tel. 605 522 340.

• TANIO zakwateruję 6 pracowników. 
508 309 980.

• Okazja! Szczecin centrum, mieszkanie I 
p., w nowym budynku, do wykończenia 
57 m kw, 2 pokoje, cena 4300 zł/ m kw 
do uzgodnienia. Tel. 600 273 171.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 
10, centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 70 
tys. Tel. 668  137  228, 91 39 23  547 po 
15.00.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, cena do uzgodnienia. 
601 441 763.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II pię-
tro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi, 2 pokojowe, 49 m kw + garaż. 
605 571 583.

• Sprzedam działki budowlane. Tel. 601 
88 95 96 po 15.00.

• Sprzedam działkę rolną 2700 m, Długo-
łęka. 600 399 348.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM   NA WARSZTAT W CENTRUM NO-
WOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strze-
lewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 
26 698, 605 856 584.

• Sprzedam duży ładny dom w Nowo-
gardzie z możliwością prowadzenia 
działalności. 91 39 20 531, 605 276 272.

• Goleniów – sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy o pow. 1100 m kw w 
pięknym sąsiedztwie.

• Mieszkanie 4 pokojowe zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 515 989 122.

• Sprzedam mieszkanie M-3, 46,2 m kw 
w Goleniowie po remoncie, zabudowa 
kuchni. 603 585 395.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane. 660 010 540.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, pod 
budynkami 15 ar + 0,5 ha pola, cena 60 
tys. 663 748 242.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 72 
m kw w Bienicach, własnościowe, bez-
czynszowe, co, 2 pomieszczenia gospo-
darcze, cena 120 tys. 663 748 242.

• Sprzedam działkę na ul. Boh. Warszawy, 
Nowogard, 11 100 m kw, warunki elek-
trownia, wodociągi, woda przy działce, 
granice działki wyznaczone geodezyj-
nie, 200 tys. zł. 501 307 666.

• Sprzedam kawalerkę pow. 36 m kw, IV 
piętro, cena 90 tys. 603 531 816.

• Wynajmę dom wolnostojący w Gole-
niowie. 695 780 299.

• Sprzedam dom wolnostojący 120 m 
kw na działce 500 m kw w Nowogar-
dzie, dom podpiwniczony, parter, pię-
tro, garaż, budynek gospodarczy. 
696 079 880.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym, 
Okulickiego 2a. 514 995 314.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, 58 m kw, w centrum ul. T. 
Kościuszki. 695 426 092.

•	 Do wynajęcia 2 lokale handlowe w 
centrum Nowogardu. kontakt tele-
foniczny 787 122 972 od godz. 16.00.

• Własnościowe 3 pokojowe, IV piętro za-
mienię na własnościowe 2 pokojowe 
na parterze. Tel. 697 665 791.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią i łazienką. 
Kaucja 1000 zł plus 400 zł i plus media. 
Tel. 603 86 99 72, dzwonić od 8 sierp-
nia.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw po re-
moncie, umeblowana, bezczynszowa 
(wspólnota). Tel. 510 268 062.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 48 
m kw, II piętro, centrum Nowogardu, 
cena do uzgodnienia. Tel. kontaktowy 
608 628 776.

• Sprzedam działkę budowlaną na Mon-
te Cassino. 507 953 705, 794 944 066.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-
tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• SZCZECIN OKAZJA!!! 4.000 zł/
m2 nowy budynek, 57m2, Ip. 
2pok.,tel.600-273-171; 91-392-19-33.

• Nowy DOM, skrajny segment przy Gro-
ta-Roweckiego 37, tel.600-273-171.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, I 
piętro w Nowogardzie. Tel. 795 507 097.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 
zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony letnie 
Dunlop, pióra wycieraczek, stan bdb, 
cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, ko-
lor srebrny metalik, klimatronik, książ-
ka serwisowa, bardzo zadbana, cena 
45900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Seat Cordoba, 1,6 benzy-
na, 1998 r., 7 tys. do negocjacji. Tel. 
785 887 010.

• Sprzedam Nissan Micra K-12, rok 2003, 
po kobiecie. Tel. 502 792 361.

• Sprzedam Toyota Avensis 2001 r., kom-
bi, diesel, cena 16 500 zł. 502 217 497.

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub samo-
chód Syrena, Warszawa oraz części do 
nich. Tel. 508-351-213.

• Sprzedam opony letnie 14 cali 185/60. 
696 116 744.

rOlNICTWO

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z 
wyka na paszę. 600  653  124 dzwonić 
od 8.00 do 10.00 i po 21.00.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, 
waga ok. 20 kg, atrakcyjna cena. Tel. 91 
39 106 54.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam prosięta. 91 39 17 909.

• Sprzedam mleczne kozy i koźlęta. Tel. 
886 50 83 46.

• Sprzedam miód z własnej pasieki, kil-
ka gatunków. Hurtowo lub detalicznie. 
783 279 187 dzwonić po 16.00.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską, 
nową. 91 39 17 620 wieczorem.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam ziemniaki Denar i Winieta. 
Tel. 692 125 122.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
91 39 25 969, 791 337 769.

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
91 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 
61 05.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. 607 719 505.

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

• „Extra –dom” – profesjonalne docieple-
nia budynków, podbitki. 608 847 784.

• Dachy i usługi ogólnobudowlane. Tel. 
796 517 107.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Więźby dachowe, układanie dachów-
ki, murarstwo, domy od podstaw. 
662 678 895.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Układanie kostki brukowej, dekarstwo. 
662 678 895.

•	 Ogólnobudowlane, remonty, dachy, 
montaże. 781 016 125.
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

w ramach projektu EASy PC - Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba do 25 roku życia, która:
1. jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogar-
dzie, lub jest zatrudniona w małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,
2. jest mieszkańcem gminy Nowogard.

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres awis@awis.org.pl

Stowarzyszenia AWIS
Ul .Wojska Polskiego 3,  Pok. 116

Tel. 91 39 20 891 wew 216
Koordynator projektu Tobiasz Lubczyński 

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną:
- bezpłatny kurs (80 godzin)
- podręczniki ECDL ,
- materiały szkoleniowe,
- egzamin ECDL wraz z Kartą ECDL i Certyfikatem
Kurs rozpoczyna się we wrześniu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”, 
72-200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 
kotłowni gazowej kontenerowej 

dla budynku mieszkalnego 35 rodz. 
przy ul. Runowskiej 9,10,11,12 w Węgorzynie.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera Specyfikacja 
Istotnych warunków Zamówienia w cenie 30 zł., którą można odebrać w 
siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 13.09.2010r. do godz.1000 w siedzibie 
Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2010r. o godz. 1100  w siedzibie 
Zamawiającego.

Wadium w wysokości 10.000,00zł. Należy wpłacić na konto Spółdziel-
ni w: PKO BP O/Nowogard nr 95 1020 4812 0000 0802 0004 8991 do 
dnia 12.09.2010r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a tak-
że unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, bądź pod 
numerem tel.91-39-25-261.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, An-
glia, Irlandia, Holandia, Dania, Nor-
wegia, Belgia, Europa, USA. 071 385 
20 18.

• Zatrudnię montażystę instalacji LPG 
w samochodach,  Goleniów. Tel. 
880 409 080.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na te-
renie zachodniopomorskim, tel. 600 72 
54 74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę 
jako operator koparko - ładowarki 
lub spawacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię piekarza. 793 72 08 08.

• Zatrudnię cieślę – zbrojarza. 
501 549 756.

• Hotel Oskar zatrudni kucharza i pomoc 
kuchenną. Tel. 602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem, doświad-
czenie i duża dyspozycyjność czasowa. 
602 69 08 97.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Zatrudnię barmankę do restauracji. 693 
52 12 11.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec po przeglądzie 
serwisu, do mieszkania, domu, gwa-
rancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-

lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, firmy Va-
illant, cena 750 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, nie-
miecki Vaillant wiszący, małe gaba-
ryty, domek, bar, cena 300 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-
nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam w dobre ręce kocięta – dwa 
kocurki i jedna koteczka. Samodziel-
ne, odpchlone, odrobaczone. Tel. 
693 422 577 lub 91 39 25 657.

• Sprzedam biurko (137 x 67, wys. 77 
cm) – 150 zł oraz półkę (108 x 20, wys. 
92 cm) – 50 zł, stan bardzo dobry. Tel. 
504 951 298. 

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

•	 SPrZeDam YOrkI, CeNa 950 ZŁ. Tel. 
513 157 299.

• Kupię komplet podręczników do klasy 
piątej, Szkoła Podstawowa nr 3. 91 39 
25 046 lub 509 615 300.

•	 Oddam 12 tygodniowe śliczne ko-
curki w dobre ręce. 668 43 43 55.

• Sprzedam kuchenkę gazowo – elek-
tryczną sz. 60 cm, marki Amica, jak 
nowa. 91 419 12 45.

• Owczarki niemieckie, szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i sucz-
ki, ojciec wnuk podwójnego zwycięz-
cy świata sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

• Sprzedam stemple świerkowe. 
607 585 561.

• Sprzedam Yorki suczki, cena 950 zł. Tel. 
606 457 102.

•	 Sprzedam narożnik rozkładany, ko-
lor – mozaika szaro- czarno - zgniła 
zieleń, stan bardzo dobry, cena 300 
zł. Tel. 608 153 767. 

• Sprzedam hurtowo odzież używaną. 
Tel. 502 117 723.

reklama reklama
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADy BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel-
ny, lesław m. marek zastępca naczelne-

go, karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor technicz-
ny. Współ pra cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, 
Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Festyny w obiektywie
Węgorzyce

miętno

Dzień Pala  
w krzywicach

W sobotę 21 sierp-
nia organizowany jest w 
Krzywicach tradycyjny 
Dzień Pala. W progra-
mie szereg atrakcyjnych 
punktów. To trzeba oso-
biście zobaczyć!

W tym roku dodatko-
we atrakcje – mecz pił-
ki siatkowej o „Becz-
kę Piwa” ufundowa-
ną przez Rodzinę Zyg-
munta Siepki i tradycyj-
ny już bieg memoriało-
wy – MILA ZYGMUNTA.                                                      Organizatorzy
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r e k l a m a
e-mail:poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165

16 sierpnia br. godz. 16.30

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

  Czytaj s. 2 

  Czytaj s. 3 

  Czytaj s. 4 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Czytaj s. 10 i 11

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- doświadczenie w zawodzie
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

Święto  
Wojska Polskiego

 Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwy-
cięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone usta-
wą Sejmu z 30 lipca 1992 r. Od 13 sierpnia 1992 r. Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pra-
cy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego 
ustawodawca wprowadził wolne.

Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej marii Panny

Odpust 
parafialny

Szpital

Co z 
obligacjami?

Jak pomóc 
bezdomnemu?

Służba 
więzienna  

Rozmowa z Dyrektorem Okręgo-
wym Służby Więziennej w Szczecinie  
- płk mgr Andrzejem Pędziszczakiem
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Święto Wojska  
Polskiego 

Pomiędzy odradzającą się po 123 la-
tach niewoli niepodległą Polską a Ro-
sją nie istniała żadna uznawana przez 
strony granica państwowa, rząd bol-
szewicki w Rosji nie był uznawany 
na arenie międzynarodowej, zaś kwe-
stią sporną pozostawał status teryto-
riów położonych pomiędzy zwartym 
etnicznym obszarem polskim, a ob-
szarem rosyjskim (przedrozbiorowe-
go Wielkiego Księstwa Litewskiego i 
wchodzącej przed rozbiorami do Ko-
rony prawobrzeżnej Ukrainy). W kon-
sekwencji starcie pomiędzy Polską 
a Rosją o wzajemne granice i sposób 
zorganizowania politycznego ziem 
pomiędzy wschodnią granicą Kon-
gresówki a granicą Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów sprzed rozbio-
rów (których Polacy jako zbiorowość 
nigdy za legalne nie uznali było nie-
uniknione. Ponieważ niemiecka ar-
mia okupacyjna Ober-Ostu stanowią-
ca bufor bezpieczeństwa na tych tery-
toriach pomiędzy siłami polskimi a 
bolszewickimi wycofywała się po 11 
listopada 1918 w szybkim tempie, mu-
siało dojść do nieuniknionego bezpo-
średniego spotkania wojsk polskich i 
bolszewickich i do określenia statusu 
politycznego ziem przedrozbiorowej 
Rzeczypospolitej w drodze faktów do-
konanych. . .

Ze względu na obszerność materia-
łu nie będziemy opisywać przebiegu 
wojny polsko-bolszewickiej od jej po-
czątku czyli od lutego 1919 roku. Sku-
pimy się na jej przełomowym frag-
mencie czyli sierpniu 1920 roku kie-
dy to Armia Czerwona stanęła u bram 
Warszawy.

15 sierpnia 1920 roku Wojsko 
Polskie ruszyło do uderzenia na 
Armię Czerwoną, już wtedy naj-
potężniejszą, najliczniejszą i naj-
bardziej nieludzką armię świata. 
Jej dywizje pewne były już poko-
nania Polaków, zdobycia Warsza-
wy oraz dalszego marszu na Ber-
lin, Paryż i inne stolice Europy, we-
dług strategicznych planów podboju 
i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.  
Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana 
też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko 
niedawno odzyskaną polską niepodle-
głość. Była to jedna z trzech najważ-
niejszych bitew XX wieku w dziejach 
świata, a zarazem jedna z decydującej 
w całej historii ludzkości. Wojsko Pol-
skie na czele ze zwycięskim wodzem 
marszałkiem Józefem Piłsudskim za-

lucyjny... Ale nie zajęli już ani piędzi 
polskiej ziemi. W uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
żołnierze polscy przełamują front pod 
Radzyminem i przechodzą do ataku. 
Na północy, pod Nasielskiem, armia 
gen. Władysława Sikorskiego gromi 
nieprzyjaciela. 16 sierpnia rusza ude-
rzenie znad Wieprza. “Niezwyciężo-
na” Armia Czerwona ucieka w panice.  
Wygrana wojna z bolszewikami była 

pierwszym tak wielkim zwycięstwem 
oręża polskiego od czasu bitwy pod 
Wiedniem. Tryumf ten odnieśliśmy 
samodzielnie. Bez pomocy obojętnej 
Europy, sympatyzującej z ideologią 
komunistyczną, a nawet - jak Niemcy 
- otwarcie współdziałającej z bolsze-
wikami przeciwko Polsce. Tym więk-
sza jest nasza duma z Cudu nad Wi-
słą i wdzięczność obrońcom Ojczyzny.

Opr. LMM

trzymało i zwyciężyło milionową na-
wałę Armii Czerwonej i uratowało nie 
tylko Polskę, ale całą Europę przed nie-
wolą oraz wprowadzeniem zbrodni-
czego sowieckiego totalitaryzmu i sys-
temu komunistycznego na bagnetach 
żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było 
to nawiązanie do najwspanialszych 
tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w 
krajach Zachodu powszechnie nazy-
wano Polskę “przedmurzem chrześci-
jaństwa” albo “przedmurzem Euro-
py”, co było wówczas równoznaczne.  
W sierpniowych dniach 1920 r. na sto-
licę zwrócone są oczy wszystkich: jeśli 
Warszawa zostanie zajęta przez hor-
dy wschodnich barbarzyńców, będzie 
to koniec niepodległego państwa. “Po 
trupie Polski” płomień światowej re-
wolucji ogarnie całą Europę, niszcząc 
jej chrześcijański fundament i zasady 
życia społecznego. Dlatego tak drama-
tycznie zabrzmiało pytanie postawione 
przed Bitwą Warszawską przez Naczel-
nego Wodza Józefa Piłsudskiego: “Co 
wybieramy, niewolę czy zwycięstwo?”. 
Odpowiedź mogła być tylko jedna: 
“Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi”.  
I zwycięstwo przyszło. Uproszo-
ne przez gorącą modlitwę zanoszoną 
wspólnie przez władze i społeczeń-
stwo. Okupione wielkim wysiłkiem i 
poświęceniem całego Narodu. Do sze-
regów obrońców Ojczyzny pospieszy-
ły nawet dzieci - jak 11-letni harcerz 
Tadeusz Jeziorkowski z Płocka, od-
znaczony za męstwo Krzyżem Walecz-
nych. Symboliczną ofiarą, która rozpa-
liła nadzieję na zwycięstwo, była śmierć 
ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem 
14 sierpnia. Na następny dzień bolsze-
wicy zaplanowali zdobycie Warszawy i 
przejęcie władzy przez komitet rewo-

Święto Wniebowzięcia Najświętszej marii Panny

Odpust parafialny
Już w niedzielę, 15 sierpnia nasze parafialne święto czyli Święto Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny. Grupa parafian, której przewodzi nasz Parafial-
ny Zespół Caritas, przygotowuje festyn parafialny. Na czas odpustu zostanie za-
mknięta ulica Kościelna, na której odbywać się będzie nasz festyn. Jeszcze zbie-
rane są  fanty na loterię odpustową - można je przynosić do zakrystii i domu 
parafialnego. Każdy kto jest chętny jeszcze  może  włączyć  się w przygotowanie 
festynu i zgłosić się do wolontariuszy Zespołu Caritas.

W tym roku nasz odpust przypada w niedzielę. Msze św. jak w zwykłą niedzie-
lę z pewnymi zmianami. O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
chorych naszej parafii i ludzi w podeszłym wieku. W czasie tej Mszy św. będzie 
udzielany Sakrament dla chorych, w którym Chrystus pragnie przyjść z pomo-
cą do wszystkich zmagających się z chorobą i słabościami podeszłego wieku. O 
godz. 18.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa. Główna Msza św. odpustowa 
zostanie odprawiona o godz. 19.00. Odprawi ją i słowo Boże wygłosi ks. dr Sła-
womir Zyga, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w 
Szczecinie. Po Mszy św. procesja eucharystyczna dookoła kościoła.

Opr.red. LMM
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Jest projekt uchwały w sprawie 
emisji obligacji, z których miasto sfi-
nansuje dokończenie budowy nowej 
części nowogardzkiego szpitala.  

Decyzję w tej sprawie ma podjąć 
na najbliższej sesji, 18 sierpnia Rada 
Miejska. Placówka zdrowotna musi 
zostać wyremontowana do 2012 r. 
Jeżeli nie spełni do tego czasu euro-
pejskich wymogów, to najprawdo-
podobniej zostanie zamknięta. Cał-
kowity koszt modernizacji szpitala 
to 19,5 mln zł. Kosztorys zbudowała 
firma na zlecenie władz szpitala.

- To tylko wyliczenia kosztoryso-
we. Liczymy, że przetarg zweryfiku-

je i doprowadzi do obniżenia ceny 
o kilka milionów.  By jednak móc 
ogłosić przetarg gmina powinna za-
bezpieczyć środki w maksymalnej 
mierze – mówi Kazimierz Lembas, 
dyrektor szpitala.

Władze miasta na podstawie 
kosztorysu przygotowały, więc od-
powiedni projekt uchwały. Mówi on 
o szacunkowych kwotach wydanych 
obligacji, które zapewnią możliwość 
remontu. W obecnym roku gmina 
planuje wyemitować ich 3,5 mln zł. 
W kolejnym już 8 mln zł. Za dwa 
lata emisja ma liczyć 8,5 mln zł.

- Spłata zadłużenia obliczona jest 

na kilka lat. Nie dotkanie, więc ona 
w dużym stopniu finansów gminy. 
Natomiast kwestia modernizacji i 
utrzymania szpitala jest dla naszego 
miasta priorytetem – twierdzi Kazi-
mierz Ziemba, burmistrz Nowogar-
du. 

Gmina planuje spłatę zadłużenia 
do 2022 r. Spłaty mają rozpocząć się 
od 2013 r. Będą one wynosić od 1 
do 3 mln zł. Przypomnijmy, że tego-
roczny budżet gminy po stronie wy-
datków wynosi 67 mln 815 tys. zł. Po 
stronie dochodów przewiduje się 57 
mln 867 tys. zł. Dotychczasowe za-
dłużenie z tytułu wydania obligacji 

wynosi 18 mln zł. Czy wyemitowa-
nie kolejnych nie załamie finansów 
gminy?

- Nie przekroczymy wskaźników 
ustawowych, które mówią, że zadłu-
żenie gminy nie może przekroczyć 
60 proc. wartości budżetu – uważa 
Marcin Marchewka, skarbnik gmi-
ny.

Czekamy zatem do 18 sierpnia na 
obrady Rady Miasta. Tam debata i 
głosowanie nad projektem uchwały, 
które będziemy relacjonować. 

Marcin Nieradka

Co z obligacjami?

Szpital to priorytet

Szkolni 
wandale ujęci

Policja zatrzymała dwóch młodych mieszkańców Nowogardu odpowie-
dzialnych za zdemolowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Sprawcy wdarli 
się do budynku szkoły wejściem od osiedla Gryfitów. Zdemolowali koryta-
rze i klasy. Podpalili boazerią na szkolnym forum.

Były to dwie osoby mające 17 i 19 lat. Ich tożsamość pomogły ustalić za-
montowane w szkole kamery, które zarejestrowały wandalskie działania. 

man

Nagroda za pomoc 
Z poniedziałku na wtorek przy ul. 3 Maja (przy byłej krochmalni) został 

podpalony nowo otwarty sklep z tak zwanymi „dopalaczami”.
Oto co na ten temat powiedział właściciel sklepu.
- Nasz sklep został otwarty trzy tygodnie temu. Natomiast do podpalenia 

doszło z poniedziałku na wtorek pomiędzy drugą a trzecią w nocy.
Jak doszło do podpalenia?
- Po wybiciu szyby wystawowej do pomieszczenia sklepu wrzucono koktajl 

Mołotowa. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo 90% wyposażenia sklepu.
 Czy w sklepie posiadacie monitoring?
- Nie -  jest tylko alarm i dzięki temu i skutecznej interwencji straży pożarnej 

nie spłonął cały budynek.
- Wyznaczam nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców podpalenia!
Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie prowadzą postępowanie wyja-

śniające.
Ireneusz Karczyński  

Znaleziono
Znalezione w dniu 12 sierpnia w rejonie przychodni „PRAXIS” 

klucze do odbioru w redakcji.
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Z okazji 50 urodzin 

Jerzemu IWAN 
moc najserdeczniejszych życzeń, zdrowia, 

szczęścia, pomyślności oraz uśmiechu na co dzień 
i spełnienia najskrytszych marzeń 

składa 
żona Marzena, 

synowie Kamil i Damian oraz córka Natalia

Z okazji urodzin 
kochanemu mężowi, 

tacie i dziadkowi 

Władysławowi 
Sienkowskiemu
 moc gorących życzeń, 

dużo zdrowia i uśmiechu 
oraz spełnienia 

najskrytszych marzeń 
życzą żona, synowie, 
synowa oraz wnuki

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Interwencja

Dlaczego nikt nie  
pomaga robertowi G.?

Od naszych wiernych czytelni-
ków odebrałem kilka dość nieprzy-
jemnych  telefonów.

Oto jeden z nich: „Panie redak-
torze, od kilku miesięcy w okolicach 
sklepu Netto stoi człowiek, który że-
brze o parę groszy. Jest to osoba dość 
znana w naszym mieście, obecnie 
jest bezdomnym. Dlaczego w redak-
cji nie robicie nic aby mu pomóc? 
Gdzie jest ta opiekuńcza Teresa 
Skibska ze swoją opieką społeczną, 
która niby tak szczerze pomaga?”

O wyjaśnienie poprosiłem za-
stępcę kierownika Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie. Oto 
co się dowiedziałem:

„Robert G. (urodzony w 1970r.) 
pracował do stycznia br. Został 
wymeldowany z domu 16 lutego, 
gdyż w miejscu zamieszkania nie 
przebywał od listopada 2009r.

Od marca do maja br. z OPS 
otrzymywał zasiłek dla bezrobot-
nych w kwocie 238 zł 50 gr. oraz 
bezpłatne obiady od 15 marca do 
25 czerwca . W tym czasie złożył 
wymagane dokumenty na przy-
dział mieszkania. Niestety otrzy-
mał odpowiedź odmowną, gdyż 
jest w trakcie rozwodu. Otrzymał 
propozycję aby po rozwodzie zło-
żył je ponownie.

Każdorazowo, gdy przychodził 
do kasy OPS po zasiłek propono-
wano mu leczenie w Ośrodku dla 
Uzależnionych. (Robert G. jest 
uzależniony od alkoholu- przyp.
autora). Kiedy wreszcie wyraził 
zgodę pracownik socjalny Helena 
Błaszczyk poświęciła cały dzień na 
skompletowanie dokumentów, po-
trzebnych do leczenia. Na lecze-
nie do Chrześcijańskiego Ośrodka 
dla Uzależnionych w Łękini woj. 
pomorskie został zawieziony pry-
watnym samochodem przez pasto-
ra Cezarego Komisarza z Kościo-
ła Ewangelicznych Chrześcijan w 
dniu 28 lipca br. Należy tutaj za-
znaczyć iż pastor za własne pienią-
dze zakupił paliwo aby pomóc Ro-
bertowi G.

Przewidziane leczenie trwałoby 
około siedmiu miesięcy, a po jego 
zakończeniu możliwa byłaby dal-
sza pomoc w postaci zakwatero-
wania w hotelu oraz wszechstron-
na pomoc przy podjęciu pracy.

Niestety już na drugi dzień 
uciekł z Ośrodka. W sprawie po-
mocy dla Roberta G. zaangażowa-
ne są praktycznie wszystkie insty-
tucje wraz z lekarzami i psycholo-
giem. Pomimo iż kierownik Tere-
sa Skibska jest na urlopie na każ-
de hasło „Robert G” przychodzi do 
pracy.

Obecnie człowiek ten jest na za-
siłku dla bezrobotnych”.

Na pytanie czy nie można by ja-
koś pomóc temu człowiekowi, bo 
śpi pod gołym niebem na matera-
cu pod kołdrą - pani Nowik odpo-
wiada:

„Wszelkie możliwe formy pomo-
cy już zostały wykorzystane, nie-
stety Robert G. sam sobie nie chce 
pomóc. Otrzymywał żywność, od 
pastora odzież - wszystko to sprze-
dawał. Wiemy, że ten pan śpi pod 
gołym niebem, w piwnicy lub na 
działce. Zawsze jesteśmy otwarci i 
gotowi pomóc w leczeniu, wystar-
czy aby się do nas zgłosił”.

Również w Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych sprawa Roberta G. jest 
znana.

Niestety i tu nie ma możliwości 
pomocy, gdyż Robertowi nie moż-
na dostarczyć wezwań na posiedze-
nie komisji. Przymusowe leczenie 
byłoby możliwe po ubezwłasno-
wolnieniu, ale o to musi wystąpić 
rodzina.

Tak więc wszyscy chcą pomóc, 
tylko on sam NIE.

Ireneusz Karczyński     

Czy będziemy  
mieli kąpielisko?

Czy nowogardzkie kąpielisko 
spełni wymogi nowego prawa?

Nowe „prawo wodne” wejdzie w 
życie z początkiem 2011 r. Do tego 
czasu każdy organizator kąpieliska 
musi złożyć w gminie odpowiednie 
dokumenty. W przypadku Nowo-
gardu z większością problemu nie 
będzie, bo to waśnie gmina jest wła-
ścicielem kąpieliska. Najtrudniej bę-
dzie z tzw. „profilem wody”. To druk  
(ponad 100 punktów), w którym są 
szczegółowe pytania dotyczące cech 
fizykochemicznych, geograficznych 
i hydrologicznych nie tylko wód ką-
pieliska, ale i jego dopływów. Będą 
tam dokładnie opisane np. zrzu-
ty deszczówki, okoliczne tereny lę-
gowe, zabudowa, porty, przystanie, 
historia i źródło zanieczyszczeń, 
oczyszczalnie w sąsiedztwie, bardzo 
dokładna ocena jakości wody.

Profil musi być gotowy do 24 
marca 2011 r. Będzie on opiniowa-
ny przez sanepid, ochrona środowi-
ska, zarząd gospodarki wodnej. Jeśli 
woda nie spełni oczekiwanych pa-

rametrów gmina nie będzie mogła 
używać nazwy kąpielisko, a jedynie 
miejsce wykorzystywane do kąpie-
li. To nie tylko kwestia prestiżu. Bo 
np. kolonie dla dzieci można prowa-
dzić zgodnie z przepisami tylko tam, 
gdzie jest kąpielisko, a nie miejsce 
wykorzystywane do kąpieli. W ra-
dykalnych przypadkach kąpielisko 
może zostać zamknięte. 

Ciężko przewidzieć czy nowo-
gardzkie kąpielisko spełni nowe wy-
mogi. Przypomnijmy, że w poprzed-
nim roku było zamknięte z powo-
du obecności bakterii z grupy coli. 
Najprawdopodobniej trafiają one do 
naszego akwenu z wybijającej kana-
lizacji deszczowej. 

Gmina od roku przygotowuje się 
do budowy nowej kanalizacji. Pro-
cedury trwają jednak  już rok. Nie 
wiadomo ile trzeba będzie czekać 
na efekty. Jak ustaliliśmy w gminie 
obecnie przygotowywany jest pro-
jekt rozdziału kanalizacji deszczo-
wej od ściekowej.  

Marcin Nieradka 

Pomóżmy Bogatyni!
Uprzejmie informujemy, że w Pizzerii Neptun Pl. Szarych Szeregów, 

Hurtowni „PIER” ul. Woj. Polskiego oraz w siedzibie Dziennika Nowo-
gardzkiego ul. Boh. Warszawy (od godz. 8 - 16) odbywa się zbiórka da-
rów dla ludzi pokonanych przez wodę w BOGATYNI. Potrzebne są arty-
kuły spożywcze i środki czystości  ale prosimy również przejrzyjcie swoje 
szafy, schowki, piwnice – może jest cos czego już nie potrzebujecie a tam 
jest na wagę złota. Liczy się najdrobniejszy gest, może to być nawet jedna 
butelka wody.  W Pizzerii Neptun zbiórka do późnych godzin nocnych 
od 11.30 do 24.00.

Bus do BOGATYNI wyjeżdża 21 sierpnia. 
red.
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Słowo ks. Abpa Andrzeja Dzięgi  
w sprawie krzyża przed pałacem  
prezydenckim i wezwanie do modlitwy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia

Nasza droga do nieba…
Wniebowzięcie NMP należy do centralnych świąt maryjnych w roku kościel-

nym. O ile święto Bożego Narodzenia jest największym świętem Boga Ojca, Wiel-
kanoc – Syna Bożego, Zielone Świątki – świętem Ducha Świętego, o tyle Wniebo-
wzięcie jest największym świętem Matki Syna Bożego.

Według najstarszych zapisków historycznych zaśnięcie i wniebowzięcie Bożej 
Rodzicielki nastąpiło w 48 r. po Chrystusie, w 15 lat po Jego Wniebowstąpieniu. Jak 
utrzymuje stara tradycja, Apostołowie wiedzeni i natchnieni przez Ducha Świę-
tego zebrali się w Jerozolimie by asystować Maryi w ostatnich chwilach Jej ziem-
skiego życia. W momencie Jej zaśnięcia widzieli chóry aniołów i słyszeli ich śpiew. 
Ciało Najświętszej Panienki zostało złożone w grobowcu w Getsemani. Przez trzy 
dni rozbrzmiewały tam hym-
ny anielskie. Po upływie trzech 
dni przybył z Indii apostoł To-
masz i pragnął zobaczyć ciało 
Maryi. Na jego prośbę otwar-
to grób, ale ciała nie znalezio-
no, tylko prześcieradło w któ-
re było spowite, wydające prze-
piękną woń. Obecni zrozumie-
li, że Pan, któremu spodoba-
ło się przyjąć ciało ludzkie z 
Dziewicy Maryi zachował Jej 
ciało dziewicze i niepokalane 
nieskażone i w stanie uwiel-
bionym zabrał do nieba. Tra-
dycja chrześcijańska każe nam 
w dniu Wniebowzięcia święcić 
kwiaty i zioła – przez to nazy-
wamy to święto: Matki Bożej 
Zielnej. Jedni powiadają, że na 
pamiątkę jakoby w grobie Mat-
ki Bożej po otwarciu znalezio-
no cudownie pachnące róże; 
inni, że dlatego iż Matka Naj-
świętsza była najpiękniejszym 
kwiatem jaki kiedykolwiek się na świecie pojawił, więc święci się kwiaty jako sym-
bole Maryi. Prawda teologiczna o Wniebowzięciu NMP została oficjalnie zdefi-
niowana jako dogmat 1 listopada 1950 przez wielkiego papieża maryjnego – Piu-
sa XII. Dogmat ten jest logiczną konsekwencją Bożego macierzyństwa Maryi i Jej 
niepokalanego poczęcia. Ponieważ Maryja została wyjęta z grzechu pierworodne-
go, który wprowadza śmierć, wolna jest również od kary za grzech to jest – śmierci. 
Bóg jednak, aby upodobnić Ją we wszystkim do swojego Syna, dozwolił aby Ma-
ryja przeszła przez jej bramę. Będąc wziętą do nieba z duszą i ciałem zjednoczyła 
się całą Trójcą Świętą i widzi Boga już teraz twarzą w twarz. Została tam również 
ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Jest to wywyższenie człowieka do granic 
poza którymi jaśnieje już tylko boskość. W miesiącu sierpniu oddajemy Jej cześć w 
sposób szczególny. Tysiące naszych rodaków pielgrzymuje do Jej ziemskiego tro-
nu w Częstochowie, Licheniu, Kalwarii i innych miejsc. Tam nasza Wniebowzię-
ta Matka obdarza swoje ziemskie dzieci różnymi łaskami. Z tych również miejsc 
ostrzega przed niebezpieczeństwem, jak każda matka. W tym dniu modlimy się 
także za naszą Ojczyznę, za Wojsko Polskie i dziękujemy za odzyskaną wolność, w 
90-tą rocznicę „Cudu na Wisłą”.  To Maryja pokazuje nam dzisiaj drogę życia, któ-
ra wiedzie nas do nieba.

Ks. Tomasz Tylutki

Ks. Abp Andrzej Dzięga – metro-
polita Szczecińsko – Kamieński pro-
si wszystkich wiernych naszej archi-
diecezji o modlitwę za naszą Ojczy-
znę, o pokój, o dobre rozwiązanie 
sprawy krzyża i szacunek dla war-
tości religijnych: „Wydarzenia ostat-
nich dni w Warszawie przed Pała-
cem Prezydenckim pokazują nam 
znowu jak wiele jest w Polsce zma-
gania o Krzyż. Ze smutkiem patrzy-
my na niedopuszczalne próby par-
tyjnego rozgrywania tej sprawy. Z 
prawdziwym bólem przyjmujemy 
dokonujące się tam od szeregu dni 
drwiny nie tylko z Ofiar Katastro-
fy pod Smoleńskiem, ale także z ca-
łego Narodu. To duchowa intuicja 
Narodu sprawiła, że od 10 kwietnia 
br. plac przed Pałacem Prezydenc-
kim jest miejscem głębokiej modli-
twy, miejscem jedności narodowej i 
miejscem cierpienia. Plac ten stał się 
także szkołą mądrego przyjmowania 
i przeżywania cierpienia w Jezusie 
Chrystusie. Krzyż Jezusa Chrystusa 
postawiony przez Harcerzy na tym 
placu jest widzialnym zewnętrznym 

znakiem duchowego wymiaru tego 
miejsca. Nie zmieni tego żadna de-
cyzja administracyjna. Dlatego lu-
dzie wiary, pomimo drwin, a nawet 
bluźnierstw wypowiadanych przez 
niektórych prowokatorów mają pra-
wo chronić to miejsce, a nawet go 
bronić z racji na ten duchowy walor. 
Postawiony spontanicznie drewnia-
ny Krzyż można i należy natomiast 
zastąpić – godnym Prezydenta Rze-
czypospolitej i wszystkich Ofiar Ka-
tastrofy Katyńskiej z dnia 10 kwiet-
nia br. – pomnikiem z wyraźnym 
znakiem religijnym”.

Zwrócił się także do wszystkich 
kapłanów naszej diecezji o popro-
wadzenie stosownych modlitw w 
najbliższą niedzielę: „Z racji na nie-
dopuszczalne manipulacje znakiem 
Krzyża, które się tam dokonywały, 
dla przeproszenia Pana Boga za pu-
bliczne lekceważenie świętego znaku 
Chrystusa, obelgi pod adresem osób 
modlących się, a nawet bluźnierstwa 
przeciwko Bogu, dla uproszenia na-
szej Ojczyźnie łaski duchowego Po-
koju w Jezusie Chrystusie, w ducho-
wej łączności ze wszystkimi piel-
grzymami idącymi na Jasną Górę, w 
przededniu 90. Rocznicy „Cudu nad 
Wisłą” proszę o modlitwę podczas 
każdej Mszy Świętej”. Dziękując za 
całe Wasze zaangażowanie duszpa-
sterskie w służbie Bogu, Kościołowi, 
Ojczyźnie i każdemu człowiekowi z 
serca Wam błogosławię” (fragmenty 
listu pasterskiego ks. Abpa Andrze-
ja Dzięgi).

Zapraszamy wszystkich wiernych 
naszych parafii i miasta na wspól-
ną modlitwę podczas niedzielnych 
Mszy św.

x.TT

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie: Trwamy w miesiącu 

sierpniu – miesiącu Maryjnym, miesiącu pielgrzymek, ale także miesiącu absty-
nencji, gdzie zapraszamy aby złożyć dar trzeźwości. W niedzielę o okresie waka-
cyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; 
w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. 

W najbliższych dniach będziemy przeżywać 14 sierpnia – św. Maksymiliana 
Marię Kolbego. Jest to dzień odpustu w naszym kościele filialnym w Sąpolnicy. 
Msza św. odpustowa odbędzie się w sobotę o g.17.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.

W niedzielę 15 sierpnia zapraszamy na uroczystość odpustową do kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. O g.18.00 – Modlitwa Różańcowa; g.19.00 
– Uroczysta Msza św. odpustowa, a po niej procesja wokół kościoła. Odpust bę-
dzie prowadził ks. dr Sławomir Zyga – wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. 

x.TT
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krzyż, laicyzm  
i normalność…

SLD z Napieralskim na czele próbuje ugrać swoje na sporze o krzyż. Straszą, 
że krzyż przed Pałacem Prezydenckim, to dowód, że jesteśmy państwem wyzna-
niowym. Bzdura! Garstka obrońców krzyża, a wokół kilka tysięcy dobrze ba-
wiących się szyderców. Też mi państwo wyznaniowe! Ze smutkiem i zażenowa-
niem patrzyłem na sceny z demonstracji przeciwko krzyżowi pod Pałacem Pre-
zydenckim. Jeśli garstkę czuwającą pod krzyżem od wielu dni nazwiemy „fana-
tycznymi obrońcami krzyża”, to robiących sobie nocny happening wokół krzyża 
młodych ludzi nazwałbym „głupkowatymi przeciwnikami krzyża”.

 Niektórzy jednak dostrzegają w nocnej demonstracji głębszy sens. Twierdzą, 
że przesunęła ona akcent z konfliktu pomiędzy PO i PiS o „mit smoleński”, któ-
rego częścią stał się krzyż, na spór o rolę Kościoła i symboli katolickich w Pol-
sce. Są tacy, co życzyliby sobie, aby wygłupy młodych pod Pałacem Prezydenc-
kim były początkiem szybkiej laicyzacji naszego społeczeństwa.    Niewątpliwie 
są w Polsce środowiska, którym podoba się idea państwa zlaicyzowanego. Jed-
nym z idoli jest dla nich lewacki premier Hiszpanii, Zapatero. O czym marzą 
zwolennicy laicyzmu? Między innymi o przestrzeni publicznej (nie tylko szko-
łach) bez jakichkolwiek symboli religijnych. Byliby usatysfakcjonowani, gdyby 
nie mówiono publicznie o Bożym Narodzeniu, ale na przykład o święcie zimo-
wego bałwana. Zlaicyzowane państwo to pełne przyzwolenie na aborcję, euta-
nazję, małżeństwa homoseksualne itd. Moim zdaniem takie państwo jak Polska 
nie powinno być ani wyznaniowe, ani laickie. Powinno być normalne! Normal-
nym jest, że dzieci katolickiej większości mogą uczyć się religii w szkołach, a nie 
w ciasnych salkach przy parafii. Normalne jest, że duchowni i świeccy katecheci 
są za swoją prace wynagradzani jak inni nauczyciele. Normalne jest, że 24 grud-
nia mówimy publicznie o Wigilii Bożego Narodzenia, a nie o Święcie Bałwana. 
Normalne jest, że państwo dba o młode małżeństwa, które decydują się na dzie-
ci, a nie o pary gejowskie, które tańczą w stringach podczas rozmaitych parad. 
Wreszcie normalne jest, że państwo wspomaga Kościół w trosce o zabytkowe 
obiekty sakralne, bo to jest wspólne dziedzictwo wszystkich, nie tylko wierzą-
cych, Polaków.

Wmawia się nam, że laicyzm oznacza więcej demokracji i więcej pluralizmu. 
Wręcz przeciwnie! Laicyzm oznacza po prostu więcej laicyzmu. Laicyzm nie 
przynosi więcej wolności. Ma swoje dogmaty i przykazania (np. aborcja – tak, 
kara śmierci – nie) i narzuca je bezwzględnie poprzez mnożenie praw i „są-
dokrację” zlaicyzowanych sędziów. SLD z Napieralskim na czele próbuje ugrać 
swoje na sporze o krzyż. Straszą mianowicie, że krzyż przed Pałacem Prezydenc-
kim, to dowód, że jesteśmy państwem wyznaniowym. Bzdura! Garstka obroń-
ców krzyża, a wokół kilka tysięcy dobrze bawiących się szyderców. Też mi pań-
stwo wyznaniowe! Tym niemniej SLD straszy, by w ten sposób ułatwić sobie 
gadkę o potrzebie państwa laickiego. Manipuluje postawionym przez harcerzy 
krzyżem i próbuje się od niego odbić, aby wszelacy „przeciwnicy krzyża” w przy-
szłości zagłosowali na nich.

Powtórzę: Laicyzm nie oznacza więcej wolności, demokracji, pluralizmu. Nie 
oznacza więcej normalności. Laicyzm to współczesna religia, która prędzej czy 
później przeobraża się w laicki zamordyzm. A czyni to niepostrzeżenie: poprzez 
pranie mózgów i otaczanie człowieka i społeczeństwa siatką praw i zakazów. Dla 
laicyzmu człowiek może być wolny od pasa w dół. A od pasa w górę ma być po-
słuszny odgórnym dyrektywom anonimowych urzędników.

Dariusz Kowalczyk SJ www.deon.pl 

Norka amerykańska  
- nowy drapieżnik

Do redakcji napływają sygnały od 
Czytelników, że w rejonach okolicz-
nych wsi spotyka się norki. Postano-
wiliśmy przybliżyć Państwu to zwie-
rzę i przedstawić jego „polską” hi-
storię.  Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą – przekazujcie do redak-
cji wszelkie sygnały o nowych miej-
scach pojawienia się tego drapież-
nika. Mamy sygnały, że napotyka-
ne zwierzęta są zabijane -  nie wol-
no tego robić – trwa okres ochron-
ny!  W kolejnej publikacji  przedsta-
wimy wypowiedzi hodowców norek 
– właścicieli ferm w naszym rejonie 
oraz opis sytuacji widzianej przez 
myśliwych.

Norka amerykańska jest gatun-
kiem obcym naszej faunie, ojczyzną 
tego gatunku jest Ameryka Północ-
na. Nieustający wzrost pogłowia nor-
ki amerykańskiej jest, obok zwięk-
szającej się liczebności lisów i jeno-
tów, jedną z przyczyn zmniejszania 
się w Polsce liczebności zwierzyny 
drobnej. W Polsce pierwsze infor-
macje o spotkaniu żyjących na wol-
ności osobników tego gatunku po-
chodzą z lat 1962-1963. Od tego cza-
su norki amerykańskie zdążyły roz-
przestrzenić się na niemal całą po-
wierzchnię naszego kraju. W chwi-
li obecnej trwa jej ekspansja wzdłuż 
cieków wodnych na południe Pol-
ski, gdzie stopniowo odkrywane są 
nowe stanowiska tego drapieżnika. 
Na terenach zasiedlonych przez 
norkę, stała się ona dominującym 
drapieżnikiem w obrębie cieków i 
zbiorników wodnych. Stanowi ol-
brzymie zagrożenie dla rodzimej 

fauny, szczególnie wodnej. Odżywia 
się zwierzętami należącymi do wie-
lu gatunków, polując szczególnie na 
ptaki, ssaki, płazy, ryby, gady, skoru-
piaki, małże i ślimaki. W jej zasię-
gu znajdują się gniazda ptaków zlo-
kalizowane na ziemi, ale także po-
śród koron drzew. Rodzi ona liczne 
potomstwo oraz przejawia najwięk-
szą aktywność żerową w momencie, 
w którym nasze rodzime gatunki 
ptactwa wodnego wchodzą w okres 
gniazdowy oraz wodzenia piskląt. 
W okresie wiosenno - letnim tj. w 
czasie ochronnym norki amerykań-
skiej znaczący udział w diecie tego 
gatunku ma pokarm pochodzenia 
ptasiego (jaja, pisklęta, osobniki do-
rosłe) przez co czyni on prawdzi-
we spustoszenie wśród gatunków 
ptactwa łownego i chronionego. 
Przykład norki amerykańskiej wy-
raźnie pokazuje, jak poważne kon-
sekwencje może mieć ingerencja 
człowieka w funkcjonowanie natu-
ralnych ekosystemów. Sprowadzanie 
obcych gatunków zawsze wiąże się z 
zaburzeniem relacji istniejących w 
przyrodzie. Nie bez znaczenia jest 
pojawianie się coraz liczniejszych 
ferm hodowlanych tego gatunku, z 
których do środowiska naturalnego 
przedostają się nowe osobniki two-
rząc dzikie populacje. Pojawienie 
się nowego, silniejszego drapieżnika 
bardzo silnie wpłynęło na populacje 
innych zwierząt związanych z eko-
systemami wodnymi i nadwodnymi 
w tym gatunków łownych i chronio-
nych. 

Opr. Katarzyna M - Kosakiewicz
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 Witamy wśród nas...
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Marcelina córka Moniki 
i Piotra ur. 5.08.2010 
z Nowogardu

Wiktoria córka Marzeny 
Słomińskiej ur. 5.08.2010 
z Wołkowa

Jan syn Anny 
Wojciechowskiej 
ur. 5.08.2010 
z Kolonia Maszewo

Zuzanna córka 
Małgorzaty Piątek 
ur. 4.08.2010 z Polic

Kacper syn Izabeli Gnat 
ur. 6.08.2010 
z Nowogardu

Aleksandra córka Moniki 
Jurek ur. 6.08.2010 
z Bodzęcina

Mateusz syn Izabeli 
NIedziela ur. 8.08.2010 
z Łobza

Pływająca obwodnica 
Nowogardu!

Ktoś z czytelników zapyta dlaczego taki tytuł? Uzasadnienie dalej w treści. Umieścimy tu analizę stanu fak-
tycznego terenu jej budowy, analizę map stref ochronnych, wód podziemnych i art. w 55 nr D.N. z wywiadu 
z Panem Ryszardem Sobieralskim – Prezesem Zarządu PUWiS red. Jarosława Bzowego. Bazując na wypowie-
dziach Pana Sobieralskiego, możemy dojść do pewnych wniosków i faktów o których już wcześniej pisaliśmy. 
Utwierdziło nas to jedynie w przekonaniu, że nie myliliśmy się.

Oczywiście chodzi o zasoby wody pitnej dla No-
wogardu które obecnie przez budowę obwodni-
cy północnej są poważnie zagrożone. Powtórzę, że 
nie ma najmniejszej wątpliwości że Nowogard ją 
straci, kwestią dyskusyjną może być jedynie pro-
blem – kiedy? Naturalne zanieczyszczenia ze spa-
lin w wyniku dyfuzji z powietrza wraz z opadami 
atmosferycznymi będą nieubłagalnie dostawać się 
do wody gruntowej a ta dalej do podziemnych za-
sobów zaopatrujących ujęcia wody dla Nowogardu. 
Nasze obawy potwierdza w swojej wypowiedzi do 
D.N. Pan Sobieralski: „projektując działania zmie-
rzające do zapewnienia ciągłości dostaw wody dla 
mieszkańców”. Oceniamy to tak, że nie trzeba by 
było szukać nowych ujęć, gdyby nie budowano ob-
wodnicy na zasobach wody. To są niewyczerpalne 
zasoby stworzone przez tysiące lat przez sama na-
turę. Dwa podziemne pokłady wody zgromadzone 
w grubej strukturze żwirowej na głębokości od 20 
do 30 m między Karskiem a Warnkowem w natu-
ralny sposób wyłapują przefiltrowana wodę z opa-
dów atmosferycznych z całej rozległej zlewni wokół 
jeziora w Karsku i części gminy Nowogard. Potwier-
dzamy wypowiedź Pana Sobieralskiego, że bez inge-
rencji człowieka (obwodnica) byłaby nadal źródłem 
wody bez końca! To dar natury z którego powinni-

śmy być dumni i chronić je (od postępującej obecnie 
degradacji) dla następnych pokoleń. Już Niemcy do-
cenili właściwości tych ujęć i zaopatrywali winiarnię 
w tę wodę. Z wypowiedzi znawców tematu wynika, 
że jest zamknięty odwiert wody z tych zasobów na-
dający się do produkcji wody mineralnej. To hań-
ba, że pozwolono by te zasoby obecnie były niszczo-
ne! Pan Sobieralski również potwierdził swoje oba-
wy w w/w art. D.N., że przyroda potrafi korygować 
nasze błędy i ma duży potencjał do samo regenera-
cji, pod warunkiem nie wtrącania się w jej proce-
sy naturalne. Dziękujemy również Panu za potwier-
dzenie zanieczyszczenia wód podziemnych z tego 
powodu, cyt. Wypowiedź: „Stan fizyko – chemiczny 
i mikrobiologiczny wody w środowisku przyrodni-
czym systematycznie się pogarsza. W tym wód pod-
ziemnych też. Przyczyny są bardzo różne i te bezpo-
średnie i te pośrednie pochodzące np. z zanieczysz-
czenia powietrza oraz jest ich wiele, ale generalnie 
wynikają one wszystkie z działalności człowieka”. 
Skoro tak, to jak nazwiemy niszczące działania bu-
dowy obwodnicy, czy potężne ilości zanieczyszczeń 
ze spalin wydobywających się z 25 tys. pojazdów ja-
dących dziennie za 15 lat przez obwodnicę i przez 
strefy ochronne wód? Panie Sobieralski – dziękuje-
my za fachowe potwierdzenie naszych obaw! Mamy 

do Pana tylko jedno oficjalne pytanie, czy nie powinien 
Pan dla ratowania zasobów wód i ich stref ochronnych 
już w roku 2000 wyrazić swój ostry sprzeciw dla północ-
nej wersji obwodnicy w momencie, gdy ważyły się losy – 
która z wersji będzie budowana? Szczególnie jako czło-
nek Komisji ds. udziału Społeczeństwa przy Dyrektorze 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie a tym bardziej jako udziałowiec i Prezes PUWiSu w 
Nowogardzie. 

  A obecnie, nadal trwa destrukcyjna, wręcz przeraża-
jąca procedura degradacji nowogardzkiej przyrody. Ser-
ce się kraje i dosłownie płakać się chce jak na naszych 
oczach zasypują piękny naturalny użytek ekologiczny 
obok Osiedla Bema z unikatowym jeziorkiem z unikal-
ną fauną i florą – żywymi płucami dla ludzi - znikają-
cą pod masą  przeładowanych tirów przemieszczających 
tysiące ton ziemi. Tego się już nigdy nie odbuduje. Bu-
dowa tej obwodnicy obnaża całą listę nadużyć prawa i 
nieposzanowania obywatela naszej gminy a nawet sa-
mych zatrudnionych pracowników. Z bezpośrednich re-
lacji wynika, że pracownicy zatrudnieni w firmach pod-
wykonawczych pracują ponadnormatywnie czasowo z 
nieprzestrzeganiem norm pracowniczych: posiłki rege-
neracyjne, napoje itd. Ciężarówki przewożą materiały 
sypkie na nie oplandekowanych samochodach emitując 
kurz na drogę i otoczenie co narusza uzgodnienia śro-
dowiskowe. Niski koszt budowy, tylko 160 mln. zł wy-
musza również ograniczone dochody dla podwykonaw-
ców np. po 15 groszy za tono kilometr, co z kolei zmu-
sza ich do tego (by wyjść na swoje) do przeładowywania 
sprzętu powodując zwiększony do ponadnormatywnej 
ilości przewożonego ładunku na ciężarówkach, powo-
dując nadmierne uszkodzenie nawierzchni nowogardz-
kich dróg było nawet powodem wysokich kar po zatrzy-
maniu przez Inspekcję Drogową. Usypane z czubem 
ciężarówki gubią po drodze ziemię co powoduje uno-
szenie tumanów kurzu (droga do Miętna w okolicy Os. 
Bema). Skręcając, często nie włączają kierunkowskazów 
stwarzając zagrożenia wypadkowe – osobiste doświad-
czenie. Ciężki sprzęt porusza się w okolicach wiosek i 
przez miasto po godz. 22 naruszając ciszę nocną co rów-
nież narusza w/w uzgodnienia. Czy firma Budimex nie 
dopuściła się nadużycia naklejając nalepki swojej firmy 
na sprzęcie firm podwykonawczych? W jakim celu tego 
dokonała? Na te i inne pytania powinna odpowiedzieć 
inspekcja budowlana. Z obserwacji budowy obwodnicy 
na wysokości wiaduktu w kier. Strzelewa wynika bardzo 
wysoki poziom wody gruntowej na ok. 1.5 – 1.8 m pod 
pow. gleby. Z wysokiego nasypu wycieka woda, ok. 1 m 
pod pow. ziemi na zdj. widać wypływające strugi wody 
podskórnej. Zachodzi pytanie, co potwierdzają sami bu-
dujący (z wieloletnim doświadczeniem) czy po 5 – 6 la-
tach eksploatacji obwodnicy nie będzie ona osiadać w 
grząskim terenie i pękać – efekt pływającej obwodni-
cy. Kto wówczas pokryje potężne koszty jej naprawy. 
Następna wątpliwość. Znający dobrze torfowiska wie-
dzą że miąższość jego wynosi ok. 7 do 8 m. Nasuwa się 
wątpliwość - czy z tego terenu do samego spodu zosta-
ła wybrana masa organiczna? Jeśli nie, to wszystko bę-
dzie osiadać a zaplanowany koszt 160 mln. zł może oka-
zać się niewystarczający na poprawki. Czy z tego wzglę-
du uproszczenie budowy nie wpłynie destrukcyjnie na 
efekt końcowy? Myślę, że wielu przeciwników tej nie-
chcianej, wręcz bez sensu inwestycji powinno obecnie 
zjednoczyć się i ostro zaprotestować w obecności tele-
wizji i wojewódzkiej prasy. Na nic jeszcze nie jest za po-
źno. Zainteresowanych taką pikietą mieszkańców gminy 
proszę o kontakt tel. 600-653-124.

Tekst i foto: Eugeniusz Korneluk 
– Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska
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Szanowni Państwo

Gmina Nowogard  
przystąpiła do aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta. 
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu Programu  poprzez 

udział w zgłaszaniu potencjalnych projektów – nastawionych na poprawę 
stanu budynków wielorodzinnych, jak i przestrzeni miasta. Uwzględnienie 
zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji  Miasta  umożliwi uzyskanie 
dotacji (również prywatnym inwestorom) lub innego rodzaju wsparcia fi-
nansowego na realizację zaplanowanych zadań z odpowiednich programów 
Unii Europejskiej.

Zależy nam na uwzględnieniu inicjatyw grup mieszkańców (wspólnoty, 
spółdzielnie) polegających na: budowie, przebudowie lub renowacji budyn-
ków wielorodzinnych (znajdujących się na obszarze zdegradowanym), bu-
dowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej. Zaprasza-
my również przedsiębiorców, którzy mają pomysły na własny rozwój, po-
trzebują kapitału wspomagającego lub gwarancji – ważne jest uwzględnienie 
w Programie tych pomysłów celem przyszłego skorzystania z planowanych 
funduszy rozwoju obszarów miejskich.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków do programu!!! 

W tym celu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzi , Plac Wolności 
5  – pokój 209 i 210, a także na  stronie internetowej http://nowogard-
rewitalizacja.pl, znajduje się  Wniosek  służący do zgłaszania przedsię-
wzięć do uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR). 

W dniu 18 i 24 sierpnia 2010 roku  w siedzibie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, w sali  obrad Rady Miejskiej (mała sala)  w 
godz. 9 00  - 15 00 zapraszamy na spotkanie – konsultacje  z autorami Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta. 

Możliwe będzie  zadawanie pytań i pomoc w wypełnieniu wstępnych 
wniosków. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonym ob-
szarze wsparcia. Wyznaczony obszar wsparcia został określony  przy pomocy 
obowiązujących w tym zakresie kryteriów. 

Do państwa dyspozycji oddajemy adres poczty elektronicznej konsulta-
cje@nowogard-rewitalizacja.pl - poprzez podany poniżej adres poczty elek-
tronicznej możliwe jest uzyskanie niezbędnych informacji.

OGŁOSZeNIe

Szef Obrony  
Cywilnej dziękuje…

Jednym z punktów zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 
czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefów Obro-
ny Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
(Dz.U. nr 96, poz. 850), jest tworzenie i przygotowanie do działań jednostek 
organizacyjnych obrony cywilnej.

Od kilkunastu lat Panowie: Stanisław Tychoniec, Wiesław Jastrzębski, 
Edward Wieczorek, Kazimierz Jankowski, Ryszard Motała, Roman Woźnic-
ki, Stanisław Majda, Mieczysław Leśniak, Władysław Fedak, Józef Bołdyński 
Vel Dobrski – skutecznie działali właśnie w tej dziedzinie.

Panowie bardzo dobrze wpisali się w ten zwykły zapis prawny i w Gminie 
sprawnie zabezpieczali gotowość formacji obrony cywilnej do działania w 
każdych warunkach - na rzecz lokalnej społeczności, uczestniczyli w orga-
nizowanych specjalistycznych szkoleniach z zakresu funkcjonowania FOC, 
zawsze byli gotowi do niesienia wszechstronnej pomocy innym.

Dziś, wraz ze zdobytym doświadczeniem i kwalifikacjami, w związku z 
osiągnięciem stosownego wieku, przechodzą Panowie w stan spoczynku, ale 
Wasze, zaangażowanie, postawa i współpraca - zostanie na długo w pamięci.

Za życzliwe wspieranie Obrony Cywilnej składam Panom serdeczne po-
dziękowania i uszanowanie, życząc jednocześnie zdrowia i satysfakcji osobi-
stej w innej działalności nie tylko społecznej.

Burmistrz Nowogard 
Kazimierz Ziemba

Szef Obrony Cywilnej Gminy

Polski komitet Pomocy 
Społecznej informuje 

W dniach 16-17 sierpnia br. w godzinach od 9:00 do 12:00 będą wyda-
wane pomoce naukowe oraz obuwie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Od-
biór z dowodem osobistym. 

Prezes Zarządu PKPS 
Anna Brzost 

listy Czytelników 

Jeszcze raz SM Gardno
W wydaniu DN nr 5 1(1 887) zostały opublikowane 2 listy pod wspólnym 

tytułem: „SM „Gardno” - profesjonalizm czy nieudolność? „ .
List P. Pawła Pińkowskiego w oparciu o sprawozdanie Zarządu zarzuca wie-

le nieprawidłowości i błędów prezesowi J.Smolirze.
Ten w odpowiedzi zarzuca swemu interlokutorowi brak znajomości pod-

niesionych spraw, a upubliczniając swój „manifest” wprowadził czytelników 
w błąd jak poniżej:

- nieprawdą jest - jak chce tego prezes Smolira, że SM „Gardno” na dzień 
31.12.09 r.  posiadała 1563 lokale, albowiem spółdzielnia administruje i za-
rządza własnością osób fizycznych. Czyżby prezes nie akceptował przemian 
ustrojowych?

- kwestia spornych 10 lokali według prezesa: „to pustostany, lokale w najmie 
oraz lokale zajmowane bez tytułu prawnego” . W sprawozdaniu zarządu pod 
poz. 4 jako pustostany mieszkalne wykazano tylko 3 lokale . Pytanie o 7 lokali 
wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Co prezes Smolira ma do ukrycia przed spół-
dzielcami?.

- nieprawdą jest też, jak twierdzi prezes spółdzielni, że § 28. l statutu daje 
wyłączność Walnemu Zgromadzeniu do określania kierunków rozwoju spół-
dzielni, albowiem zapisy tego paragrafu traktują o prawach członka. Aż dziw 

bierze, że prezes przez osiem lat pełnienia funkcji nie przyswoił sobie podsta-
wowych regulacji prawnych z zakresu prawa spółdzielczego.

- na zarzut o wygórowanych kosztach utrzymania administracji, które w 
2009 roku wyniosły ponad l milion złotych, prezes swoją odpowiedzią zmani-
pulował czytelników informując iż obciążenie członka spółdzielni z tego tytułu 
wynosi marne 0,31 zł / m2 miesięcznie, podpierając się o przeliczniki Wspól-
not Mieszkaniowych, które podobno są od 2 - 4 razy wyższe i mają się nijak do 
spółdzielczej formy zarządzania.

Jeżeli prezes SM „Gardno” zarabia około 12 tysięcy złotych miesięcznie, czy 
to oznacza, że szef wspólnoty mieszkaniowej wg podanego przelicznika, pobie-
ra około 28-52 tysięcy złotych ?.

W swoim końcowym wystąpieniu, prezes spółdzielni, wykrzykuje że : „naj-
lepszą oceną sprawozdania zarządu jest wynik głosowania Walnego Zgroma-
dzenia, które przyjęło je stosunkiem głosów: 100 za, 4 przeciw! „ - to uznać na-
leży, że jest to osiągnięcie żenujące, mając na uwadze , że ponad 90 % człon-
ków nie uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia, walkowerem odda-
jąc wpływ na własny byt, a tę lukę skrzętnie wykorzystują cwaniacy pokroju 
prezesa i jego zaplecza, dbający o własne interesy nie licząc się z prawem robią 
co chcą.

Tak było i tym razem. Głosowanie nad sprawozdaniem zarządu odbyło się z 
jaskrawym naruszeniem prawa i z tego powodu sprawa zawisła przed sądem.

Jeżeli zaś chodzi o tytułowe pytanie : „ SM „Gardno” - profesjonalizm czy 
nieudolność?” - odpowiadam, że to oczywista nieudolność ubrana w profesjo-
nalną propagandę. Jest to być, albo nie być „ukochanego prezesa”.

Dane osobowe do wiadomości Redakcji
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Jarosław Bzowy - Jest pan nowo 
wybranym Dyrektorem Okręgo-
wym Służby Więziennej – to bardzo 
nobilitująca funkcja, ale i bardzo 
odpowiedzialna. 

Andrzej Pędziszcak - Jestem za-
szczycony, iż mogę realizować za-
dania, jakie stoją przed Służbą Wię-
zienną w regionie szczecińskim. 
Obecne zajmowane przeze mnie 
stanowisko jest bardzo odpowie-
dzialne, gdyż podejmowane decyzje 
mają wpływ na bezpieczeństwo ok. 
5000 osadzonych w zakładach kar-
nych i aresztach oraz pracujących w 
nich ok. 1800 funkcjonariuszy i pra-
cowników. 

J.B. - Wiele się mówi o transfor-
macji w służbach mundurowych 
również także w służbie więziennej. 
Pana priorytety to: 

A.P. -  Ta transformacja w służbie 
więziennej już się zaczęła i polega 
przede wszystkim na: 

- wdrożeniu nowej struktury orga-
nizacyjnej w więzieniach – oddzia-
łów penitencjarnych, które pozwo-
lą zaangażować większą ilość funk-
cjonariuszy w bezpośrednią pracę ze 
skazanymi. Będą temu służyły prze-
sunięcia funkcjonariuszy z ochrony 
zewnętrznej do ochrony wewnętrz-
nej. Takie działania mają, w stosun-
kowo krótkim okresie, zapewnić 
większe bezpieczeństwo funkcjona-
riuszom i pracownikom zatrudnio-
nym w podległych jednostkach jak i 
przebywającym w nich osadzonym. 

Powinno to również doprowadzić 
do zmniejszenia negatywnych zja-
wisk związanych z izolacją osadzo-
nych, jakim są napięcia emocjonal-
ne, stres wśród skazanych oraz zda-
rzające się próby samobójcze i napa-
ści na funkcjonariuszy służby wię-
ziennej. 

Wdrożenie powyższych rozwiązań 
jest dla mnie na pierwszym miejscu 
wśród priorytetów na zajmowanym 
stanowisku. 

Niemniej ważne są: 
- dalsze rozważne „otwieranie” 

więzień dla skazanych, którzy nie 
stanowią zagrożenia dla społeczeń-
stwa i umożliwienie im pracy, nauki, 
podjęcie terapii uzależnień i kontak-
ty rodzinne na zewnątrz zakładów.  

- wdrożenie nowoczesnych metod 
zarządzania, 

- poprawę standardów odbywania 
kary pozbawienia wolności. Nieste-
ty są jeszcze obiekty, które delikat-
nie mówiąc nie spełniają podstawo-
wych standardów i należy je w miarę 
posiadanych środków finansowych 
modernizować. 

J.B. - Płaca w służbie więziennej, 
choć stabilna wydaje się być nieza-
dowalająca. Ona oraz stresująca 
praca mają wpływ na zdrowie i są 
najczęściej przedmiotem rozważań 
o wcześniejszym odejściu ze służby 
funkcjonariusza. Jakie w tym za-
kresie perspektywy przed resortem? 

A.P. -  W rzeczywistości płaca w 
więziennictwie nie jest taka niska. 
Przykładem niech będzie fakt, iż nie 
mamy problemów z naborem do 
służby. Są inne, nie mniej odpowie-
dzialne branże w budżetówce, w któ-
rych płace są o wiele mniej atrakcyj-
ne. W naszym resorcie wszystkie na-
leżności są wypłacane funkcjonariu-
szom na bieżąco i to jest istotne. Są 
pewne zapisane gwarancje ustawo-
we, które pozwalają utrzymać płace w 
więziennictwie na dość dobrym po-
ziomie. Jestem przekonany, że pen-
sje funkcjonariuszy, mimo trwające-
go kryzysu w Europie, będą nie tylko 
stabilne, ale również atrakcyjne. 

Zależy mi bardzo, aby zatrzy-
mać w służbie na dłużej tych, któ-
rzy chcieliby odejść na emeryturę 
po 15 latach służby. Są to w większo-
ści bardzo dobrzy fachowcy.   Naj-
bardziej wyczerpująca psychicznie 
praca jest w bezpośrednim kontak-
cie z osadzonymi, tam może wystą-
pić długotrwały stres. Dlatego resort 
podejmuje reformy, które mają spo-
wodować, że funkcjonariusz w od-
dziale mieszkalnym nie będzie sam, 
pojawią się tam inni, którzy pomogą 
utrzymać właściwą atmosferę i pod-
niosą bezpieczeństwo pracy. Rów-
nież podejmowane wielokierunko-

we działania resortu mają spowodo-
wać widoczne zmniejszenie stanów 
zaludnienia więzień. Permanent-
ne przeludnienie, jakie występo-
wało przez ostatnie lata w polskich 
więzieniach powodowało nadmier-
ne eksploatowanie funkcjonariu-
szy. Już teraz, po 6 miesiącach tych 
działań, stany w polskich więzie-
niach powracają do normalności tj. 
poniżej 100 % normatywnej ich po-
jemności. To pierwsze, ale najważ-
niejsze działania resortu, aby praca 
w więzieniach była „normalna” a jej 
efekty wymierne. Innym działaniem 
jest powołanie przy okręgowych in-
spektoratach samodzielnych zespo-
łów medycyny pracy, których zada-
niem jest monitorowanie zjawiska 
przemęczenia w służbie i reagowa-
nie na niepokojące zjawiska jak nad-
mierny stres, agresja, przeciwdziała-
nie uzależnieniom. W skład zespo-
łu medycyny wchodzą m.in. lekarze 
i psycholodzy. Będziemy wychodzić 
do funkcjonariuszy z atrakcyjnymi 
programami o cechach terapeutycz-
nych i obejmiemy nimi tych, którzy 
takiej terapii potrzebują. Zwiększy-
łem również ilość etatów psycho-
logów pracujących z osadzonymi.   
W ofercie mamy również imprezy 
o charakterze rekreacyjno-sporto-
wym skierowane do całych rodzin 
funkcjonariuszy. Cieszy mnie fakt, 
iż w działania te zaangażowany jest 
mocno związek zawodowy funkcjo-
nariuszy i pracowników więziennic-
twa. Staramy się również stale po-
prawiać warunki pracy funkcjona-
riuszy. 

Efektem tych działań powinna być 
chęć pozostania funkcjonariuszy w 
służbie dłużej, do czasu nabycia peł-
nych uprawnień emerytalnych. Cie-
szy mnie bardzo fakt kontynuowa-
nia w rodzinach tradycji polskich 
więzienników. W zakładach kar-
nych położonych na ziemi szczeciń-
skiej i gorzowskiej, które mi podle-
gają, pracuje już trzecie pokolenie 
więzienników. 

J.B. - Coraz więcej osób we współ-
czesnym świecie interesuje się ska-
zanymi, a stosunkowo niewiele pro-
blemami służby więziennej. Jednak 
one tu też występują. Do istotnych 
zalicza się np. przeludnione cele, 
niedofinansowanie i patologicz-
ne cechy skazanych przyniesione 
z wolnościowych środowisk prze-

stępczych. Jakie Pan widzi zagroże-
nia w wykonywanej przez Państwa 
pracy? 

A.P. - Jesteśmy służbą, która pra-
cuje profesjonalnie, w ramach obo-
wiązujących przepisów, szczególnie 
przy zapewnieniu podstawowych 
praw skazanych. We współczesnym 
świecie jest szerokie zainteresowa-
nie ze strony instytucji krajowych 
i międzynarodowych, stowarzy-
szeń, organizacji, mediów kontro-
lujących sposób wykonywania kar 
pozbawienia wolności lub tymcza-
sowego aresztowania.   Uważam, że 
takie szerokie zainteresowanie jest 
potrzebne. Przeprowadzone w ubie-
głym roku kontrole polskich wię-
zień przez instytucje unijne wysta-
wiły nam wysoką ocenę. Jedynym 
mankamentem było przeludnienie 
w więzieniach, z którym powoli za-
czynamy sobie radzić. Obecnie w 9 
zakładach karnych podległych in-
spektoratowi szczecińskiemu wszy-
scy skazani mają zapewnione usta-
wowe 3m2 w celi. 

Pracujemy nad ukazaniem właści-
wego wizerunku służby więziennej, 
gdyż w moim przekonaniu zasługuje 
ona na to, aby ją pokazywać obiek-
tywnie a nie tylko przez pryzmat 
jednostkowych negatywnych zda-
rzeń. W naszych zakładach karnych 
dzieje się wiele ciekawych inicjatyw. 
Wystarczy wspomnieć o ostatniej 
akcji przeciwpowodziowej, w któ-
rej udział wzięli wspólnie funkcjo-
nariusze i skazani. W naszym okrę-
gu przy likwidacji zagrożenia powo-
dziowego pracowali funkcjonariu-
sze i skazani z zakładów karnych w 
Gorzowie Wielkopolskim, Między-
rzeczu i Słońsku. 

Mamy w Służbie dobrze wykształ-
coną, odpowiedzialną kadrę, i nie 
obawiam się zagrożeń, jakie mogą 
wystąpić w codziennej pracy, cho-
ciaż te wpisane są w naszą służbę, 
a my mamy je przewidywać, mini-
malizować. Resort z pełną powa-
gą podchodzi do tego, aby wykony-
wanie kary pozbawienia wolności 
w Polsce mogło się odbywać w wa-
runkach cywilizowanych. Tym sa-
mym możemy wyjść do skazanych z 
większą ofertą wychowawczą i osią-
gać efekty, na które liczy społeczeń-
stwo. Tam, gdzie relacje interperso-
nalne ze skazanymi są właściwe, tam 
i zagrożeń występuje o wiele mniej. 

Służba więzienna  

Zaszczyt i bezkompromisowa odpowiedzialność 
Rozmowa z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Szczecinie  - płk mgr Andrzejem Pędziszczakiem
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J.B. -  Czy wobec pańskiej wypo-
wiedzi oznacza to, że zmiany są ko-
nieczne? 

A.P. -  Zmiany są konieczne i już 
się odbywają. Są to zmiany organi-
zacyjne, które mają również właści-
wie określić pracę funkcjonariuszy, 
spowodować odejście od pozornych 
zadań, wyeliminować zbędną doku-
mentację i poprawić relacje inter-
personalne. 

J.B. -  Przypadki samobójstw w 
więzieniach - „ciemna strona me-
dalu”. Rozpatrywać je należy w 
wielu aspektach. Ich przyczynami 
mogą być np. pobudki społeczne i 
osobiste. Jak to należy rozumieć wg 
pana wiedzy? 

A.P. -  Każdy przypadek samobój-
stwa jest wielką tragedią człowieka. 
Akty samobójcze dokonywane są i 
będą niezależnie, w jakich okolicz-
nościach one występują – w wol-
nościowych czy w więziennych. W 
więzieniach występuje jednak więk-
sza liczba ryzyka. Jak temu zapo-
biec myślą o tym naukowcy od wie-
lu lat. Podjęliśmy szereg usystema-
tyzowanych działań. Przede wszyst-
kim określono czynniki ryzyka z 
uwzględnieniem czynników sytu-

acyjnych i psychospołecznych. W 
zakładach karnych, jak i aresztach 
śledczych, stosuje się takie działania 
profilaktyczne, które mają na celu 
zapobieganie samobójstwom osa-
dzonych. Realizowane są w trzech 
kierunkach. Pierwszy polega na 
kształtowaniu właściwych relacji 
między wszystkimi osadzonymi a 
strażnikami więziennymi. Drugi po-
lega na udzielaniu wsparcia psycho-
logicznego tylko wobec osadzonych 
ze zdiagnozowanej grupy ryzyka za-
chowań suicydalnych. Natomiast 
trzeci kierunek działań obejmuje 
osoby po próbach samobójczych i 
polega na pomocy psychologicznej 
i terapeutycznej. Podjęte działania 
pozwoliły udaremnić funkcjonariu-
szom SW w 2009 r. ponad 200 za-
machów samobójczych więźniów i 
osób tymczasowo aresztowanych. 

W ostatnich 5 latach, średnio w 
roku, w polskich więzieniach od-
bierało sobie życie 39 osadzonych. 
Mimo to nie należymy do krajów, 
o których można by powiedzieć, że 
jest to dla nas „ciemna strona me-
dalu”. Jest to jeden z najniższych 
wskaźników w Europie, a są prze-
cież kraje, w których standardy wy-

konywania kar są na dużo wyższym 
poziomie niż u nas. Na przykład w 
Danii na jednego pracownika przy-
pada 0,7 osadzonego (w Polsce – 
3), a mimo to, współczynnik samo-
bójstw jest tam ponad czterokrotnie 
wyższy niż w Polsce. We  Francji po-
nad trzykrotnie wyższy, a w Anglii 
i Szwecji ponad dwukrotnie wyż-
szy. Zgadzam się, że problem samo-
bójstw jest złożony i należy nad nim 
cały czas intensywnie pracować, nie-
mniej bądźmy obiektywni w ocenie 
tego zjawiska. 

Niestety trzeba przyznać również, 
że w ostatnich latach inspektorat 
szczeciński miał pod tym względem 
najgorsze statystyki w kraju i dlatego 
szczególny nacisk kładę na wdroże-
nie właściwych metod przeciwdzia-
łania aktom samobójczym. 

J.B. -  Jaka jest klasyfikacja samo-
bójstwa według ich motywów? 

A.P. -  Najczęstszymi wyjaśnio-
nymi powodami śmierci samobój-
czej wśród osadzonych są załamanie 
psychiczne oraz sytuacja rodzinna. 
Niejasna sytuacja prawna i zagroże-
nie wysokim wyrokiem są natomiast 
najczęstszym powodem samobójstw 
wśród tymczasowo aresztowanych. 
W grupie skazanych, co czwarte sa-
mobójstwo popełnione zostało „pod 
wpływem chwili”, niemożliwe do 
wyjaśnienia, gdyż nie pozostawili 
oni listu pożegnalnego, nie zaobser-
wowano zmian w zachowaniu. Zde-
cydowana większość samobójstw 
dokonana zastała w celi mieszkalnej. 

J.B. -  Jak wygląda Zakład Karny 
w Nowogardzie na tle innych jed-
nostek penitencjarnych w okręgu? 
Prowadzone w nim zajęcia dydak-
tyczno -penitencjarne świadczą, że 
skazany chyba nie ma takich pro-
blemów, jakie zostały wymienione 
w powyższym pytaniu 

A.P. -  Jest zakładem osiągającym 
dobre wyniki w pracy resocjaliza-
cyjnej. Mądra kadra potrafiąca ukła-
dać właściwe relacje ze skazanymi, 

umiejąca właściwie ocenić zagroże-
nia, podejmująca szeroko zakrojone, 
nowatorskie inicjatywy wychowaw-
cze. W ostatnim okresie zrealizowa-
no sporo inwestycji, które poprawiły 
warunki odbywania kary jak i pra-
cy funkcjonariuszom. Jednakże jest 
jeszcze w tym zakresie wiele do zro-
bienia i to będziemy czynić w naj-
bliższych latach. Dobrze oceniam 
również współpracę między zakła-
dem karnym a jednostkami samo-
rządu terytorialnego Nowogardu i 
Płotów w zakresie zatrudnienia ze-
wnętrznego skazanych. Chciałbym 
jednocześnie zaznaczyć, że zakład 
ten jest jednym z największych (o 
ile nie największym) w gminie pra-
codawcą.  

J.B. - Jaka jest Pana wizja zarzą-
dzania jednostkami w okręgu? 

A.P. - Okręgowy Inspektorat nad-
zoruje i koordynuje działalność 4 
zakładów karnych (w Nowogardzie, 
Goleniowie, Gorzowie Wlkp., Star-
gardzie Szcz.) i 5 aresztów śledczych 
(w Szczecinie, Kamieniu Pom., Świ-
noujściu, Choszcznie, Międzyrze-
czu). Czterem jednostkom pod-
legają Oddziały Zewnętrzne w: 
Choszcznie, Buniewicach, Słońsku, 
Płotach. Zarządzają nimi ludzie o 
wysokim profesjonalizmie. Potwier-
dzają to przeprowadzane kontrole. 
Moja wizja zarządzania polega na 
tym, aby zapewnić właściwe środki 
dla funkcjonowania więzień i wspo-
magać kadrę zarządzającą w reali-
zacji ustawowych zadań. Będę dą-
żył do wypracowania jasnych stan-
dardów przyjęć do służby oraz wy-
pracowywania najskuteczniejszych 
form oddziaływań wychowawczo-
penitencjarnych dających większe 
szanse readaptacji społecznej skaza-
nym. 

J.B. -  Dziękuję za rozmowę ży-
cząc wielu sukcesów zawodowych i 
osobistych. 

Rozmawiał  Jarosław Bzowy 

DZIeŃ Pala 
W krZYWICaCH

21.08.2010 (sobota)
Jak co roku Krzywice zapraszają na tradycyjny już „Dzień Pala”. Tytu-

łowy pal, stojący w środku wsi, to główna atrakcja całej imprezy. Jak do 
tej pory nikomu nie udało się na niego wspiąć szybciej niż mieszkaniec 
Krzywic i wywieźć statuetkę wspinacza poza wieś Krzywice. Niedo-
ścigłym mistrzem w tej konkurencji jest od lat Jacek Wawrzyniak. Dla 
wspinaczy nieoficjalna wiadomość Jacek w tym roku jest kontuzjowa-
ny, jest więc szansa. Poza palem organizatorzy zapraszają do wzięcia 
udziału w wielu ciekawych konkurencjach i jak zwykle wygrania bardzo 
atrakcyjnych nagród. 

Program imprezy:
10.30 – Turniej piłki siatkowej
Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia Kruszyw „ANPOL”
Zapisy do godz. 10.00
11.00 – Blok konkurencji zręcznościowo sportowych dla najmłodszych
14.00 – Blok konkurencji dla dorosłych
Między innymi: „mecz o beczkę piwa”i Mila Zygmunta, wspinanie na pal 

i linę, strzelanie z łuku, wiatrówki i procy, wbijanie gwoździ dziurawym 
młotkiem, wyścig taczką do gnoju ....

19.00 – Zabawa taneczna przy sosnowych pochodniach do białego rana
22.00 – Teatr ognia „FAN”
Pokaz obrony psów bojowych 
Speedball- Bitwa Północ kontra Południe
Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagrody, niespodzianki, loteria fantowa.
Gastronomia na miejscu, możliwość upieczenia własnej kiełbaski.
Tradycyjnie dobra zabawa. 

Wieś Krzywice zaprasza 

UWaGa WĘDkarZe!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard 

zaprasza na otwarte 
wędkarskie zawody spławikowe 

pod nazwą RODZINA Z WĘDKĄ. 
Zawody odbędą się w dniu 22.08. 2010 r. (niedziela). Zapraszamy dru-

żyny 3-osobowe.
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 20 sierpnia.
Startowe – od członka PZW – 5 zł, pozostali – 10zł.
Spotkanie zawodników o godz. 7.00 w rejonie NEPTUNA.

Zarząd
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

Zarząd Budynków komunalnych w Nowogardzie 
Ogłasza II przetarg nieograniczony  na dzierżawę 

lokali użytkowych /biura/ zlokalizowanych  na terenie ZBK 
Nowogard  przy ul .700-Lecia 14

2. lokal  nr 2
Powierzchnia użytkowa 13,40 m² - na okres 6 lat .
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m ² powierzchni lokalu ustala się  

na 5 zł
Postąpienie przetargowe wynosi 1 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 245,22 

zł/3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT)./
Lokal wyposażony  w instalację wod-kan , instalację elektryczną  i „ co „
4. lokal  nr 4 
Powierzchnia użytkowa  13,40  m² na okres 6 lat
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m² powierzchni lokalu ustala się 

na 5 zł.
Postąpienie przetargowe wynosi 1 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 245,22 

zł./3x czynsz wg stawki wywoławczej + 22% VAT)
Lokal wyposażony w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.
Wadium należy  wpłacić   na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard  

nr 12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 najpóźniej do dnia  09.09.2010 r  
godz.10.00

Osoby  przystępujące do przetargu  winny mieć uregulowane zobowiązania 
finansowe wobec wynajmującego (ZBK)

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości 
zaliczone na poczet czynszu . 

W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone 
w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu . 

Osobie  , która wygra przetarg , a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej 
, wpłaconego wadium nie zwraca się . 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09. 2010  r o godzinie   10.00 w budynku 
ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –świetlica . 

 Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii 
elektrycznej ,zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości 
stałych ,  kosztów ogrzewania oraz  podatku od nieruchomości, niezależnie 
od płacenia czynszu najmu z 22% podatkiem VAT. 

Lokal można oglądać  od 01.09.2010  r   do 03.09.2010  r -   po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul 
700-Lecia 14 , tel. 091 39 26-267

Kierownik ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości 
uzasadnione przyczyny. 

Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski

Wspólnota Mieszkaniowa 700 Lecia 13 
w Nowogardzie odda do adaptacji strych 

wielkości około 70 m kw.  
Szczegółowe informacje pod numerem Tel. 91 39 20 808 lub  
w biurze Furmańczyk – Wspólnoty, 700 Lecia 14 w Nowo-
gardzie.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje towarzyskie wakacyjne 
zawody wędkarskie na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zawody odbędą się dn. 29 sierpnia, losowanie  

o godz. 7.30 przy „Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dn. 27 sierpnia, 
wpisowe 10 zł. 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie
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SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

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

Tel.  913 922 165

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na własność. 
rata już od 800 zł. Na 30 lat. Nowogard, 
3 pokojowe mieszkanie sprzedam, sło-
neczne, centrum ale spokojna lokali-
zacja, pomoc w uzyskaniu kredytu. Tel. 
606 291 791, 606 616 309.

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 58 m 
kw. 66 55 62 511.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod garaże 
murowane do samochodów osobowych 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła, cena do 
uzgodnienia, cena 5300 zł/ szt. , tel. 605 
522 340.

•	 SZCZeCIN OKAZJA!!! 4.000 zł/m2 nowy 
budynek, 57m2, Ip. 2pok., tel.600-273-171; 
91-392-19-33.

• Sprzedam kawalerkę ul. Warszawska 10, 
centrum, 24 m kw,  I piętro, cena 70 tys. Tel. 
668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 
kw, cena do uzgodnienia. 601 441 763.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, miesz-
kanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II piętro, 15 Lu-
tego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam działkę rolną 2700 m, Długołęka. 
600 399 348.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kikorzach. 
781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM   NA WARSZTAT W CENTRUM NOWO-
GARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Strzele-
wie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 91 39 26 698, 
605 856 584.

• TANIO zakwateruję od 6 do 13 pracowni-
ków. 508 309 980.

• Sprzedam duży ładny dom w Nowogardzie 
z możliwością prowadzenia działalności. 91 
39 20 531, 605 276 272.

• Goleniów – sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy o pow. 1100 m kw w pięknym 
sąsiedztwie.

• Mieszkanie 4 pokojowe zamienię na 2 po-
koje z dopłatą. 515 989 122.

• Sprzedam mieszkanie M-3, 46,2 m kw w 
Goleniowie po remoncie, zabudowa kuch-
ni. 603 585 395.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, częścio-
wo umeblowane. 660 010 540.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, pod bu-
dynkami 15 ar + 0,5 ha pola, cena 60 tys. 
663 748 242.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 72 m kw 
w Bienicach, własnościowe, bezczynszowe, 
co, 2 pomieszczenia gospodarcze, cena 120 
tys. 663 748 242.

• Sprzedam działkę na ul. Boh. Warszawy, 
Nowogard, 11 100 m kw, warunki elektrow-
nia, wodociągi, woda przy działce, granice 

działki wyznaczone geodezyjnie, 200 tys. zł. 
501 307 666.

• Sprzedam dom wolnostojący 120 m kw 
na działce 500 m kw w Nowogardzie, dom 
podpiwniczony, parter, piętro, garaż, budy-
nek gospodarczy. 696 079 880.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m 
kw z budynkiem gospodarczym, Okulickie-
go 2a. 514 995 314.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wysoki 
standard, 58 m kw, w centrum ul. T. Ko-
ściuszki. 695 426 092.

• Nowy DOm, skrajny segment przy Grota-
Roweckiego 37, tel. 600-273-171.

•	 Do wynajęcia 2 lokale handlowe w cen-
trum Nowogardu. kontakt telefoniczny 
787 122 972 od godz. 16.00.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią i łazienką. 
Kaucja 1000 zł plus 400 zł i plus media. Tel. 
603 86 99 72, dzwonić od 8 sierpnia.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw po remon-
cie, umeblowana, bezczynszowa (wspólno-
ta). Tel. 510 268 062.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 48 m kw, 
II piętro, centrum Nowogardu, cena do 
uzgodnienia. Tel. kontaktowy 608 628 776.

• Sprzedam działkę budowlaną na Monte 
Cassino. 507 953 705, 794 944 066.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV piętro, ul. 
Żeromskiego 19 po remoncie. 883 363 023.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, I piętro 
w Nowogardzie. Tel. 795 507 097.

• Sprzedam kawalerkę (w remoncie), Błądko-
wo, 37,5 m kw, 40 tys. zł. 691 402 365.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na 
kawalerkę z dopłatą lub sprzedam. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Mieszkanie, 51,06 m kw, nowe budownic-
two, 2 pokoje, duży balkon, wszystkie me-
dia własne, piwnica 10 m kw, własnościowe, 
słoneczne, cena 165 tys. Tel. 604 410 983.

• Działka budowlana pow. 2239 m kw, wa-
runki zabudowy – rozpoczęta budowa, 
ogrodzona, woda, prąd przy drodze, wiata 
do grillowania, skalniak, część rekreacyjna 
zagospodarowana, ok. 200 drzew i krze-
wów pielęgnowanych przez kilkanaście 
lat, dojazd drogą asfaltową do działki. Prze-
piękne położenia, 1,5 km od Nowogardu, 
cena do uzgodnienia. Tel. 604 410 983.

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Korytowo 
sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, w Nowo-
gardzie. 665 065 865.

•	 Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw, duży bal-
kon. 668 314 618.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw po remon-
cie. 661 51 08 46.

• Sprzedam działkę budowlaną, Monte Cassi-
no. 514 687 459.

• Wynajmę pomieszczenie w Intermarche na 
punkt obsługi klienta, itd. Ul. Rzeszowskie-
go 8, Nowogard.

• Sąpolnica – 5 km od Nowogardu, działka 
pod budowę 2500 m kw  przy drodze, 38 
tys. Tel. 889 133 882.

• Samodzielna połowa domu k. Dobrej, 80 m 
kw, 3 pokoje, kuchnia, działka 1100 m kw, 
59 tys. Tel. 501 307 666.

• Sprzedam działkę 1,10 ha na Boh. Warsza-
wy, 18 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Łobez na wsi segment domu, 
3 pokoje, kuchnia, z działką 300 m kw. Tel. 
783 534 677.

• Godowo – wieś między Nowogardem a Ma-
szewem, b. atrakcyjna działka pod budowę 
lub rekreację przy lesie, blisko jeziora, 18 zł/ 
m kw. Tel. 725 899 426.

• Sprzedam garaż murowany przy ul 15 Lute-
go. 91 39 21 002.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 185 
65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 590 zł. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 die-
sel, zielony metalik,5 drzwi, hatchback, 
przeb. 125700 km, serwisowany ASO, nowe: 
olej, filtry, uzupeł. klimat., tarcze i klocki ha-
mulcowe, opony letnie Dunlop, pióra wy-
cieraczek, stan bdb, cena 22500 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 507 043 174.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
04.2006, przeb. 123000 km, kolor srebrny 
metalik, klimatronik, książka serwisowa, 
bardzo zadbana, cena 45900 zł, tel. 605 
522 340.

• Kupię polski motocykl (motorower) wy-
produkowany do 80 roku lub samochód 
Syrena, Warszawa oraz części do nich. Tel. 
508-351-213.

• Sprzedam opony letnie 14 cali 185/60. 
696 116 744.

• Sprzedam Mercedes W - 124, 250 D, 11 tys. 
zł. 788 566 432.

• Motorynkę do remontu sprzedam. 
883 381 732.

rOlNICTWO

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z wyka 
na paszę. 600 653 124 dzwonić od 8.00 do 
10.00 i po 21.00.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, waga 
ok. 20 kg, atrakcyjna cena. Tel. 91 39 106 54.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 95.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam prosięta. 91 39 17 909.

• Sprzedam miód z własnej pasieki, kil-
ka gatunków. Hurtowo lub detalicznie. 
783 279 187 dzwonić po 16.00.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam ziemniaki Denar i Winieta. Tel. 
692 125 122.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650.

• Sprzedam kozy. 91 39 18 304.

• Sprzedam 5 letnią klaczkę, cena do uzgod-
nienia. Tel. 604 375 508.

• Ziemniaki młode sprzedam. 883 381 732.

• Sprzedam warchlaki. 795 911 886.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 91 
39 25 969, 791 337 769.

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 
714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 91 
39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 96 
31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kom-
puterów, sieci komputerowe (Win-
dows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY 
DOmY W NOWOGarDZIe

Cena: 549 000 zł 

POSZUkUJemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

Mile widziane doświadczenie. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

Cena: 700 000 zł

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, także 
w domu. 607 719 505.

• Transport, przeprowadzki. 696 138 406.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlowanie, 
docieplenie budynków, budowa domów, 
kostka brukowa, itp. 692 562 306.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

•	 „extra –dom” – profesjonalne docieple-
nia budynków, podbitki. 608 847 784.

• Dachy i usługi ogólnobudowlane. Tel. 
796 517 107.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Więźby dachowe, układanie dachówki, mu-
rarstwo, domy od podstaw. 662 678 895.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Układanie kostki brukowej, dekarstwo. 
662 678 895.

•	 Ogólnobudowlane, remonty, dachy, 
montaże. 781 016 125.

• Usługi ogólnobudowlane. 600 367 448.

• Usługi elektryczne. 519 460 023.

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

• Montaż okien i drzwi. 723 102 284.

• Dachy. Ogólnobudowlane. 723 102 284.

• Szpachlowanie, regipsy, malowanie, pane-
le. 513 202 205.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holan-
dia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 888-
603-612.

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na terenie 
zachodniopomorskim, tel. 600 72 54 74, tel. 
795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę jako 
operator koparko - ładowarki lub spawa-
cza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię piekarza. 793 72 08 08.

• Zatrudnię cieślę – zbrojarza. 501 549 756.

• Hotel Oskar zatrudni kucharza i pomoc ku-
chenną. Tel. 602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem, doświadczenie i 
duża dyspozycyjność czasowa. 602 69 08 97.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Zatrudnię barmankę do restauracji. 693 52 
12 11.

• Poszukuję pracowników z doświadczeniem 
budowlanym. 513 085 919.

• Zatrudnię pracownika fizycznego na fermę. 
Dobre warunki płacowe. Tel. 91 39 103 15, 
502 56 23 78.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. 
5 111 711 69.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

•	 SPrZeDam duży, czarno-fioletowy naroż-
nik i dwie pufy . Tel.607 793 764.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, stan 
dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny firmy Va-
illant z Niemiec po przeglądzie serwisu, 
do mieszkania, domu, gwarancja, 1000 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec tylko 
ogrzewanie – mieszkanie, dom, sklep, 
gwarancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli, firmy Vaillant 
z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia go 
z piecem węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. 
Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380 V, niemiecki Vaillant 
wiszący, małe gabaryty, domek, bar, 
cena 300 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam komputer stacjonarny, monitor, 
drukarka, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam w dobre ręce kocięta – dwa kocurki 
i jedna koteczka. Samodzielne, odpchlone, 
odrobaczone. Tel. 693  422  577 lub 91 39 
25 657.

• Sprzedam biurko (137 x 67, wys. 77 cm) – 
150 zł oraz półkę (108 x 20, wys. 92 cm) – 50 
zł, stan bardzo dobry. Tel. 504 951 298. 

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

•	 SPrZeDam YOrkI, CeNa 950 ZŁ. Tel. 
513 157 299.

•	 Oddam 12 tygodniowe śliczne kocurki w 
dobre ręce. 668 43 43 55.

• Sprzedam kuchenkę gazowo – elektryczną 
sz. 60 cm, marki Amica, jak nowa. 91  419 
12 45.

• Owczarki niemieckie, szczenięta po rodzi-
cach z rodowodem, pieski i suczki, ojciec 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata sprze-
dam. Tel. 91 39 21 828.

• Sprzedam stemple świerkowe. 607 585 561.

• Sprzedam Yorki suczki, cena 950 zł. Tel. 
606 457 102.

•	 Sprzedam tapczan narożnikowy roz-
kładany, kolor – mozaika szaro- czarno 
- zgniła zieleń, stan bardzo dobry, cena 
300 zł. Tel. 608 153 767. 

• Tanio sprzedam łóżeczko dziecięce używa-
ne, tel. 667 86 00 80 po 16.00.

• Sprzedam łóżeczko firmy Graco, tel. 667 86 
00 80 po 16.00.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 601 724 492.

• Sprzedam piec c.o., nowy, 18 kW (różny 
opał). 691 402 365.

• Oddam ziemię. 663 412 054.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii i 
inny sprzęt. 608 658 184.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

19 sierpnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

16.08.br. g. 16.00

reklama

Ulica racibora 

Jeszcze się taki  
nie narodził...

Widząc nowo wyremontowaną drogę na Osiedlu Gryfitów  można jedy-
nie zazdrościć jej funkcjonalności i estetyki. Sygnały, które dostaliśmy ni 
jak z teoretycznego punktu widzenia nie trzymają się „kupy”. Rozmawiając 
z mieszkańcami Osiedla nie doszukałem się informacji krytycznych, któ-
re mogłyby stwierdzić, że przeprowadzony remont jest źle wykonany. Więc 
gdzie jest problem?. 

Jarosław Bzowy 
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻóWkakupon - 13.08

kOŁOWrOTek
Od czasów arki i Noego 
Ludzie są zdania, że najłatwiej,
Kiedy wokoło coś nie tego…
Oprzeć się wtedy na krętactwie.
Jeśli jest gdzieś krętactwa szkoła ,
To właśnie u nas, moi mili…
Kręcą więc ludzie w pocie czoła
Bo jeszcze się nie… rozkręcili! 

mrZONkI
Wszystko sprzedamy, Polska bogata
Ciągle się będzie bogacić.
Przed nami wizja, piękna, skrzydlata
Bo Unia zacznie nam płacić.
Francuz nakarmi, Włoch nas napoi,
A Niemiec da nam popalić.
My tylko będziem liczyć pieniądze,
A oni będą nas chwalić.
Anglik da buty, Szwed dom zbuduje,
My będziem przyjmować gości,
Każdy nam chętnie coś ofiaruje,
W zamian za nasze wartości.
Jakie wartości? Nic nie wart człowiek,
Ni owoc pracy człowieka.
Co bogacz gołym głupkom odpowie,
Gdy tłum ich na mannę czeka.
Gdzie polski honor? Gdzie niezależność?
Co w naszych rękach zostało?
Czy tak wyglądać ma suwerenność,
Gdy własne jest tylko ciało?

SkraJNe POWODY
Przeważnie dręczą nas największe stresy,
Z powodu próżnej, lub zbyt pełnej kiesy.

FOrTUNa kOŁem…
Nawet ten, kto przegra, korzysta na czysto
Szczęśliwy, że nie stał się kapitalistą.
Bo to nawet nieładnie, muszę wam powiedzieć,
Mieć duże pieniądze i ich nie o d s i e d z i e ć!
  

Prawidłowe rozwiązanie do krzyżówki  nr 6.08 
– TOUR DE POLOGNE - nadesłali:

Teresa Januszonek , Adam Stefański,  Stanisława 
Krystkiewicz, Teresa Młynarska,  Józef Dobrowol-
ski, ,  Jolanta Gruszczyńska, Agnieszka Pluta, Jad-
wiga Maknia, Wiesław Borowik,  Barbra Bartosik,  
Halina Szwal,  Teresa Czarnecka, Halina Stefańska, 
Urszula Skowron, Sylwia Toczko.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Sylwia Toczko z Wołowca,
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna, 
- Urszula Skowron z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel
nego, karina Czernicka sekretarz redak

cji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski  skład za
stępczy. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, 
Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
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PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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Spartakiada 
w Trzechlu

Na początek z arkonią
Już w najbliższy  weekend Pomorzanin  Nowogard rozegra swój pierwszy  

mecz nowego  sezonu w V lidze zachodniopomorskiej. Naszym  pierwszym  
przeciwnikiem jest Arkonia Szczecin  z którą graliśmy ostatni  mecz zakoń-
czonego  sezonu. Arkonia wtedy  walczyła jeszcze o  awans do  wyższej klasy  
rozrywkowej. Mecz rozpocznie się o  godzinie 18, w sobotę  14.08.2010 na 
stadionie przy  ul. Wojska Polskiego.

Wszystkich  sympatyków piłki  nożnej  serdecznie zapraszamy.
Karolina Kubicka, fot. archiwum

Bóg chce by  
radosław przegrał? 

W najbliższą niedzielę czwarta kolejka piłkarskiego Turnieju na Dolnym. 
W poprzednią kolejka z powodu złej pogody się nie odbyła. Właśnie ta 

zaległa odbędzie się więc, w najbliższą niedzielę. Rozpocznie się emocjonu-
jąco. Na początek pojedynek drugiego w tabeli i jak do tej pory niepokona-
nego Radosławia z trzecim zespołem Bóg Tak Chciał. Później kolejno poje-
dynki: FC Rezerwy – Czarny Parasol, Parasol – Kombatanci, Hieny Cmen-
tarne – Zamkowa, Radosław – Czarny Parasol, FC Rezerwy – Bosman Dol-
ne.  Start o godz. 16.30. Zapraszamy na boisko przy pl. Szarych Szeregów!

W razie złej pogody zawody zostaną przeniesione do hali SP 1.  
man

Piłka plażowa lZS
Rozpoczął się  turniej w plażowej piłce siatkowej. W tej trudnej dyscypli-

nie wystartowały 4 pary grając system każdy z każdym. Tabela po pierwszej 
rundzie:

I-Orient- 20 pkt.
II- PAM- 15 pkt.
III- Amelia- 12 pkt.
IV- Dzikie koty- 10 pkt.
Następne rozgrywki 14 VIII 2010. Zgłoszenia bezpośrednio przed turnie-

jem o godzinie 10:00. 
Zarząd M- G Z LZS

Zaproszenie  
do Wojcieszyna

W niedzielę 15.08.2010 o godzinie 10:00 w Wojcieszynie odbędzie się Me-
moriał Jana Bogdańskiego w piłce możnej mężczyzn. Zapraszamy serdecz-
nie wszystkie zespoły. 

Zarząd M- G Z LZS

W niedzielę 8.08.2010 r. odbyła się 
kolejna impreza organizowana przez 
Wiejskie Kluby Spotowe. Pomimo 
ulewnego deszczu zjawiły się 4 ze-
społy, które zdecydowały, że mimo 
nieprzychylnej aury chcą rywalizo-
wać w tych warunkach. Ze wzglę-
du na to, że imprezy organizowane 
są dla ludzi, którzy chcą uprawiać 
sport organizatorzy zdecydowali się 
rozegrać turnieje w piłkę nożną i pił-
kę siatkową.

Wyniki piłki siatkowej:
I – WKS Sikorki
II – Trzechel

III – Świętoszewo
Klasyfikacja turnieju piłki nożnej:
I – Świętoszewo
II – WKS Osowo
III – Trzechel
Organizatorzy składają serdeczne 

podziękowania za pomoc:
Tadeuszowi Piotrowskiemu – 

Nadleśnictwo Nowogard, Adamowi 
Fedeńczakowi oraz wszystkim, któ-
rzy pomogli w przygotowaniu im-
prezy.

Organizator
Tomasz Antas
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16 sierpnia br. g. 16.30
SkórOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklamareklama

PRANIE, MAGLOWANIE
Transport

Dla hoteli, pensjonatów, restauracji, domów opieki, itp.
Tel. 722 122 767

USŁUGI PRALNICZE s.c.

Okazały prawdziwek

Pan Skoczeń zaprezentował nam okazałego prawdziwka. W środę (11.08) 
znalazł go w rejonie budowanej obwodnicy tuż za prewentorium.

Foto LMM
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

reklama

reklamaGAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Art. szkolne – PLECAKI
- NAJWIĘKSZY WYBÓR

- NAJNIŻSZE CENY
poleca  Hurtownia „PIER”
ul. Wojska Polskiego 4 N-d

Matka Boża z duszą i ciałem wzięta do nieba
Święto Wniebowzięcia NMP należy do największych świąt w Kościele, nosi rangę uroczystości. Kiedyś obowiązywał jako przy-

gotowanie do tego święta w wigilię post ścisły, po święcie zaś trwała oktawa. O popularności tego święta w naszej ojczyźnie świad-
czy fakt, że na przeszło 3000 kościołów i kaplic, wzniesionych ku czci Matki Bożej, ponad 600 kościołów i kilkadziesiąt kaplic zo-
stało dedykowanych Matce Bożej Wniebowziętej. Są wśród nich liczne bazyliki i kościoły katedralne: bazylika archikatedralna w 
Gnieźnie, w Białymstoku, bazylika we Fromborku, w Pelplinie, w Płocku, katedra we Włocławku, w Łowiczu, w Zielonej Górze, 
w Kołobrzegu, Sosnowcu. Nasz kościół parafialny jest pw. Wniebowzięcia NMP i Matka Boża jest patronką całej naszej parafii. 
Obchodzimy więc w ten dzień nasze parafialne święto. Patrz fotoreportaż s. 5,6

Odpust parafialny - 
coś dla ducha, coś dla ciała

 fot. J.Bzowy
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

reklama

09 sierpnia  - godz. popołudniowe
Mieszkanka Nowogardu zgłosiła 

kradzież torebki z dokumentami,  port-
felem i telefonem komórkowym w dys-
kotece „PRZYSTAŃ” . Była to już ko-
lejna kradzież na terenie tego lokalu. 
Powodem jest  najczęściej brak dbało-
ści o własne mienie. 

W godzinach popołudniowych zgło-
szono kradzież 4 kołpaków i anteny 
CB na osiedlu Gryfitów. Policja  prosi 
o zwiększenie czujności  na parkingach 
osiedlowych i ewentualne szybkie po-
wiadomienie   dziwnie zachowujących 
się osób. 

Przed godzinami popołudniowymi 
miała miejsce kolizja drogowa na ul. 
Boh. Warszawy z udziałem motocykla i 
samochodu osobowego. Uczestnicy nie 
doznali obrażeń. Sprawca został ukara-
ny mandatem karnym. 

10 sierpnia 
W godzinach wieczornych zgłoszo-

no kradzież 2 reflektorów przeciwm-
głowych samochodu osobowego par-
kującego na ul. Osiedlowej. 

W godzinach wieczornych doszło do 
kradzieży panelu radia i płyt CD z sa-
mochodu osobowego na ulicy  Świato-
wida. 

W godzinach popołudniowych zgło-
szono, że dwóch nieznanych sprawców 
wyciągnęło  maszt przy pomniku. W 
trakcie demontażu została uszkodzona 
kula umieszona na końcu masztu. 

W godz. popołudniowych  przyjęto 
zawiadomienie o podpaleniu pomiesz-
czenia do wynajęcia przy ul. 3 Maja. 
Sprawca po wybiciu szyby wrzucił po-
jemnik  do lokalu z łatwo palnym pły-
nem. 

W godz. popołudniowych doszło do 
kolizji drogowej na stacji paliw HL z 
udziałem samochodów ciężarowego 
i osobowego. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym. 

W godzinach rannych przyjęto za-

wiadomienie o kradzieży dwuteowni-
ka – element konstrukcji silosu kiszon-
kowego pomiędzy  miejscowościami 
Świerczewo-Strzelewo .

W godzinach rannych przyjęto za-
wiadomienie o kolizji dwóch samocho-
dów osobowych na drodze nr 6 przed 
Nowogardem od strony Olchowa. 

11 sierpnia 
Godz.02:30 – zgłoszenie o kradzieży 

z włamaniem do sklepu przy ul 15 Lu-
tego. Sprawcy dokonali zaboru biżute-
rii ze srebra . Wartość strat 10.000 zł. 

Godz. nocne – Zawiadomieni o 
uszkodzeniu drzwi wejściowych po-
przez oblanie farbą. Zdarzenie miało 
miejsce na ul. Warszawskiej. 

Godz. popołudniowe – kolizja dro-
gowa na ul. Dąbroszczaków dwóch sa-
mochodów osobowych. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym. 

12 sierpnia 
Godz. popołudniowe – Zgłoszenie o 

uszkodzeniu skrzynek na listy w miej-
scowości Sikorki. 

Godz. popołudniowe – Zgłoszono 
wybicia szyby na ul. Kościuszki  

W godz. wieczornych zatrzymano 
osobę poszukiwaną na podstawie do-
prowadzenia do Zakładu Karnego w 
Goleniowie. 

13 sierpnia 
W godzinach wieczornych powiado-

miono o uszkodzeniu samochodu oso-
bowego poprzez wybicie szyby.

W godz. popołudniowych zatrzy-
mano osobę poszukiwaną na podsta-
wie nakazu doprowadzenia do Zakła-
du Karnego w Goleniowie. 

14 sierpnia 
W godz. przedpołudniowych koli-

zja dwóch samochodów osobowych na 
drodze nr 6. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym

Opr. Jarosław Bzowy, Katarzyna M. 
Kosakiewicz 

Policja radzi:
Porady dla kobiet
Napady na kobiety, szczególnie 

ataki na tle seksualnym, mogą zruj-
nować resztę życia ofiary. Wiele po-
ważnych przestępstw tego rodzaju 
pozostaje ciągle nie zgłoszonych, a 
napastnik pozostaje nie ujęty i dzia-
ła dalej na szkodę innych kobiet. Ni-
niejsze wskazówki mogą uchronić 
Cię przed groźnymi  sytuacjami. 

Gdy stałaś się ofiarą 
napadu.....

- Nie wpadaj w panikę, postaraj się 
myśleć trzeźwo.

- W przypadku ataku analizuj, czy 
jesteś w stanie odeprzeć atak. Posta-
raj zapamiętać jak najwięcej cech 
charakterystycznych napastnika!!!.

- Jeśli zostałaś bezpośrednio za-
atakowana, zwlekaj na czasie aby 
znaleźć drogę ucieczki.

- Gdy nie masz drogi odwrotu, 
alarmuj otoczenie. Krzycz wzywając 
pomocy.

- Jeśli zostaniesz zaatakowana 
masz prawo się bronić .Użyj cze-
gokolwiek aby ten atak odeprzeć : 
parasolki, obcasa buta, lakieru w 
sprayu , kluczy itp. Gdy walczysz o 
swoje zdrowie lub życie Twoje pra-
wo do samoobrony jest bardzo sze-
rokie.

- W przypadku , gdy atak napast-
nika się udał, natychmiast udaj się 
do najbliższego Komisariatu Po-
licji. Pamiętaj im dłużej będziesz 
zwlekać , tym trudniej będzie zła-
pać sprawcę Policji. Pomyśl , że 
może on napadać na inne kobie-
ty. Jeśli nie będziesz mogła przyjść 
zadzwoń. Funkcjonariusze Policji 
przyjadą do Ciebie.
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W dniu IMIENIN

ks. Jackowi 
Czekańskiemu

życzenia wielu 
łask bożych

w kapłańskim życiu
składają 

parafianie

ŻYCZeNIa

Gmina aktualizuje 
lokalny  Program 
rewitalizacji miasta 

Na stronie internetowej UM ukazał się swoisty apel do mieszkańców. 
Oto jego treść:

„Zapraszamy Państwa do współ-
pracy przy tworzeniu Programu po-
przez udział w zgłaszaniu potencjal-
nych projektów – nastawionych na 
poprawę stanu budynków wielo-
rodzinnych, jak i przestrzeni mia-
sta. Uwzględnienie zadań w Lokal-
nym Programie Rewitalizacji Miasta 
umożliwi uzyskanie dotacji (rów-
nież prywatnym inwestorom) lub 
innego rodzaju wsparcia finanso-
wego na realizację zaplanowanych 
zadań z odpowiednich programów 
Unii Europejskiej.

 Zależy nam na uwzględnieniu ini-
cjatyw grup mieszkańców (wspólno-
ty, spółdzielnie) polegających na: bu-
dowie, przebudowie lub renowacji 
budynków wielorodzinnych (znajdu-
jących się na obszarze zdegradowa-
nym), budowie, przebudowie lub mo-
dernizacji infrastruktury technicznej. 
Zapraszamy również przedsiębior-
ców, którzy mają pomysły na własny 
rozwój, potrzebują kapitału wspoma-
gającego lub gwarancji – ważne jest 
uwzględnienie w Programie tych po-
mysłów celem przyszłego skorzysta-
nia z planowanych funduszy rozwoju 
obszarów miejskich.

Zapraszamy do zgłaszania wnio-
sków do programu!!! 

W tym celu w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, Plac Wolności 5 
– pokój 209 i 210, a także na stro-
nie internetowej http://nowogard-

rewitalizacja.pl, znajduje się Wnio-
sek służący do zgłaszania przedsię-
wzięć do uwzględnienia w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji (LPR). 

W dniu 18 i 24 sierpnia 2010 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie , Plac Wolności 1 , w sali 
obrad Rady Miejskiej (mała sala) w 
godz. 9 00 - 15 00 zapraszamy na 
spotkanie – konsultacje z autorami 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta. Możliwe będzie zadawanie 
pytań i pomoc w wypełnieniu wstęp-
nych wniosków. Projekty mogą być 
realizowane wyłącznie na wyznaczo-
nym obszarze wsparcia. Wyznaczo-
ny obszar wsparcia został określony 
przy pomocy obowiązujących w tym 
zakresie kryteriów.  Do państwa dys-
pozycji oddajemy adres poczty elek-
tronicznej konsultacje@nowogard-
rewitalizacja.pl poprzez podany po-
niżej adres poczty elektronicznej 
możliwe jest uzyskanie niezbędnych 
informacji”.

Nikt nie podpisał się pod tym (są-
dząc po formie wypowiedzi zbioro-
wym) apelem. Cel wzniosły, czas na-
gli, a co nagle to… Dla przypomnie-
nia informuję, że Gmina takowy 
Plan posiada. Był on zapomniany, 
bo nie można było na jego realiza-
cję otrzymać wsparcia finansowego 
z zewnątrz. Teraz taka szansa się po-
jawiła  stąd apel o szybkie wnioski.

LMM

Działki do strefy
Na środowej sesji Rady Miasta zapadną decyzję o włączeniu pierwszych 

działek do specjalnej strefy ekonomicznej

Władze Nowogardu zeszłą jesie-
nią zadecydowały, iż będą ubiegać 
się o wejście do Kostrzyńsko-Słu-
bickej Strefy Ekonomicznej. Pierw-
sze kroki i kontakt z władzami stre-
fy podjęto już w roku obecnym. 
Nowogard występuje o utworzenie 
na swoich trenach specjalnej strefy 
wraz z gminami Płoty i Osina. Ko-
lejnym ma być włączenie działek 
położonych w obrębie Miętna i Woj-
cieszyna do specjalnej strefy. Musi 
o tym zadecydować Rada Miejska. 
– To jedna z formalności potrzeb-

na do powstania strefy. Musimy dać 
strefie gwarancję, że przeznaczamy 
te działki pod inwestycję. To ona bę-
dzie rekomendować nasze stanowi-
sko i działki przed Radą Ministrów 
– twierdzi Kazimierz Ziemba, bur-
mistrz Nowogardu.

Być może polski rząd zadecyduje 
o włączeniu do Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
już we wrześniu. Przedsiębiorcy in-
westujący w strefie będą mieli m.in. 
ulgi podatkowe.  

man   

kandydat konsensusu
Nowogardzka Platforma Obywatelska do wyborów samorzą-

dowych pogodzona. 

W naszym mieście funkcjonują 
dwa koła tej partii. Jak wiadomo nie 
zawsze prowadziły one wspólną poli-
tykę. W poprzednim roku wewnętrz-
ne konflikty osiągnęły swe apogeum. 
W związku z nimi kilku członków 
musiało opuścić szeregi partii. Wielu 
zastanawiało się nad przyszłością PO 
w Nowogardzie i strategią ugrupowa-
nia przed nadchodzącymi wyborami 
samorządowymi. Wygląda na to, że 
czas wojny dwóch partyjnych kół już 
się zakończył.

Wspólnym kandydatem PO ubie-
gającym się o stanowisko burmistrza 
naszej gminy będzie Cezary Marcin-

kowski. Trzeba przyznać, iż postać 
ta jest jak do tej pory mało znana ze 
swej działalności politycznej. Mar-
cinkowski mieszkańcom miasta bar-
dziej znany może być jako były pra-
cownik Urzędu Miejskiego. Obecnie 
pracuje w Agencji Nieruchomości 
Rolnych. 37-letni kandydat PO jest 
absolwentem szczecińskiej Akademii 
Rolniczej. Niedawno ukończył także 
Wydział Ekonomiczny na Zachod-
niopomorskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym. Obecnie przygotowuje 
prace doktorską nt. Strategia rozwo-
ju gminy i jej wpływ na wzrost gospo-
darczy gminy na przykładzie wybra-
nych gmin województwa zachodnio-
pomorskiego.

Marcinkowski ukończył również 
kilka kursów. Związane są one głów-
nie z pozyskiwanemu funduszy unij-
nych. Jak twierdzi, dobrze włada ję-
zykiem niemieckim.    

W PO uważają, że kandydatu-
ra Marcinkowskiego jest gwarancją 
konsensusu. Z jego osobą wiążą na-
dzieję na wyborczy sukces.   

man

Pomóżmy Bogatyni!
Uprzejmie informujemy, że w Pizzerii Neptun Pl. Szarych Szere-

gów, Hurtowni „PIER” ul. Woj. Polskiego oraz w siedzibie Dzienni-
ka Nowogardzkiego ul. Boh. Warszawy (w godz. od 8 – 16) odby-
wa się zbiórka darów dla ludzi pokonanych przez wodę w BOGATY-
NI. Potrzebne są artykuły spożywcze i środki czystości  ale prosimy 
również przejrzyjcie swoje szafy, schowki, piwnice – może jest cos 
czego już nie potrzebujecie a tam jest na wagę złota. Liczy się naj-
drobniejszy gest, może to być nawet jedna butelka wody.  W Pizze-
rii Neptun zbiórka do późnych godzin nocnych od 11.30 do 24.00.                                                                                    
Bus do BOGATYNI wyjeżdża 21 sierpnia. 

Wspaniałej koleżance 

ELŻBIECIE 
GRADZIK 

z okazji urodzin 
- zdrówka, jeszcze wielu 
wojaży zagranicznych, 

ciągłej miłości ukochanego 
męża i najbliższych 
- życzą przyjaciele:
Tereska z Frankiem  

i Grażyna z Marianem

ŻYCZeNIa
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Znowu nas oszukali!

Dworzec  
czy magazyn?

Przy nowym supermarkecie miał powstać nowy dworzec autobusowy. 
Dziś służy chyba bardziej, jako sklepowy magazyn.

Piątego sierpnia w Nowogardzie 
otwarto nowy supermarket - Inter-
marche. Powstał on w miejscu stare-
go dworca PKS. Jednym z wymogów 
otwarcia sklepu było przeznaczenie 
przez niego miejsca na autobusowy 
dworzec. Po jedenastu dniach od 
otwarcia supermarketu autobuso-
wego przystanku jednak nie widać. 
Nasi czytelnicy informują, iż miej-
sce przeznaczone na dworzec służy, 
jako sklepowy magazyn, wypełnio-
ny kartonami. Jak się dowiedzieli-
śmy miejsce nie może spełniać swo-
jego przeznaczenia. 

- Abyśmy mogli zając się zorgani-
zowaniem tam dworca musi zostać 
spełniony szereg wymogów formal-
nych. Dworzec wchodzący w skład 
sklepu Intermarche nie ma jeszcze 
odbiorów: nadzoru budowlanego, 
sanitarnego, strażackiego – twierdzi 
Sebastian Dziewguć, dyrektor gry-
fickiego PKS.   

Prawdopodobnie właściciel bu-
dynku został zobowiązany do wy-
konania kilku poprawek w pomiesz-
czeniu przyszłego dworca. PKS 
wprowadzi się do niego dopiero po 
usunięciu usterek. 

- Nie mogliśmy korzystać z po-
mieszczenia na warunkach, któ-
re nam zaproponowano. Czekamy. 
Chcielibyśmy, aby uruchomiono 
dworzec do 1 września. Wątpię jed-
nak, że uda nam się to zrobić do tego 
czasu. Z tego, co mi wiadomo wyko-
nanie poprawek potrwa jeszcze oko-
ło miesiąc – uważa Dziewguć.

W pomieszczeniu dworca znaj-
dować mają się poczekalnia, toalety, 
kasy i pomieszczenia dla kierowców 
autobusu. PKS nie jest jednak wła-
ścicielem dworca. W akcie notarial-
nym jest jedynie zapis o jego wieczy-
stym użytkowaniu przez gryfickie 
przedsiębiorstwo.

Marcin Nieradka   

Nowogardzki Dom Kultury  
zaprasza:

- w dniach od 24.08.-31.08.2010 r. codziennie serdecznie zaprasza dzieci 
w wieku 8 - 10 lat w godz. 10.00 do 11.30 oraz w wieku 11 – 14 lat w godz. 
12.00 do 13.30 na bezpłatne zajęcia taneczne prowadzone przez p. Barbarę 
Źróbek.

oraz
- w dniach od 27.08.-31.08.2010 r. codziennie serdecznie zaprasza dzieci 

w wieku 8 - 10 lat w godz. 10.00 do 11.30 oraz w wieku 11 – 14 lat w godz. 
12.00 do 13.30 na bezpłatne zajęcia wokalne prowadzone przez p. Katarzy-
nę Jarmużek.

Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
Mirosława Przybyłek

KOMUNIKAT –ŚWIADCZENIA RODZINNE

OSOBY, kTÓrYCH DZIeCI 
UCZĘSZCZaJĄ DO SZkÓŁ 

PONaDGImNaZJalNYCH!!!
Osoby, których dzieci posiadają prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodat-

ków do zasiłku rodzinnego i uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych prosze-
ni są o dostarczenie do 10 września br. zaświadczenia ze szkoły z datą wrze-
śniową potwierdzającą fakt nauki          w szkole ponadgimnazjalnej wówczas 
gwarantujemy wypłatę świadczeń w terminie do 30 września 2010r. 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
 i Funduszu Alimentacyjnego

Iga Błażewicz

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O  ŚWIADCZENIA RODZINNE – 

nowy okres zasiłkowy 2010/2011
Ośrodek Pomocy Społecznej w No-

wogardzie Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjnego 
przypomina, że zbliża się nowy okres 
zasiłkowy rozpoczynający się od 1 li-
stopada 2010r. do 31 października 
2011r. W związku z powyższym na-
leży skompletować niezbędne doku-
menty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skar-
bowego o dochodach uzyskanych w 
2009r. przez wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kse-
rokopia dowodu osobistego wnio-
skodawcy (w przypadku starania się 
po raz pierwszy w Ośrodku Pomocy 
Społecznej o przyznanie świadczeń 
rodzinnych).

- w zależności od rodzaju dodatku 
do zasiłku rodzinnego, o który będzie 
się ubiegała strona dodatkowe doku-
menty zostaną wymienione w ulotce 
informacyjnej dołączonej do druku 
wniosku wydanego przez tut. Ośro-
dek. 

Terminy wypłat świadczeń rodzin-
nych określono w ustawie następują-
co:

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z kompletem dokumentów do 
dnia 30 września r., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za 

miesiąc listopad następuje do dnia 30 
listopada r. 

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z kompletem dokumentów 
w okresie od dnia 1 października do 
dnia 30 listopada r., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 31 
grudnia r. 

Wnioski WYDAWANE I PRZYJ-
MOWANE będą od 1 WRZEŚNIA 
2010r. od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 15.30 w poko-
jach  Nr 8 i 9. 

W celu uzyskania informacji do-
tyczących zasad przyznawania i wy-
płacania świadczeń rodzinnych w no-
wym okresie zasiłkowym 2010/2011 
udostępnione są numery telefonów 
(czynne w godzinach pracy Ośrodka 
Pomocy Społecznej od 7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego

Ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard, 
Pok. Nr 8 i 9,

 Tel 3920200 lub 3925268
PROSIMY O KONTAKT PRZED 
KOMPLETOWANIEM 
DOKUMENTACJI DO WNIOSKU.
Kierownik Działu Świadczeń Rodzin-
nych  i Funduszu Alimentacyjnego

Iga Błażewicz

Polski komitet Pomocy 
Społecznej informuje 

W dniu 17 sierpnia br. w godzinach od 9:00 do 12:00 będą wydawane po-
moce naukowe oraz obuwie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbiór z dowo-
dem osobistym. 

Prezes Zarządu PKPS  Anna Brzost 

Portfel 
do  
odbioru

W poniedziałek około godz. 16 
na schodach w NDK znaleziono 
portfel z zawartością na nazwisko 
Lehmann. Właścicielkę lub rodzi-
nę prosimy o zgłoszenie się po od-
biór do biura SLD w byłym hotelu 
„Cisy”.  

Sprostowanie
W artykule z 27.07.2010 poda-

liśmy, iż Robert Czapla ubiegał się 
bezskutecznie dwukrotnie o sta-
nowisko burmistrza Nowogardu. 
Prostując tę informację stwierdza-
my, iż niniejszy polityk na stano-
wisko burmistrza kandydował tyl-
ko raz. Drugie podejście Czapli bę-
dzie w jesiennych samorządowych 
wyborach. Zobaczymy czy tym ra-
zem skuteczne?

man 
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Odpust parafialny - 
coś dla ducha, coś dla ciała

Fot. Franciszek Karolewski
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Sm GarDNO 
PrOFeSJONalIZm CZY 
NIeUDOlNOŚĆ ? CD.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 
2010 roku

dotyczące odrzucenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO" 
w Nowogardzie projektu uchwały na Walne Zgromadzenie w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Nadzorczej w części dotyczącej funduszu termomodernizacyjnego 
- przedkładam, co następuje.

Ustawodawca w przepisie art, 83 ust. 10-13 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o 
zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, póz. 873) wskazuje tryb postępowania w przypad-
ku projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad 
walnego zgromadzenia oraz terminy ich wnoszenia.

Rolą, natomiast Zarządu Spółdzielni jest czuwanie nad tym, aby projekty uchwał i 
żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadze-
nia spełniały wymogi określone wyżej wymienionymi przepisami oraz aby dotyczy-
ły spraw należących do wyłącznej kompetencji najwyższego organu Spółdzielni. W 
doktrynie oraz - orzecznictwie ukształtował się bowiem pogląd, że walne zgroma-
dzenie, w sprawach należących do kompetencji innych organów może podjąć wy-
łącznie uchwały o charakterze opinii, postulatów czy zaleceń pozostawiając podję-
cie ostatecznej decyzji właściwemu organowi spółdzielni. Przyznania tylko takiego 
charakteru tym uchwałom wymaga przepis art. 38 § 2 Prawa spółdzielczego, z któ-
rego wyraźnie wynika, że walne zgromadzenie może podejmować decyzje jedynie w 
sprawach zastrzeżonych dla niego w'ustawie lub Statucie. Biorąc powyższe pod uwa-
gę - należy stwierdzić, że o ile, złożony projekt uchwały spełniał ustawowe wymogi, 
powinien on być przedłożony Walnemu Zgromadzeniu w celu chociażby wywołania 
dyskusji, a także udzielenia wyjaśnień członkom w przedmiocie programu termo-
modernizacji.

Do wiadomości: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, „GARDNO"

Po Walnym Zgromadzeniu oraz at-
mosferze jaka panowała w trakcie zebra-
nia tj. po wielu kłamliwych i nieprawdzi-
wych informacjach, a także oszustwach 
ze strony Prezesa postanowiłem podzie-
lić się na łamach prasy lokalnej (DN ) 
moimi uwagami ze spółdzielcami, któ-
rzy z różnych powodów nie uczestniczy-
li w zebraniach. 

Walne zostało podzielone na trzy czę-
ści. W tym samym numerze DN z ini-
cjatywy redakcji Pan Prezes raczył się 
odnieść do mych uwag zawartych w ar-
tykule, czym dał doskonały dowód mó-
wienia nieprawdy i celowego wprowa-
dzania w błąd spółdzielców, a mianowi-
cie ;

- na zarzut co do błędu w sprawozda-
niu tj. w ilości mieszkań administrowa-
nych ogółem powstała różnica 10 loka-
li, którą to na zebraniu uzasadnił pomył-
ką pisarską, natomiast w artykule podał, 
że są to pustostany - w sprawozdaniu w 
pkt 4 jako pustostany występują 3 loka-
le mieszkalne

- co do kwestii § 28 pkt l statutu, że nie 
ma nic wspólnego z gospodarką cieplną, 
lecz z kierunkami rozwoju działalno-
ści gospodarczej Spółdzielni- również 
jest nieprawdą albowiem w/w paragraf 
brzmi następująco : „Członek Spółdzielni 
może brać udział w Walnym Zgromadze-

niu tylko osobiście” - nijak się to ma do 
złożonego wyjaśnienia

- następną kwestią jaka została pod-
niesiona do rangi mego błędnego wyli-
czenia podatku od nieruchomości (gara-
żu) jest w dalszym ciągu dezinformacją 
ze strony Pana Prezesa , ponieważ czym 
innym jest podstawa naliczenia podat-
ku ( 0,445 zł/m2 ), a czym innym należ-
ność za użytkowanie pomnożona przez 
m2. Dezinformacja wynikać może z ce-
lowego wprowadzenia w błąd spółdziel-
ców lub brakiem podstawowej wiedzy z 
ekonomii

- podane 90 stronicowe sprawozdanie 
Zarządu obejmuje chyba okres „ minio-
nej pięciolatki,,

O wiele poważniejszym zarzutem 
dla Zarządu , a ściślej dla jego Prezesa i 
Radcy Prawnego zatrudnionej w naszej 
Spółdzielni jest działanie z premedytacją 
przeciw Spółdzielcom, które najprawdo-
podobniej skutkować będzie unieważ-
nieniem Walnego Zgromadzenia oraz 
jego powtórzeniem - nasuwa się pytanie 
kto za to zapłaci ?

Na potwierdzenie powyższego zarzu-
tu przedkładam pismo Krajowej Rady 
Spółdzielczej. GDZIE JEST RADA 
NADZORCZA !?

Z poważaniem Paweł Pińkowski

Daj siebie innym... 
Ostatni weekend był w naszym 

mieście  rozśpiewany za spra-
wą polsko - szwedzkiej młodzie-
ży, która uczestniczyła w warsz-
tatach artystycznych. W dniach 
9-15 sierpnia 20 młodych Szwe-
dów i 15 Polaków doskonaliło się 
w muzyce, tańcu i pantomimie. 
Była to już druga edycja mło-
dzieżowych spotkań, która mia-
ła jeszcze jeden aspekt - skiero-
wanie na modlitwę i rozważania 
nad sensem wobec obecnych za-
grożeń takich jak egoizm i obo-
jętność wobec drugiego czło-
wieka. Spotkanie zorganizował  
z dużym rozmachem Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan 
Zbór w Nowogardzie i Szwedki 
Kościół Przymierza w Varnamo. 
Czy będzie następnie? Tego do-
wiemy się już w przyszłym roku.

Odpowiedzialni pastor Cezary 
Komisarz, pastor Dawid Larson i 
ewangelista Goran Holmberg  dzie-

lili  się swoją radością, której każdy 
nawet najmniejszy gest inspirowany 
był szczerością. 

Jarosław Bzowy 
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Szkoła na cenzurowanym

Kto odpowiada za wypadek w szkole?
Początek września to czas po-

wrotów do szkoły. Wielu rodziców, 
szczególnie po raz pierwszy wysyła-
jących dzieci do nowej szkoły, mar-
twi się, czy ich pociechy będą pod 
dobrą opieką nauczycieli. Eksper-
ci D.A.S. radzą co zrobić, jeśli nasze 
dziecko spotka niemiła przygoda i 
od kogo można domagać się zadość-
uczynienia.

Wypadki w szkole zdarzają się 
każdego dnia. Zazwyczaj ich efektem 
są drobne skaleczenia lub potłucze-
nia. Zdarza się jednak kończą się one 
znacznie poważniejszym uszczerb-
kiem na zdrowiu dziecka. Uprzedza-
jąc taką sytuację każdy rodzic powi-
nien wiedzieć, kto ponosi odpowie-
dzialność za  ewentualne zdarzenie, 
od kogo i w jaki sposób może docho-
dzić odszkodowania za to, co może 
spotkać dziecko w szkole.

Wypadek podczas zajęć
Skręcenie nogi podczas gimnasty-

ki czy uraz dziecka spowodowany 
wadliwym wyposażeniem to tylko 
dwa przykłady sytuacji, w których 
rodzice mogą dochodzić odszko-
dowania rekompensującego szkodę 
poniesioną przez dziecko. Za wy-
padek uzasadniający przyznanie 
świadczeń uważane jest nagłe zda-
rzenie powodujące uraz, które mia-
ło miejsce podczas zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych przez jednost-
ki oświatowe. Odpowiedzialność za 
zdarzenia podczas zajęć ponosi or-
gan odpowiedzialny za prowadzenie 
szkoły (jednostka samorządu tery-
torialnego – gmina lub powiat, albo 

osoba prywatna lub fizyczna). W 
praktyce, jeśli wypadek miał miej-
sce na terenie szkoły czy na wyciecz-
ce szkolnej, to odpowiedzialność za 
ucznia ponosi szkoła i do niej należy 
kierować roszczenia odszkodowaw-
cze – przyznanie i wypłatę jedno-
razowego odszkodowania czy stałej 
renty. Zarówno decyzja o realizacji 
świadczeń, jak i wypłata pieniędzy 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych następuje na  wniosek osoby 
pokrzywdzonej lub jej opiekuna. 

Niewinne zabawy
Co zrobić w sytuacji, kiedy pod-

czas zabawy na przerwie między-
lekcyjnej dojdzie do urazu? Upa-
dek ze  schodów podczas wyścigów 
na korytarzu czy rozbicie głowy w 
trakcie przepychanek z  kolegą tak-
że mogą być podstawą do domaga-
nia się odszkodowania. Jak mówią 
eksperci D.A.S., nawet jeśli krzyw-
da ucznia wynika z działań drugie-
go dziecka to  szkoła jest instytucją, 
do której należy kierować ewentu-
alne roszczenia. „Opiekunowie po-
szkodowanego często obwiniają ro-
dziców ucznia, które spowodowało 
obrażenia u ich dziecka. Tymcza-
sem to obowiązkiem szkoły jest za-
pewnienie bezpieczeństwa zarów-
no podczas lekcji, jak i w przerwach 
między nimi.” – podkreśla ekspert z 
D.A.S. 

Zbyt surowy nauczyciel
Szkoła odpowiada również za 

szkody wyrządzone przez nauczy-
cieli, wychowawców i pracowników 
administracyjnych. Jeśli zdarzy się 
więc, że uraz ucznia spowodowany 

Dementi!
Do mojego artykułu „ Ile diabłów jest w twojej komórce”, który ukazał się 

w piątkowym wydaniu „ DN”  wkradł się podstępnie chochlik drukarski. Na 
SMS- owe konkursy wydałem nieco ponad 1 tys. a nie 17 tys. zł. jak wydru-
kowano. Niektórzy gotowi sobie pomyśleć, że jestem krezusem lub jakimś 
lokalnym oligarchą. 

Wojcieszyn zaprasza 
na piknik

W przyszłą niedzielę warto wybrać się do Wojcieszyna. Mieszkańcy wsi 
przygotowują wiele atrakcji. 

Festyn rozpocznie się o godz. 13.  Miejscem zabawy będzie wiejskie bo-
isko przy kaplicy. 

W programie: 
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych (m.in. Kape-

la Kryzys, Kapela Rycha), 
- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, 
- loteria fantowa, 
- stoiska z twórczością rękodzielniczą, 
- stoiska z przygotowaną przez organizatorów żywnością, 
- wiejska grochówka, 
- wspólne ognisko. 
Na końcu zabawa przy zespole „Bursztyn” (Zające).
Organizatorzy obiecują świetną zabawę i serdecznie zapraszają mieszkań-

ców gminy i Nowogardu. 
Szczególnie mile oczekują gości pochodzących z Wojcieszyna. 

man  

Ta ostatnia kwota jest dla mnie 
raczej sumą „ bajońską”, ponieważ 
państwo w państwie czyli ZUS, wy-
posażył mnie na schyłkową drogę 
życia w emeryturę na stałym pozio-
mie 1 tys. zł. Ostatnio dowiedzia-
łem się, że w grze o BMW związa-
ły się spółki mający spory kapitał. W 
związku z tym cały artykuł powinien 
nosić tytuł „ to wszystko mafia, do-
larowy gang”. Mafia to organizatorzy 

konkursów, a gang to stowarzysze-
nie na rzecz wygranej. Zamieszcza-
jąc powyższe sprostowanie kierowa-
łem się naczelną zasadą - podstawo-
wym obowiązkiem każdego dzien-
nikarstwa jest pisanie prawdy.

Pozdrawiam uczciwych i wyrozu-
miałych Czytelników oraz całą sym-
patyczną redakcję „DN”

Marian A. Frydryk 

zostanie przez działania konkretne-
go pracownika szkoły, rodzice po-
winni kierować swoje roszczenia od-
szkodowawcze w pierwszej kolej-
ności do placówki oświatowej.  Nie 
można jednak wykluczyć i takiej sy-
tuacji, gdy odpowiedzialność za wy-
padek ponosić będzie bezpośrednio 
nauczyciel – na przykład, gdy uży-
je przemocy wobec ucznia, który w 
wyniku tego upadnie i złamie rękę. 

Jak dochodzić odszkodowania?
Dziecko, które doznało uszczerb-

ku w szkole lub podczas organizo-
wanej przez szkołę wycieczki, ma 
możliwość ubiegania się o odszko-
dowanie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. W zależności od tego, 
jak poważne odniosło obrażenia, re-
kompensata może być jednorazo-
wa lub wypłacana regularnie przez 
określony czas. Jeśli zdaniem po-
szkodowanego lub jego rodziców 
kwota zadośćuczynienia nie rekom-
pensuje strat, to   mogą oni ubiegać 
się o dalsze świadczenia od szkoły 
lub nauczyciela w uzasadnionych sy-
tuacjach. Zawsze jednak po stronie 
poszkodowanego leży obowiązek 
wykazania związku przyczynowego 
między szkodą a wydarzeniem, któ-
re ją spowodowało. 

„Ważne jest, aby dziecko lub jego 
opiekunowie czynnie uczestniczy-
li w postępowaniu powypadkowym, 

w tym w sporządzaniu protokołu ze 
zdarzenia. Po jego doręczeniu mają 
bowiem tylko 7 dni na to, aby zgło-
sić uwagi lub zastrzeżenia do jego 
treści” – zaznacza Kamil Markiewicz 
z D.A.S. W przypadku dużych roz-
bieżności wersji wydarzenia oraz za-
strzeżeń do  zgromadzonych dowo-
dów może być konieczne przepro-
wadzenie ponownego postępowania 
powypadkowego. „Jeśli pokrzyw-
dzony lub jego rodzice nie wykorzy-
stają możliwości składania zastrze-
żeń do protokołu powypadkowego, 
to  w  przypadku późniejszej sprawy 
sądowej będzie trudno go podwa-
żyć” – dodaje ekspert z D.A.S.

Opr.tekstu LMM

Od redakcji:
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń 

Ochrony Prawnej S.A. to pierwszy 
w Polsce wyspecjalizowany ubezpie-
czyciel ochrony prawnej. Działa w 
naszym kraju od 2000 roku, a w Eu-
ropie od ponad 80 lat i jest obecny 
niemal na całym kontynencie. Za-
pewnia ubezpieczonym poczucie 
bezpieczeństwa prawnego w wielu 
aspektach życia prywatnego i zawo-
dowego. Dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych w sytuacjach zwią-
zanych z wypadkami w szkole objęte 
jest zakresem ubezpieczenia Ochro-
na Prawna Rodziny D.A.S.
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V WakaCYJNa eDYCJa 
FeSTYNU ”Na kOPlU”

„Było fajnie rozrywkowo lecz jak zwykle – znów deszczowo” 
                                                                                            Tadeusz 

cją Festynu była prezentacja zawod-
ników i działaczy klubu motorowego 
„CISY” Nowogard w składzie: Żane-
ta Zacharewicz – Suzuki 85, Michał 
Kozera – Suzuki 125, Kacper Serów-
ka – Suzuki 125, Paweł Klewicz – Su-
zuki 85, Piotr Tomala – Honda 250, 
Mariusz Tomala – Hond 250, Rafał 
Szwarczewski – Yamaha  250 oraz 
Quady – Dariusz Pustelnik- Suzuki 
450, Jacek Jamroży – Yamaha 450.W 
programie artysty stycznym „Mi-
krofon dla wszystkich” zaprezento-
wały się soliści i zespoły. Otwierał 
blok Piotr Zarośliński z miejscowo-
ści Ostrzyca grając i śpiewając  na in-
strumentach klawiszowych. Robił to 
bardzo profesjonalnie – Piotruś dalej 
tak trzymaj!. Kolejny punkt to wy-
stęp odradzającej się kapeli podwór-
kowej „Kryzys” w dobrobycie .Skład 
kapeli tworzą: Nestor rodu – Zdzi-
sław Zając – saksofon tenorowy, pro-
fesor XXI muzy – Ryszard Zagórski 
– klarnet.”Miodzio” Mirosław Mar-
tynynowicz – akordeon , nadwor-
ny hejnalista – Julian Klimko – „ko-
mados desperado” Tadeusz Łuka-
szewicz – blachy +kocioł centralny. 

Nasz zespól jest otwarty na nowych 
adeptów muzyki na instrumenty tra-
dycyjne. Impreza miała również wy-
stawę własnego rękodzieła prezen-
towaną przez panią Teresę Stępień. 
Z związku z deszczową pogodą nie 
mogły być pokazane wszystkie eks-
ponaty, które były przygotowane. W 
trakcie festynu pojawili się kowboje i 
amazonki z rancza Kazimierza Bąka 
w składzie: Grzegorz Burzyński, Ra-
fał Urtnowski  i Kazimierz Bąk a tak-
że amazonki ze stajni Ryszarda Sam-
sona. Nietypowym stoiskiem, któ-
re było w tym roku na Koplu był 
namiot firmy kosmetycznej ORI-
FLAME. Po zmaganiach i pokazach 
przyszedł czas na zabawę  pikniko-
wą, która trawała do późnych godzin 
nocnych. Oprawę muzyczną two-
rzył zespół „LIDER” , który tworzą: 
Marcin Łokaj – Wokal i instrumen-
ty klawiszowe, Julian Klimko – trąb-
ka, Piotr Zarośliński – wokal, orga-
ny wspierali ich Mirek Martynowicz 
i Mirosław Gliwka. Koordynował ze-
społem szef Mirosław Łokaj . Ogró-
dek gastronomiczny był dziełem eki-
py Leszka Ostrowskiego. 

W sobotę 7.08.2010 odbyła się 
impreza rozrywkowo-sportowa cy-
kliczna na ul. Boh. Warszawy or-
ganizowana przez koło numizma-
tyczne i klub kolekcjonera „No-
wogard” oraz kapelę podwórkowa 
„KRYZYS”. Ten rok miał być bogaty 
w program i atrakcyjny pod wzglę-
dem konkurencji sportowych i za-
baw jednak stało się inaczej. Główną 
przeszkodą okazała się aura pogo-
dowa- tradycyjne padający deszcz. 
Mimo przeciwności związanych z 
deszczem rozpoczęły się zmaga-
nia sportowe. Pierwszą konkuren-
cją była piłka nożna w dwóch gru-
pach wiekowych. W wyniku prze-
prowadzonych zawodów wyłonieni 
ono następujące miejsca przybyłych 
drużyn:

1 Grupa młodsza 
I miejsce – DOBERMANI 
II miejsce – REDSTARS 
III miejsce – KULIGARD 
IV miejsce – DZIECI FIFY 
Najlepszy strzelec – Patryk Miklas 
Najlepszy bramkarz – Szymon 

Rutkowski 
2 Grupa starsza 
I miejsce – LUBIĘ NALEŚNIK 
II miejsce – KIKORZE 
III miejsce – FOR FAN 
IV miejsce – CHANA TAWN 
Najlepszy strzelec – Igor  Kor-

nacki – Kikorze 
Najlepszy bramkarz – Karol 

Osakiewicz – For Fan 
W całym turnieju piłki nożnej bra-

ło udział  11 zespołów co było dużą 
niespodzianka ze względu na po-
godę. Głównym sędzią, który przy-

jechał z miejscowości Kikorze  był 
Bogdan Górecki. Jego wkład był nie-
oceniony i zasługujący na pochwa-
lę z racji prowadzenia wszystkich 20 
odbytych meczów. W ślad rozgry-
wek nasuwa się pytanie. Gdzie byli 
miejscowi entuzjaści piłki nożnej 
szczególnie młodego pokolenia pił-
karskiego. Kolejne konkurencje to: 
Turniej otwarty kometki, oraz gry i 
konkursy sprawnościowe dla dzieci 
i młodzieży. Wyniki przeprowadzo-
nych konkurencji:

Finał Kometki :
I miejsce – Bartosz Wypych 
II miejsce – Nicola Gręda – Rado-

sław 
III miejsce – Mateusz Mikołajczyk 
Wszystkie konkurencje  wraz tur-

niejem kometki bardzo sprawnie 
przeprowadziła p. Justyna Andrzej-
czak. Zwycięskie zespoły zawodnicy 
i zawodniczki oraz dzieci zostały ob-
darowane i wyróżnione pucharami, 
statuetkami, medalami, dyplomami i 
nagrodami, które wręczali sponsorzy 
i organizatorzy Festynu. Kolejnym 
punktem charakterystycznym dla 
tego festynu była loteria fantowa „ 
Na Rzecz Pawła” . Loteria  fantowała 
przebiegła szybko i sprawnie w któ-
rej wszystkie losy były trafne i nie-
drogie.  Nowością festynu był zaini-
cjowany zlot  motocykli i pojazdów. 
Przybyły takie  jak: Honda, Suzuki 
oraz rodzynek pamiętający działania 
wojenne UAZ 452. pojazdy repre-
zentowali : Zbigniew Sudomierski, 
Grzegorz Borczyk, Paweł Janowiak 
i Mariusz Matusiak i Sebastian Kru-
piczowicz właściciel UAZA. Atrak-
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Do  sponsorowania kolejnej edycji  
„Festyn na Koplu przystąpili:  Spół-
dzielnia mieszkaniowa „RADO-
SŁAW” ,Spółdzielnia mieszkanio-
wa „GARDNO”,  Kwiaciarnia Jerzy 
Furmańczyk -P.H „SKÓRMETAL” J. 
Dziedzic, J.Madaliński , Stacja Paliw 
CPN „RADOSŁAW” , Autonaprawa  
Witold Dęga , Kwiaciarnia „MA-
GNOLIA” Zofia Dęga , Mechanika 
pojazdowa – Wojciech Szcześniak 
,Usługi Fryzjerskie – Marian Sudo-
mierski , Hurtowania CENTRAL - 
SOYA – Zbigniew Rażniewski , Hur-
townia Materiałów Elektrycznych 
TWN , Starostwo Powiatowe Gole-
niów , PBO GRINBUD, Burmistrz 
Miasta Nowogard – Kazimierz 
Ziemba , Jerzy Majewski, Zbigniew 
Szeremeta – działacze społeczni , 
Piekarnia  Waldemar Pędziszczak , 
Hurtownia „BUDMAT” L. Cedro i  
D. Szulejko , Nadleśnictwo Nowo-
gard – T.Piotrowski , Masarnia – I. 
Zaniewski , Firma Usługowa Woj-
ciech i Władysław Błażewicz , Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych , Studio 
Reklamy „VIZART „ , Firma Opało-
wa B. Walczak ], Składnica Maszyn 

, Hurtownia materiałów elektrycz-
nych M. Cedro, Praxis – K. Kosiń-
ski , Transport własny – Z. Zając , 
Firma „AR-KA” A.Kawicki , BANE-
RY  – M.Sawicki , Hurtownia „VIT-
TER” W. Grebieniuk , Handlowcy 
– Targowisko miejskie Nowogard , 
PHU„PIER” T.Rzetecki , Sklep spor-
towy – M. Kubicka , Komis „AGAT-
KA” S. Duda , Firma „PUWiS” J,R 
Sobieralscy , Komis  Jola z Gole-
niowa , AUMIX II Sklep moto – E. 
Kozera , TIM – Centrum motocy-
klowe , F.H.U Biurex – S.Rynkie-
wicz , PPHU M.Kiniasz ,Elektrow-
nia ENEA  S. Ślusarczyk, Probub-A. 
Kania .W ramach współpracy orga-
nizatorzy serdecznie dziękują stra-
ży, policji a także pogotowiu za tro-
skliwy monitoring, którzy przebie-
gał bardzo bezpiecznie. Impreza nie 
odbyła by się bez szczególnej pomo-
cy osób: Tomasz Balbus, Mirosław 
Martynowicz, Henryk Kolarz, Paweł 
Sochacki, Janusz Mioduszewski, Mi-
rosław Gliwka, Marta Blbus, Dawid 
Martynowicz ,”Moryń” , Prace na 
koplu – Grzegorz Martynowicz.

Opr. Jarosław Bzowy  
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Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 
specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz sa-
mochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich 
pracowników. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Technik  Mechanik
Nr ref. TM/NWG/03/10

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie
Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 

techniczna systemów, maszyn      i urządzeń; organizacja zasad prawidło-
wej eksploatacji urządzeń produkcyjnych; dostosowanie parametrów tech-
nicznych; zapobieganie przestojom procesu produkcji, a także przeprowa-
dzanie przeglądów prewencyjnych oraz napraw.

Wymagania:
· wykształcenie średnie techniczne, 
· 2 - letnie doświadczenia w pracy na takim stanowisku w dziale utrzy-

mania ruchu w zakładzie, o profilu produkcyjnym, 
· znajomość zagadnień hydrauliki siłowej, pneumatyki - będzie dodatko-

wym atutem, 
· umiejętność czytania dokumentacji, rysunku technicznego,
· dyspozycyjność - praca w systemie 3 zmianowym, 
· posiadanie uprawnień spawalniczych np.: spawanie gazowe, cięcie pal-

nikiem gazowym, spawanie w metodzie TIG lub MIG-MAG - będzie do-
datkowym atutem.

Oferujemy:
· stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
· możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie 
 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w po-
staci CV i LM na adres:rekrutacja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru 
referencyjnego.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 
poz. 883)”. 

reklama

Żniwa 2010

Jakie będą? 
Zbiory zbóż w tym roku mogą być niższe oceniają eksperci Krajowej Fe-

deracji Producentów Zbóż. Zmienne warunki atmosferyczne nie mogły być 
obojętne dla ich wegetacji. To spowodowało, że koszone ziarno nie jest naj-
wyższej jakości. Głównym problem jest jego najpierw zasuszenie, a następ-
nie zawilgocenie, co obniżyło jego parametry. Gmina Nowogard nie jest 
odosobniona - nasi rolnicy już teraz zastanawiają się jaki będzie plon zbóż 
z tegorocznych żniw. 

Przewidywania
Sytuacja cenowa na zbo-

ża w III i IV kwartale będzie 
podyktowana zbiorami jakie

rozpoczynają się wolny-
mi krokami. Ceny powinny 
kształtować się w  przedziale 
480-520 zł/t i do końca roku 
na rynku  nie powinno być 
większych zmian, a stawki 
za zboże powinny kształto-
wać się na  poziomie zbliżo-
nym do cen skupu interwen-
cyjnego. W przypadku jęczmienia 
ceny zapewne wyniosą 370-430 zł/t 
i do końca roku nie powinny rosnąć 
gdyż w magazynach Wspólnoty Eu-
ropejskiej znajduje się 6,1 mln zbóż 
z czego 93% stanowi jęczmień, a po-
zostałe 7% pszenica. 30 % przecho-
wywanego jęczmienia pochodzi-
ło od naszego zachodniego sąsiada, 
20% z Francji oraz 13,5% z Finlan-
dii. Pozostałe 36,5% zostało skupio-
ne w 24 krajach UE. Tak duże zapasy 
ze skupu interwencyjnego na  pew-
no skutecznie ograniczą ewentualną 
możliwość wzrostu cen.

Z pozostałych zbóż żyto będzie 
wyceniane na około 320-360 zł/t, 
zaś kukurydza ze względu na dobre 
prognozy powinna utrzymać ceny 
na  poziomie z sezonu 2009/2010.

W przypadku rzepaku rolnicy ra-
czej nie muszą obawiać się o ceny. 
Rolnicy którzy zawarli

kontrakty w kwietniu i maju przy-
najmniej na część zbiorów powinni 
spać spokojnie. Obecnie

kontrakty na  rzepak z dostawą w 
sierpniu i wrześniu kształtują się na 
poziomie 1280-1300 (Rem w No-
wogardzie 1381 zł + VAT) zł/t czyli 
podobnie jak w sezonie 2008/2009. 
Obecnie też nic nie zapowiada spad-
ku cen do końca roku. Lipiec i sier-
pień  są miesiącami, w których na-
leżało by się powoli zacząć zasta-
nawiać nad tym co należy zasiać 
na posiadanym arealne na przyszły 
sezon. Patrząc na kształtowanie się 
rynku, korzystnym kierunkiem roz-
woju upraw wydaje się zasiew rze-
paku. Przemawia za tym kilka czyn-

ników. Najważniejszym z nich jest 
kształtowanie się cen w ostatnim 
okresie oraz tendencja wzrostowa 
notowań jaka panuje na rynku od 
dłuższego czasu. Drugim argumen-
tem są prognozy malejących zapa-
sów rzepaku w Unii Europejskiej. 
Kolejnym czynnikiem przemawiają-
cym za uprawą rzepaku jest rosną-
cy wskaźnik minimalnej ilości bio-
komponentów w paliwach produko-
wanych przez petrochemię. Oczywi-
ście mogą one sprowadzać potrzeb-
ny surowiec z poza Polski i Unii Eu-
ropejskiej. Jednak cały czas istnieją 
zamysły jak ograniczyć dostęp do 
etanolu i estrów z poza Polski i tym 
samym zachęcić do zaopatrywania 
się w surowiec na rodzimym rynku. 
Jeżeli próby ograniczenia importu 
dojdą do skutku to rolnicy posia-
dający rzepak i inne rośliny ener-
getyczne będą mogli zarobić. Po-
nadto w opublikowanych niedawno 
prognozach ONZ i OECD na temat 
kształtowania się cen produktów 
rolnych w najbliższej dekadzie prze-
widuje się wzrost notowań olejów 
roślinnych o ponad 40% oraz cen 
zbóż o 15%. Patrząc na prognozy 
ekspertów rzepak powinien być ro-
śliną, która w przyszłym roku i kilku 
najbliższych latach przyniesie zysk 
rolnikom. Jednak jak w przypad-
ku wszelkich prognoz należy uważ-
nie obserwować rynek gdyż zmiany 
na nim zachodzą dynamicznie. Na 
podstawie materiałów publikowa-
nych przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie opr. 

Jarosław Bzowy 

DZIeŃ Pala W krZYWICaCH
21.08.2010 (sobota)

Jak co roku Krzywice zapraszają na tradycyjny już „Dzień Pala”. Tytuło-
wy pal, stojący w środku wsi, to główna atrakcja całej imprezy. Poza palem 
organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w wielu ciekawych konkuren-
cjach i jak zwykle wygrania bardzo atrakcyjnych nagród. 

Program imprezy:
10.30 – Turniej piłki siatkowej
Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia Kruszyw „ANPOL”
Zapisy do godz. 10.00
11.00 – Blok konkurencji zręcznościowo sportowych dla najmłodszych
14.00 – Blok konkurencji dla dorosłych
Między innymi: „mecz o beczkę piwa”i Mila Zygmunta, wspinanie na pal i 

linę, strzelanie z łuku, wiatrówki i procy, wbijanie gwoździ dziurawym młot-
kiem, wyścig taczką do gnoju ....

19.00 – Zabawa taneczna przy sosnowych pochodniach do białego rana
22.00 – Teatr ognia „FAN”
Pokaz obrony psów bojowych 
Speedball- Bitwa Północ kontra Południe
Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagrody, niespodzianki, loteria fantowa.
Gastronomia na miejscu, możliwość upieczenia własnej kiełbaski.
Tradycyjnie dobra zabawa. 

Wieś Krzywice zaprasza 
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Wspólnota Mieszkaniowa 700 Lecia 13 
w Nowogardzie odda do adaptacji strych 

wielkości około 70 m kw.  
Szczegółowe informacje pod numerem Tel. 91 39 20 808 lub  
w biurze Furmańczyk – Wspólnoty, 700 Lecia 14 w Nowo-
gardzie.

UWaGa WĘDkarZe!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard 

zaprasza na otwarte 
wędkarskie zawody spławikowe 

pod nazwą RODZINA Z WĘDKĄ. 
Zawody odbędą się w dniu 22.08. 2010 r. (niedziela). Zapraszamy drużyny 

3-osobowe.
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 20 sierpnia.
Startowe – od członka PZW – 5 zł, pozostali – 10zł.
Spotkanie zawodników o godz. 7.00 w rejonie NEPTUNA.

Zarząd

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje towarzyskie wakacyjne 
zawody wędkarskie na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zawody odbędą się dn. 29 sierpnia, losowanie  

o godz. 7.30 przy „Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dn. 27 sierpnia, 
wpisowe 10 zł. 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

Zarząd Budynków komunalnych w Nowogardzie 
Ogłasza II przetarg nieograniczony  na dzierżawę 

lokali użytkowych /biura/ zlokalizowanych  na terenie ZBK 
Nowogard  przy ul .700-Lecia 14

2. lokal  nr 2
Powierzchnia użytkowa 13,40 m² - na okres 6 lat .
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m ² powierzchni lokalu ustala się  

na 5 zł
Postąpienie przetargowe wynosi 1 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 245,22 

zł/3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT)./
Lokal wyposażony  w instalację wod-kan , instalację elektryczną  i „ co „
4. lokal  nr 4 
Powierzchnia użytkowa  13,40  m² na okres 6 lat
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m² powierzchni lokalu ustala się 

na 5 zł.
Postąpienie przetargowe wynosi 1 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 245,22 

zł./3x czynsz wg stawki wywoławczej + 22% VAT)
Lokal wyposażony w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.
Wadium należy  wpłacić   na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard  

nr 12 1240 3884 1111 0000 4209 2382 najpóźniej do dnia  09.09.2010 r  
godz.10.00

Osoby  przystępujące do przetargu  winny mieć uregulowane zobowiązania 
finansowe wobec wynajmującego (ZBK)

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości 
zaliczone na poczet czynszu . 

W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone 
w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu . 

Osobie  , która wygra przetarg , a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej 
, wpłaconego wadium nie zwraca się . 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09. 2010  r o godzinie   10.00 w budynku 
ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –świetlica . 

 Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii 
elektrycznej ,zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości 
stałych ,  kosztów ogrzewania oraz  podatku od nieruchomości, niezależnie 
od płacenia czynszu najmu z 22% podatkiem VAT. 

Lokal można oglądać  od 01.09.2010  r   do 03.09.2010  r -   po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul 
700-Lecia 14 , tel. 091 39 26-267

Kierownik ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości 
uzasadnione przyczyny. 

Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski

Szanowni Państwo

Gmina Nowogard  
przystąpiła do aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta. 
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu Programu  poprzez 

udział w zgłaszaniu potencjalnych projektów – nastawionych na poprawę 
stanu budynków wielorodzinnych, jak i przestrzeni miasta. Uwzględnienie 
zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji  Miasta  umożliwi uzyskanie 
dotacji (również prywatnym inwestorom) lub innego rodzaju wsparcia fi-
nansowego na realizację zaplanowanych zadań z odpowiednich programów 
Unii Europejskiej.

Zależy nam na uwzględnieniu inicjatyw grup mieszkańców (wspólnoty, 
spółdzielnie) polegających na: budowie, przebudowie lub renowacji budyn-
ków wielorodzinnych (znajdujących się na obszarze zdegradowanym), bu-
dowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej. Zaprasza-
my również przedsiębiorców, którzy mają pomysły na własny rozwój, po-
trzebują kapitału wspomagającego lub gwarancji – ważne jest uwzględnienie 
w Programie tych pomysłów celem przyszłego skorzystania z planowanych 
funduszy rozwoju obszarów miejskich.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków do programu!!! 

W tym celu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzi , Plac Wolności 
5  – pokój 209 i 210, a także na  stronie internetowej http://nowogard-
rewitalizacja.pl, znajduje się  Wniosek  służący do zgłaszania przedsię-
wzięć do uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR). 

W dniu 18 i 24 sierpnia 2010 roku  w siedzibie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, w sali  obrad Rady Miejskiej (mała sala)  w 
godz. 9 00  - 15 00 zapraszamy na spotkanie – konsultacje  z autorami Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta. 

Możliwe będzie  zadawanie pytań i pomoc w wypełnieniu wstępnych 
wniosków. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonym ob-
szarze wsparcia. Wyznaczony obszar wsparcia został określony  przy pomocy 
obowiązujących w tym zakresie kryteriów. 

Do państwa dyspozycji oddajemy adres poczty elektronicznej konsulta-
cje@nowogard-rewitalizacja.pl - poprzez podany poniżej adres poczty elek-
tronicznej możliwe jest uzyskanie niezbędnych informacji.
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291 791, 
606 616 309.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła, cena do uzgodnienia, cena 
5300 zł/ szt. , tel. 605 522 340.

•	 SZCZeCIN OKAZJA!!! 4.000 zł/m2 
nowy budynek, 57m2, Ip. 2pok., 
tel.600-273-171; 91-392-19-33.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II 
piętro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM NO-
WOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 
91 39 26 698, 605 856 584.

• TANIO zakwateruję od 6 do 13 pra-
cowników. 508 309 980.

• Sprzedam duży ładny dom w No-
wogardzie z możliwością prowa-
dzenia działalności. 91 39 20  531, 
605 276 272.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m 
kw. Tel. 66 55 62 511.

• Mieszkanie 4 pokojowe zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 515 989 122.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, pod 
budynkami 15 ar + 0,5 ha pola, cena 
60 tys. 663 748 242.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 72 
m kw w Bienicach, własnościowe, bez-
czynszowe, co, 2 pomieszczenia go-
spodarcze, cena 120 tys. 663 748 242.

• Sprzedam działkę na ul. Boh. Warsza-
wy, Nowogard, 11 100 m kw, warunki 
elektrownia, wodociągi, woda przy 
działce, granice działki wyznaczone 
geodezyjnie, 200 tys. zł. 501 307 666.

• Sprzedam dom wolnostojący 120 
m kw na działce 500 m kw w Nowo-
gardzie, dom podpiwniczony, parter, 
piętro, garaż, budynek gospodarczy. 
696 079 880.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym, Okulickiego 2a. 514 995 314.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 58 m kw, w centrum 
ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

• Nowy DOm, skrajny segment przy 
Grota-Roweckiego 37, tel.600-273-
171.

• Do wynajęcia 2 pomieszczenia han-
dlowe na ul. Warszawskiej. Kontakt Tel. 
787 122 972.

• Sprzedam działkę budowlaną na Mon-
te Cassino. 507 953 705, 794 944 066.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-
tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, I piętro w Nowogardzie. Tel. 
795 507 097.

• Sprzedam kawalerkę (w remon-
cie), Błądkowo, 37,5 m kw, 40 tys. zł. 
691 402 365.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na 
kawalerkę z dopłatą lub sprzedam. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 
49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Koryto-
wo sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, w No-
wogardzie. 665 065 865.

•	 Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw po re-
moncie. 661 51 08 46.

• Sprzedam działkę budowlaną, Monte 
Cassino. 514 687 459.

• Sprzedam garaż murowany przy ul 15 
Lutego. 91 39 21 002.

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
na uboczu wsi, 8 km od Nowogardu. 
605 943 547.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
2 pokojowe, 53 m kw, 8 km od Nowo-
gardu, w Maszkowie, cena 80 tys. Tel. 
661 719 438.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwisowany 
ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. klimat., 
tarcze i klocki hamulcowe, opony let-
nie Dunlop, pióra wycieraczek, stan 
bdb, cena 22500 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Nexia. Tel. 
507 043 174.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, ko-
lor srebrny metalik, klimatronik, książ-
ka serwisowa, bardzo zadbana, cena 
45900 zł, tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub sa-
mochód Syrena, Warszawa oraz części 
do nich. Tel. 508-351-213.

• Sprzedam opony letnie 14 cali 185/60. 
696 116 744.

• Sprzedam Mercedes W - 124, 250 D, 11 
tys. zł. 788 566 432.

• Motorynkę do remontu sprzedam. 
883 381 732.

• Kredyty samochodowe. Uproszczo-
ne procedury – na oświadczenie. 
513  164  203. Centrum Finansowe 
Avantis.

• Sprzedam Nissan Micra k-12, 2003 
r., 79 tys. przebieg, po kobiecie. Tel. 
502 792 361.

rOlNICTWO

• Sprzedam 2 tony owsa i 2 tony żyta z 
wyka na paszę. 600 653 124 dzwonić 
od 8.00 do 10.00 i po 21.00.

• Ferma drobiu sprzeda żywe indyki, 
waga ok. 20 kg, atrakcyjna cena. Tel. 
91 39 106 54.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam miód z własnej pasieki, kil-
ka gatunków. Hurtowo lub detalicz-
nie. 783 279 187 dzwonić po 16.00.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650.

• Sprzedam kozy. 91 39 18 304.

• Sprzedam 5 letnią klaczkę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 604 375 508.

• Ziemniaki młode sprzedam. 
883 381 732.

• Sprzedam warchlaki. 795 911 886.

• Kredyty dla rolników. Uproszczone 
procedury. Do 100 tys. zł. 513 164 203 
– Centrum Finansowe Avantis.

• Sprzedam jęczmień ok. 2 tony. 
795 911 886.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
91 39 25 969, 791 337 769.

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
91 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bruko-
wej, Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  
893, www.bruk-linnowogard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kom-
puterów, sieci komputerowe (Win-
dows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. 607 719 505.

• Transport, przeprowadzki. 
696 138 406.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

•	 „extra –dom” – profesjonalne do-
cieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•	 Ogólnobudowlane, remonty, da-
chy, montaże. 781 016 125.

• Usługi ogólnobudowlane. 
600 367 448.

• Usługi elektryczne. 519 460 023.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Montaż okien i drzwi. 723 102 284.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1317-19.08.2010 r. 

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

D r U k a r N I a
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  
Tel.  91 392 21 65

Informujemy, że 

19 sierpnia 2010 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

• Dachy. Ogólnobudowlane. 
723 102 284.

• Szpachlowanie, regipsy, malowanie, 
panele. 513 202 205.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na 
terenie zachodniopomorskim, tel. 600 
72 54 74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

•	 mężczyzna lat 30 podejmie pracę 
jako operator koparko - ładowarki 
lub spawacza, tel. 669 963 495.

• Zatrudnię piekarza. 793 72 08 08.

• Zaopiekuję się dzieckiem, doświad-
czenie i duża dyspozycyjność czaso-
wa. 602 69 08 97.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Zatrudnię barmankę do restauracji. 
693 52 12 11.

• Poszukuję pracowników z doświad-
czeniem budowlanym. 513 085 919.

• Zatrudnię pracownika fizycznego na 
fermę. Dobre warunki płacowe. Tel. 91 
39 103 15, 502 56 23 78.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. 5 111 711 69.

• Zatrudnię murarzy. 662 678 895.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

•	 SPrZeDam duży, czarno-fioletowy 
narożnik i dwie pufy . Tel.607 793 764.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, nie-
miecki Vaillant wiszący, małe gaba-
ryty, domek, bar, cena 300 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam komputer stacjonarny, mo-
nitor, drukarka, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Owczarki niemieckie, szczenięta po 
rodzicach z rodowodem, pieski i sucz-
ki, ojciec wnuk podwójnego zwycięz-
cy świata sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

•	 Sprzedam tapczan narożnikowy 
rozkładany, kolor – mozaika szaro- 
czarno - zgniła zieleń, stan bardzo 
dobry, cena 300 zł. Tel. 608 153 767. 

• Tanio sprzedam łóżeczko dziecięce 
używane, tel. 667 86 00 80 po 16.00.

• Sprzedam łóżeczko firmy Graco, tel. 
667 86 00 80 po 16.00.

• Sprzedam piec c.o., nowy, 18 kW (róż-
ny opał). 691 402 365.

• Oddam ziemię. 663 412 054.

• Sprzedam bemar wodny do gastrono-
mii i inny sprzęt. 608 658 184.

•	 Oddam ziemię z wykopu. 
609 124 162.

• Pożyczki chwilówki bez okazywania 
dochodu, bez BIK, na dowód osobisty. 
513  164  203 – Centrum Finansowe 
Avantis.

• Yorki sprzedam, cena 800 zł. Tel. 698 
88 20 56.

• Sprzedam: 1) rower treningowy – sta-
cjonarny, 2) maszynę do szycia. Ceny 
do uzgodnienia. Tel. 91 39 20 933.
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 

karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 
Współ pra cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen-
ryk Szczu pak. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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remis na inaugurację
W miniony weekend Pomorzanin  Nowogard rozegrał  swój  pierwszy mecz 

I rundy o  mistrzostwo V ligi zachodniopomorskiej. Naszym przeciwnikiem  
była mocna Arkonia Szczecin, która  w tamtym  sezonie walczyła o  awans do  IV 
ligi i  w tym  roku  też mają to  jako cel główny patrząc na wzmocnienia zespołu. 
Spotkanie rozpoczęło  się o  godzinie 18 i  już od początku meczu  było  wi-
dać rysującą się przewagę zespołu przyjezdnych - kwestią czasu było  zdoby-
cie bramki ze strony Arkonii i  tak  się właśnie stało w 22 minucie. Po moc-
nym strzale z wolnego Krupski  sparował  piłkę w bok  co  bez problemu  wy-
korzystał najbliższy zawodnik Arkonii zaledwie 16- letni  Firek i  takim re-
zultatem zakończyła sie pierwsza połowa spotkania. Prowadzeniem  goście 
mogli się cieszyć do  79 minuty meczu gdy  Pomorzanin wykonywał  rzut 
rożny i  z 8 metrów piłkę do  bramki skierował niepilnowany Fiałkowski.

Tego  dnia Pomorzanin miał  wiele szczęścia i  dlatego  tym  bardziej  cie-
szymy się z takiego  podziału punktów.

Pozostałe wyniki  spotkań: 
Stal Szczecin - Zorza Dobrzany 2 - 4  
Masovia Maszewo - Stal Lipiany 5 - 1  
Polonia Płoty - Unia Dolice 4 - 0  
Kłos Pełczyce - Sokół Pyrzyce 0 - 0  
Sęp Brzesko - Osadnik Myślibórz 1 - 1  
Świt Skolwin - Sparta Gryfice 6 - 1  
Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin 1 - 1  
Pogoń II Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 10 - 0  
Długo  nie musimy czekać aby  zobaczyć podopiecznych  Z. Gumienne-
go  w akcji,  bo  najbliższy mecz Pomorzanina odbędzie się 18.08.2010  w 
Lipianach gdzie rozegramy spotkanie z miejscową Stalą. która poprzednie 
spotkanie wysoko przegrała (na wyjeździe z Masovią Maszewo 5-1). Mecz 
rozpocznie się o  godzinie 17.00. 
Wiernych kibiców serdecznie zapraszamy  do  Lipian.

Karolina Kubicka
Najbliższe spotkania: 

18-08 Arkonia Szczecin - Sęp Brzesko 
18-08 Unia Dolice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
18-08 Polonia Płoty - Świt Skolwin 
18-08 Sokół Pyrzyce - Stal Szczecin 
18-08 Stal Lipiany - Pomorzanin Nowogard 
18-08 Osadnik Myślibórz - Pogoń II Szczecin 
18-08 Sparta Gryfice - Kłos Pełczyce 
18-08 Zorza Dobrzany - Masovia Maszewo

Wojcieszyn
memoriał 
Jana Bogdańskiego

W niedzielę 15 sierpnia 
rozegrano w Wojcieszynie 
Turniej Piłkarski poświę-
cony Pamięci Jana Bog-
dańskiego. Inicjatorem i 
głównym pomysłodawcą 
Memoriału był Miejsko-
Gminny Zarząd Zrzeszenia 
LZS w Nowogardzie. Star-
towało 5 zespołów. Po grze 
systemem „każdy z każ-
dym” najlepszymi okaza-
li się zawodnicy miejscowi 
– wygrał LZS Wojcieszyn 
przed Świętoszewem i Wę-
gorzą. Stawkę uzupełniali chłopcy z Osowa i Słajsina.

Inf. i foto  Zdzisław Zając

radosław  
zatrzymany na hali

Za nami już cztery tygodnie walki w piłkarskim Turnieju na Dolnym. 
Punkty stracił główny faworyt. 

Niedzielne mecze musiały odbyć się na hali, bo przed rozpoczęciem tur-
nieju spadł spodziewany deszcz. I choć później się rozpogodziło, to na bo-
isku dolnym stały jeszcze kałuże. Rozgrywki kontynuowano na suchym par-
kiecie. Wada gry na hali – duchota. Zaleta – szybsza gra zespołów i większa 
walka zawodników. Nikt nie bał się, iż po upadku zedrze sobie skórę.

Zaczęło się emocjonująco. Już w pierwszym meczu główny faworyt roz-
grywek, czyli Radosław zmierzył się z zespołem Bóg Tak Chciał. Prowadze-
nie, po strzale Dominika Gruszczyńskiego objęli jednak ci drudzy. Fawory-
ci wyrównali po bramce Artura Jurczyka. I jeszcze przed przerwą wyszli na 
prowadzenie 2: 1 po strzale Piotra Nieradki. Druga część meczu to zażarta 
walka o każdą piłkę. Dała ona efekt w postaci bramki wyrównującej. Na 2:2 
strzelił Dominik Gruszczyński. BTCH zatrzymał, więc Radosław. Najbar-
dziej skorzystał na tym Parasol. Teraz do wygrania ligi drugiemu faworyto-
wi wystarczy remis z Radosławiem. Oczywiście pod warunkiem zwycięstwa 
we wszystkich pozostałych meczach.

Ciekawie było też na koniec, w meczu FC Rezerwy – Bosman Dolne. 
Dwie najmłodsze ekipy stworzyły ciekawe, obfitujące w walkę widowisko. 
Trzy bramki dla Rezerw zdobył Krzysztof Zawierucha. Radosny futbol mo-
gliśmy obejrzeć w spotkaniu Zamkowej z Hienami Cmentarnymi. W tym 
spotkaniu padła największa liczba, w rozegranych dotychczas meczach bra-
mek - 13.

Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty
1. Parasol  6 26:5 +21 18
2. Radosław 5 28:11 +17 13
3. Bóg Tak Chciał 6 20:14 +6 10
4. FC Rezerwy 5 16:19 -3 9
5. Hieny Cmentarne 5 22:16 +6 7
6. Czarny Parasol 6 12:19 -7 6
7. Zamkowa 5 16:33 -17 3
8. Kombatanci 5 9:20 -11 2
9. Bosman Dolne 5 10:22 -12 1

Wyniki IV kolejki: Bóg Tak Chciał – Radosław  2:2, FC Rezerwy – Czar-
ny Parasol  1:0, Parasol – Kombatanci  3:0 (walkower), Hieny Cmentarne 
–  Zamkowa 10:3, Radosław – Czarny Parasol  10:3, FC Rezerwy – Bosman 
Dolne  3:1. Strzelcy: 9 bramek: Jacek Pertkiewicz (Parasol), Dominik Grusz-
czyński (BTCH). 

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

Tel.  913 922 165

23 sierpnia br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama

PRANIE, MAGLOWANIE
Transport

Dla hoteli, pensjonatów, restauracji, domów opieki, itp.
Tel. 722 122 767

USŁUGI PRALNICZE s.c. Obrodziły
borowiki
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

  Czytaj s. 3 

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- doświadczenie w zawodzie
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 
stoisko 23 m kw. 
Tel. 91 392 81 40.

JAN KOZŁOWSKI  
Autoryzowany Dealer 

Nowogard  ul. 3 Maja  27A  
zatrudni  na stanowisko: 

kierownik serwisu
  w  Punkcie Dealerskim 

w  Nowogardzie
wymagania:
- wykształcenie min. średnie 
   (zal. techniczne)  
- mile widziane doświadczenie 
  w  branży motoryzacyjnej
3. posiadanie prawa jazdy 
    - obowiązkowo
4. umiejętność zarządzania zespołem

Oferty proszę składać  na adres  
e-mail: kadry@toyotanowogard.pl  

do   dnia  23.08.2010 r.

Art. szkolne – PLECAKI
- NAJWIĘKSZY WYBÓR

- NAJNIŻSZE CENY
poleca  Hurtownia „PIER”
ul. Wojska Polskiego 4 N-d

Lembas niczym Hamlet - Być albo nie być

Szpitalne 
obligacje 
do poprawki
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W sobotę 
21 sierpnia:

Dzień Pala w Krzywicach
Tytułowy pal, stojący w środku 

wsi, to główna atrakcja całej impre-
zy. Jak do tej pory nikomu nie uda-
ło się na niego wspiąć szybciej niż 
mieszkaniec Krzywic i wywieźć sta-
tuetkę wspinacza poza wieś Krzy-
wice. W tym roku bogaty program 
wzbogacono elementami Memoria-
łu Zygmunta Siepki – będzie więc 
mecz o „beczkę piwa” fundowaną 
przez Rodzinę Zygmunta oraz bieg 
„Mila Zygmunta”.

Program imprezy:
10.30 – Turniej piłki siatkowej
11.00 – Blok konkurencji zręcz-

nościowo sportowych dla najmłod-
szych

14.00 – Blok konkurencji dla do-
rosłych -  wspinanie na pal i linę, 
strzelanie z łuku, wiatrówki i procy, 
wbijanie gwoździ dziurawym młot-
kiem, wyścig taczką do gnoju ....

19.00 – Zabawa taneczna przy so-
snowych pochodniach do białego 
rana

22.00 – Teatr ognia „FAN”
Pokaz obrony psów bojowych 
Speedball- Bitwa Północ kontra 

Południe
Ciekawe konkurencje, atrakcyjne 

nagrody, niespodzianki, loteria fan-
towa.

Gastronomia na miejscu, możli-
wość upieczenia własnej kiełbaski.

Tradycyjnie dobra zabawa. 
Plaża w Nowogardzie
Turniej plażowej piłki siatkowej. 

Początek o godzinie 10.00
Caffe Piwnica
Spotkanie z muzyką na żywo – od 

godz. 20 – 23 jazz, blues oraz znane i 
lubiane utwory grane na saksofonie.

Niedziela  
22 sierpnia:

Zawody wędkarskie
O godzinie 7.00 rozpoczną się 

otwarte wędkarskie zawody spła-
wikowe pod nazwą RODZINA Z 
WĘDKĄ. Startują  drużyny 3-oso-
bowe. Rozpoczęcie i zakończenie za-

wodów w rejonie restauracji „Nep-
tun”. Organizator - Koło Miejsko – 
Gminne PZW Nowogard 

Szczytniki
O godzinie 10.00 otwarcie nowego 

boiska sportowego.
Po otwarciu spartakiada  – turnie-

je piłki siatkowej i piłki nożnej na 
które serdecznie zaprasza Rada So-
łecka oraz Koło LZS Szczytniki

Wierzbięcin
O godzinie 12.00 rozpoczyna się 

festyn sportowo-rekreacyjny. W 
programie turnieje piłki nożnej i 
siatkowej oraz szereg innych atrak-
cji.

Od godziny 19.00 zabawa ludowa 
dla mieszkańców.

Zapraszają Wiejskie Kluby Spor-
towe i Sołtys Czesław Golema

Piknik w Wojcieszynie
Początek o godz. 13.  Miejscem 

zabawy będzie wiejskie boisko przy 
kaplicy. W programie: - występy za-
przyjaźnionych solistów i zespołów 
muzycznych (m.in. Kapela Kryzys, 
Kapela Rycha), - gry i zabawy dla 
dzieci i dorosłych, - loteria fantowa, 
- stoiska z twórczością rękodzielni-
czą, - stoiska z przygotowaną przez 
organizatorów żywnością, - wiejska 
grochówka, - wspólne ognisko. Na 
końcu zabawa – grać będzie  zespół 
„Bursztyn” (Rodzina Zająców).

Organizatorzy obiecują świet-
ną zabawę i serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy i Nowogardu. 

Opr. LMM

  

Weekendowe  
propozycje

Zaginiony nie zaginął!
We wtorek 17 sierpnia opubliko-

waliśmy w naszej gazecie informa-
cję o zaginionym w dniu 6 sierp-
nia Ryszardzie Heblewskim.  Pomi-
mo upływu 11 dni i powiadomie-
niu o tym fakcie Policji do rodziny 
nie wpłynęła żadna informacja.  Po-
stanowiono więc działać na własną 
rękę. Skuteczne okazały się telefo-
ny do okolicznych szpitali. Szpital 
w Gryficach potwierdził, że poszu-
kiwany przebywa tam na jednym z 
oddziałów.  Sam pacjent złożył na-
stępujące wyjaśnienia:  W dniu 6 
sierpnia przyjąłem w swoim domu 
Świadków Jehowy. Podczas rozmo-
wy  poczułem się źle. Moi goście szyb-
ko zadziałali i własnym samochodem 

zawieźli  mnie do szpitala w Nowo-
gardzie. Tutaj podjęto decyzję o prze-
wiezieniu  mnie karetką pogotowia 
do szpitala w Gryficach.

Można w tym miejscu tylko po-
dziękować za szybką i skuteczną po-
moc. Rodzi się jednak kilka pytań – 
dlaczego ani nowogardzki, ani gry-
ficki szpital nie powiadomił nikogo 
z rodziny ani znajomych? Co w tej 
sprawie zrobiła Policja? Nawet gdy-
by z pacjentem nie można się było 
„dogadać” i ustalić jego tożsamości 
to zapewne obowiązują jakieś pro-
cedury powiadamiania, których nie 
dopełniono.

LMM

Pomóżmy Bogatyni!
Uprzejmie informujemy, że w Pizzerii Neptun Pl. Szarych Szeregów, Hur-

towni „PIER” ul. Woj. Polskiego, Nowogardzkim Domu Kultury oraz w sie-
dzibie Dziennika Nowogardzkiego ul. Boh. Warszawy (w godz. od 8-16) od-
bywa się zbiórka darów dla ludzi pokonanych przez wodę w BOGATYNI. 
Potrzebne są artykuły spożywcze i środki czystości  ale prosimy również 
przejrzyjcie swoje szafy, schowki, piwnice – może jest cos czego już nie po-
trzebujecie a tam jest na wagę złota. Liczy się najdrobniejszy gest, może to 
być nawet jedna butelka wody.  W Pizzerii Neptun zbiórka do późnych go-
dzin nocnych od 11.30 do 24.00.                                                                                 

Bus do BOGATYNI wyjeżdża 21 sierpnia. 
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Zaproszenie
Wszystkie osoby nie posiadające zatrudnienia, nie zarejestrowane jako  

bezrobotne co najmniej od 3 miesięcy lub zarejestrowane w PUP jako 
bezrobotne powyżej 12 miesięcy, interesujące się informatyką i pracą na 
komputerze,  chcące uzyskać bezpłatnie ciekawy, nowoczesny i poszukiwa-
ny na rynku zawód: Programisty, Testera oprogramowania, Webmastera 
oraz odbyć 4-miesięczny płatny staż w renomowanych firmach

Zapraszam codziennie w godz. 8ºº-16ºº  do naszego biura Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 3 tel.(91)39 20 891 ,e-mail:rcp_nowogard@o2.pl.

                                                                              Dyrektor CEiP,,Profit”
   Ilość miejsc jest ograniczona.                                Jerzy Jabłoński

Szpitalne obligacje do poprawki
Miało być gorąco i burzliwie, a było spokojnie i nudno. Uchwała w sprawie emisji obligacji na rzecz sfinansowania dokończenia budowy nowej części 
szpitala nie weszła pod obrady Rady Miejskiej. 

Nowogardzki szpital do 2012 r. musi 
zostać wyremontowany. Jeśli do tego 
czasu nie spełni europejskich standar-
dów po prostu zostanie zamknięty. Wła-
dze miasta i placówki zadecydowały, że 
modernizację sfinansują emitując 19,5 
mln gminnych obligacji. W poprzed-
nim tygodniu władze miasta na pod-
stawie kosztorysu przygotowały projekt 
uchwały. Mówi on o szacunkowych kwo-
tach wydanych obligacji, które zapewnią 
możliwość remontu. W obecnym roku 
gmina planowała wyemitować ich 3,5 
mln zł. W kolejnym już 8 mln zł. Za dwa 
lata emisja ma liczyć 8,5 mln zł. 

Projekt w środę miał trafić pod obrady 
Rady Miejskiej. Radni nie zajęli się jed-
nak tematem. Dlaczego? Projekt uchwa-
ły negatywnie zaopiniowała Komisja Fi-
nansowo Gospodarcza. Według jej wyli-
czeń zadłużająca gminę emisja obligacji 
zablokuje wszystkie inne inwestycje. Na-
tomiast wskaźnik łącznego długu gminy 
w porównaniu do dochodów w 2012 r. 
wyniesie 58,9 proc. Dopuszczalne za-
dłużenie nie może przekroczyć 60 proc.

Komisja Finansowo – Gospodar-
cza zarzuciła władzom szpitala i gminy 
brak harmonogramu prac szpitala, ana-
lizy finansowej jego działalności w kolej-
nych latach, biznesplanu, szczegółowego 
kosztorysu zweryfikowanego przez nie-
zależną firmę ekspercką. Członkowie 
komisji wezwali władze do uzupełnienia 
tych materiałów.

W nowogardzkim ratuszu przed se-
sją zgromadziły się pracujące w naszym 
szpitalu pielęgniarki. W związku z tym, 
że projekt uchwały nie wszedł pod obra-
dy i głosowanie opuściły go one jednak 
bardzo szybko.     

man
Rozmowa z Kazimierzem Lembasem, 

dyrektorem szpitala w Nowogardzie 
Marcin Nieradka: Decyzja o emisji 

obligacji podjęta nie została. Jest pan 
zawiedziony?

Kazimierz Lembas: - Zawiedziony i 
zaskoczony. Jeszcze w poniedziałek opi-
nie Komisji Społecznej na temat przy-
gotowanego projektu uchwały były po-
zytywne. Inna jest ocena Komisji Finan-
sowo – Gospodarczej. Jeden ze wskaź-
ników wskazał, iż po emisji obligacji w 
2012 r. doszłoby do zadłużenia gminy na 
poziomie 58,9 proc. w stosunku do ich 
dochodów. Radni uznali, że temat trze-
ba przedyskutować jeszcze raz i pod-
jąć działania by wskaźnik nie zagrażał 
gminnemu budżetowi.

Komisja miała także pretensje o brak 
szczegółowego harmonogramu prac.

- Jeśli radni uważają, iż mają za mało 
informacji, to jestem do ich dyspozycji. 
Harmonogram prac opracowuje projek-
tant. Dla nas najważniejszym zadaniem 
jest dokończenie budowy nowej bryły. 
Na drugim miejscu stawiany moderni-
zację kotłowni. Najmniej ważna jest tzw. 
mała architektura, czyli drogi, place, 
parkingi i lądowisko. Najważniejszym 
dla nas zadaniem jest dokończenie mo-
dernizacji nowej bryły. To sprawa, która 
zadecyduje, czy nasz szpital w kolejnych 
latach podpisze kontrakt z NFZ. Re-
alizacja wszystkich pozostałych zadań 
może być rozciągane w czasie.            

Radni chcą tylko znać harmono-
gram prac.

- Pełna dokumentacja jest w posia-
daniu władz gminy. Komisja obrado-
wała dzień przed sesją. Trudno było jej 
dostarczyć oczekiwanych materiałów. 
Wszystkie uwagi zostały nam przekaza-
ne dopiero we wtorek. 

Brak też weryfikacji kosztorysu 
przez niezależną firmę zewnętrzną.

- Taką ekspertyzę zamówiła gmina. Z 
tego, co mi wiadomo jest ona już w jej 
posiadaniu. We wtorek jednak jeszcze 
nie była. 

Może za bardzo spieszymy się z de-
cyzjami i zapominamy o ważnych 
szczegółach?

- Sesja na ten temat pierwotnie mia-
ła odbyć się w lipcu. I tak przesunęli-
śmy ją o miesiąc, by dopracować ma-
teriały. Obraliśmy sobie za cel, by in-
westycja ruszyła najpóźniej w paź-
dzierniku. Chcieliśmy by na koniec 
obecnego roku dokończenie budowy 
nowego pawilonu dobiegało końca. 
Plany się zmieniły. Będzie dobrze, je-
śli budowa ruszy jeszcze w tym roku. 

Co dalej w sprawie szpitala?
- Na poniedziałek burmistrz zwo-

łał naradę roboczą. Będzie ona wypra-
cowywać rozwiązanie jak sfinansować 
inwestycję nie narażając przy tym fi-
nansów gminy. 

Jak to zrobić?
-  Są dwie propozycje. Można mimo 

wszystko zaryzykować. Wyemitować 
określoną przez gminę sumę obliga-
cji i ogłosić przetarg. Zobaczyć, jakie 
ceny w procedurze przetargowej za-
proponują inwestorzy. Zazwyczaj cena 
przez nich proponowana wacha się w 
granicy 70 proc. wartości kosztoryso-
wej.

To jednak tylko spekulacje?
- Nie. Ostatnio w Olsztynie reali-

zując podobną inwestycję ogłoszono 
cenę wywoławczą 70 mln zł. Przetarg 
wygrała firma za 43 mln zł. To fakt. 
Istnieje jednak Obwa, że potencjalni 
chętni do wykonania naszej inwesty-
cji się dogadają i wszyscy zaproponują 
ceny zbliżone do kosztorysowej. Wów-
czas należy rozciągnąć w czasie inwe-
stycję. Wydawać mniejsze sumy obli-
gacji rocznie. Realizacja dokończenia 

remontu potrwa dłużej.
Wszystko sprowadza się do okro-

jenia ambitnych planów. 
- Nie. W całości zostaną zrealizo-

wane. Wszystko potrwa jednak trochę 
dłużej. Powtarzam, że głownie intere-
suje mnie dokończenie budowy nowej 
bryły. Kosztowałoby to od 12 do 15 
mln zł. Naszym zadaniem jest rozpo-
częcie inwestycji. Jestem przekonany, 
że radni koalicji nie uciekają od tema-
tu. Mają tylko za mało danych do pod-
jęcia kluczowych decyzji dla najważ-
niejszej inwestycji w ostatnich 20 la-
tach. Jestem przekonany, że za miesiąc 
takie decyzje już zapadną. Jeśli nie, to 
szpital znajdzie się w tarapatach. 

Rozmawiał 
Marcin Nieradka       
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Decyzje Burmistrza  
od 16 czerwca 
do 18 sierpnia 2010 roku.

dofinansowanie 13.713,00 zł. Całko-
wity koszt projektu 23,900,00 zł.

-  pn. „Doposażenie ścieżki space-
rowo- dydaktycznej w parku Gmin-
nym w Błotnie”. Przyznane dofinan-
sowanie 7.070,00 zł. Całkowity koszt 
projektu 12.322,00 zł.

 - Przygotowano i złożono w Za-
chodniopomorskim Urzędzie Mar-
szałkowskim uzupełnienie do wnio-
sku złożonego w ramach PROW – 
małe projekty pn. „ Budowa placu 
zabaw w miejscowości Strzelewo”. 
Wnioskowana kwota dofinansowa-
nia 10.395,00 zł. Całkowity koszt 
projektu 18.117,00 zł.

-  Przygotowano i złożono w Za-
chodniopomorskim Urzędzie Mar-
szałkowskim uzupełnienia do wnio-
sku złożonego w ramach PROW 
Działanie Odnowa i Rozwój Wsi- 
pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Trzechel”. Wnio-
skowana kwota dofinansowania 
270.000,00 zł. Całkowity koszt pro-
jektu 491.042,00 zł

- Ogłoszono i rozstrzygnięto 2 

konkursy w ramach Otwartych 
Konkursów Ofert na 2010 rok. 

W zakresie realizacji zadań:
- „ Prowadzenie zajęć pozalekcyj-

nych dla dzieci i młodzieży w Gmi-
nie Nowogard”. Dotacja do wyko-
rzystania w 25.000 zł Do konkursu 
przystąpiły 2 organizacje. Przyznano 
dofinansowanie w kwocie 7.910 zł - 
dla 1 organizacji

- „ Ochrona środowiska i edukacja 
ekologiczna w  Gminie Nowogard”. 
Dotacja do wykorzystania 15.770 zł. 
Do konkursu przystąpiła 1 organiza-
cja. Nie przyznano dofinansowania - 
wniosek nie otrzymał wymaganej 
ilości 70% pkt.

- W ciągu ostatniego okresu zare-
jestrowano 48 przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą, 
w tym samym okresie zlikwidowano 
39 firm. Stan na dzień 12 sierpień 
2010 roku - 2614 podmiotów go-
spodarczych. W tym samym okresie 
wydano 7 zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

Opr. Katarzyna M - Kosakiewicz

I W zakresie gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska:

- Podpisano umowę z Romanem 
Pabisiakem, Zakład Ogólnobudow-
lany na oczyszczanie jeziora z glo-
nów przy plaży miejskiej w Nowo-
gardzie na kwotę 3.092,70 zł. brutto.

- Podpisano umowę z Romanem 
Pabisiakiem, Zakład Ogólnobudow-
lany na wykonanie robót ziemnych 
przygotowujących działkę w miej-
scowości Sikorki na plac zabaw na 
kwotę 5.500,00 zł. brutto.

- W trybie przetargu nieograni-
czonego wyłoniono wykonawcę - 
Firma Gotyk ze Szczecina na bu-
dowę ściany urnowej na cmentarzu 
komunalnym w Nowogardzie. Wy-
konawca wyłoniony w trybie w/w 
postępowania zaoferował kwotę 
172.020,00 zł brutto.

- W trybie przetargu wyłonio-
no wykonawcę - Zakład Budownic-
twa Ogólnego i Utrzymania Dróg „ 
AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogar-
du na budowę dróg dojazdowych w 
kompleksie garaży przy ulicy Zam-
kowej w Nowogardzie. Koszt prze-
budowy to 443.978,93 zł brutto.

- Zakończono przebudowę ulicy 
Światowida w Nowogardzie. Wyko-
nawcą zadania był Zakład Budow-
nictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg 
„AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogar-
du. Koszt przebudowy to 138.846,27 
zł. brutto.

- Podpisano umowę z zarządem 
Ligii Ochrony Przyrody w Szcze-
cinie na dofinansowanie pobytu 36 
uczniów ze szkół gimnazjalnych 
gminy Nowogard w letnich warsz-
tatach ekologicznych w Wiśle i Biał-
ce Tatrzańskiej. Na dofinansowanie 
przeznaczono kwotę 24.300,00 zł 
brutto, po 500,00 zł na osobę dla 27 
uczniów oraz 1.200,00 zł na osobę 
dla 9 dzieci z najuboższych rodzin 
wskazanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie.

- Podpisano umowę z Pogoto-
wiem Sanitarno Epidemiologicz-
nym NOWISTA z Bielsko- Białej na 
zakup i obsługę 5 pojemników słu-
żących do prowadzenia w aptekach 
zbiórki przeterminowanych lub 
zbędnych leków. Łączny koszt za-
kupu i obsługi pojemników (raz na 
kwartał) wynosi 4.821,50 zł brutto. 
Umowa zawarta na okres próbny do 
dnia 31.01.2010 r. Pojemniki będą 
udostępnione mieszkańcom Nowo-

gardu w 5 aptekach- Cefarm, Nie-
bieska, Niebieska 2, Centrum i Jan-
tar. Odbiór leków jest nieodpłatny.

II W zakresie rozwoju i promocji i 
rozwoju lokalnego:  

- Gmina Nowogard przystąpiła 
do aktualizacji Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta. LPR spo-
rządzany jest na potrzeby apliko-
wania o środki finansowe w ramach 
inicjatywy JESSICA oraz konkursów 
RPO WZ. Wydział Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy wystąpił z zapyta-
niem ofertowym do 7 firm na opra-
cowanie Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta. Opracowanie musi 
być zgodne z wytycznymi w zakresie 
opracowania Lokalnych Programów 
Rewitalizacji RPO WZ na lata 2007-
2013. Otrzymano 5 ofert na opra-
cowanie LPR. Ze względu na koszt 
opracowania - najniższy tj. 19.520 
zł brutto wybrano firmę: Krzysztof 
Dąbrowski- Doradztwo Samorzą-
dowe. Opracowany Program Rewi-
talizacji Miasta  Nowogard zostanie 
złożony do 30 września 2010 roku 
na konkurs w ramach RPO WZ na 
lata 2007-2013.Poddziałanie 5.5.1 
Rewitalizacja Obszarów Zdegrado-
wanych. 

- Trwają prace przy wykonaniu 
opracowania „ Koncepcja architek-
toniczno- urbanistyczna zagospo-
darowania terenu wokół Placu Wol-
ności w Nowogardzie”. Powyższe 
opracowanie zostanie uwzględnione 
przy sporządzaniu Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta

- Przygotowano suplementy i za-
łączniki do podpisania umowy o 
dofinansowanie w ramach RPO WZ 
Działanie 5.3 ścieżki rowerowe- pro-
jekt pn. „ budowa ścieżki rowerowej 
z Nowogardu do Olchowa” i dostar-
czono do Wydziału Wdrażania RPO 
Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Przyznane dofi-
nansowanie 1.227.022,90 zł.

 W dniu 17.08.2010 roku w Wy-
dziale PROW Zachodniopomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego 
zostały podpisane umowy na dofi-
nansowanie małych projektów:

- pn. „Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ostrzy-
ca”. Przyznane dofinansowanie 
8.253,00 zł. Całkowity koszt projek-
tu 14.383,80 zł.

- pn. „ budowa placu zabawy w 
miejscowości Żabowo”. Przyznane 

Dystrybucja żywności
Chrześcijańskie Centrum Pomocy 

Piątek 20.08.2010 i sobota 21.08.2010 
W godz. 09:00 do 15:00 Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich. 

Zaprasza 
pastor Cezary Komisarz 

listy Czytelników 

kłamstwo  
ma krótkie nogi 

Poruszając na sesji temat zastąpienia krzaków koło firmy Toyota na toaletę 
dla kierowców tirów dowożących towar do REMu dyrektor Bielida  skłamał 
twierdząc, że toalety dla tychże kierowców znajdują się w budynku przed-
siębiorstwa.

Zapomniał jednak powiedzieć, że po godzinie 1500 brama umożliwiająca 
wejście za potrzebom kierowcom jest zamknięta na łańcuch z kłódką. 

Takie mijanie się z prawdą to jest typowe dla ludzi z poprzedniego PRLow-
skiego okresu.

Pamiętam jednak jak na jednej z poprzednich sesji na której  Radny  Bie-
lida kłamał w sprawie  POZ przyszpitalnego twierdząc, że głosowałem prze-
ciwko. Kłamstwo to na szczęście  zweryfikowali dyrektor szpitala i burmistrz 
Nowogardu. 

Zastanawiam się jak można tak kłamać, a jednocześnie piastować kierow-
nicze stanowiska a to jako wiceburmistrz miasta a to w R XXI, a to w  RE-
Mie.

Widocznie dalej „postkomuna” w niektórych mózgach jest silna, a społe-
czeństwo daje się  jej nabrać.

Radny Krzysztof Kosiński
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXI Niedziela Zwykła (Łk 13,22-30)

Święta punktualność
Pewnie każdy z nas przeżył taki moment, kiedy dzieliły go tylko dwa kro-

ki od drzwi do autobusu i nie udało się wsiąść. Drzwi się zamknęły, auto-
bus odjechał. Boleśnie przeżywamy taki dramat, kiedy przed nami zamknie 
drzwi pociąg, lub może nie zdążymy na samolot czy inny ważny dla nas wy-
jazd. 

Są drzwi, które się przed nami zamykają. Spóźniamy się o sekundę, sto-
imy bezradni. Te zamykające się drzwi mają nam przypomnieć ewangelicz-
ne drzwi. Te jedne jedyne, do których nie możemy się spóźnić. Na ziemi 
większość spóźnień można nadrobić. Drzwi szczęśliwej wieczności zamy-
kają się na zawsze. Na swoje życie trzeba patrzeć w perspektywie tych ostat-
nich drzwi. Po drodze nic nie jest ważne. Ważne jest, abyśmy się do nieba nie 
spóźnili. Życie nasze zostało tak przez Boga zaprogramowane, że jeśli wyko-
namy dobro, którego On od nas oczekuje, to zdążymy, to w tych drzwiach 
zobaczymy kochającego Ojca. Jeśli po drodze do tych drzwi zaczniemy ma-
rudzić i zatrzymywać się przy innych sprawach, nie zaplanowanych przez 
Boga, to się o te kilka sekund spóźnimy. Wtedy będzie dramat. Warto spoj-
rzeć na swoje życie z zegarkiem w ręku i odkryć, że człowiek, który uwie-
rzył Bogu, zna wartość czasu i punktualności. Życie w świecie wiary to życie 
w świecie punktualności. Bóg jest idealnie punktualny. Odkrył to św. Jan, 
który w swojej Ewangelii kilkakrotnie mówi, że nie nadeszła jeszcze albo już 
nadeszła godzina, mając na uwadze godzinę wyznaczoną przez Boga. On 
odkrył, że życie w świecie wiary to życie w świecie punktualnej współpracy 
z Panem Bogiem. Bóg jest punktualny. On doskonale określił, co winniśmy 
wykonać za godzinę, za dwie, trzy, co dziś, a co jutro. I tak jest zaprogramo-
wane całe nasze życie. Jeśli postępujemy według Jego harmonogramu, to na-
sze życie układa się cudownie w wielką harmonię.

Najgłębiej prawdę o drzwiach do domu Ojca niebieskiego przeżywają ci, 
którzy przeżyli rozstanie z kochaną osobą, która przekroczyła te drzwi. Nie 
potrafili ani jej zatrzymać tu, ani razem z nią przekroczyć tego progu. Oni 
najlepiej wiedzą, że takie drzwi są i że za nimi jest kochana osoba. Tęsknią 
do niej, a życie ich na ziemi coraz bardziej się upraszcza, choć dalej jest trud-
ne i połączone z cierpieniem. Oni jednak wiedzą, że wszystkie drzwi na tej 
ziemi, w zestawieniu z tymi jedynymi, za którymi czeka kochająca ich osoba, 
są mało ważne. Bóg wielokrotnie posługuje się takim bolesnym rozstaniem, 
abyśmy wyprostowali ścieżki swojego życia, abyśmy odnaleźli ten właściwy 
kierunek — drzwi domu Ojca. Pomyślmy dziś o  tych jedynych drzwiach, 
do których nie możemy się spóźnić. Prośmy o łaskę wiecznego szczęścia dla 
tych, którzy się już za nimi znaleźli. Prośmy również, aby nikt z nas i naszych 
bliskich do tych drzwi się nie spóźnił.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Trwamy w miesiącu sierpniu – miesiącu Maryjnym, miesiącu pielgrzy-

mek, ale także miesiącu abstynencji, gdzie zapraszamy aby złożyć dar trzeź-
wości. W niedzielę o okresie wakacyjnym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 
11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy 
o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 19.00. 

W czwartek 26 sierpnia będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

x.TT

Dożynki  
archidiecezjalne  
- dziękczynienie za tegoroczne plony...

Ksiądz Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński ser-
decznie zaprasza na Dożynki Archidiecezjalne, które odbędą się w niedzie-
lę, 29 sierpnia br. Podobnie jak w ubiegłym roku, będą one zorganizowane 
w dwóch rejonach Archidiecezji i zgromadzą przedstawicieli starostw, gmin, 
sołectw i wiernych wszystkich dekanatów. Mieszkańcy północnej części Ar-
chidiecezji (w tym mieszkańcy gminy Nowogard) zapraszamy do Trzebiato-
wa, gdzie w Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny o godz. 
12.00 nastąpi prezentacja wieńców dożynkowych i przywitanie gości. Na-
stępnie o godz. 13.00 rozpocznie się Msza Święta dziękczynna za tegoroczne 
plony. Bezpośrednio po liturgii korowód dożynkowy przejdzie na Stadion 
Miejski w Trzebiatowie, gdzie odbędzie się część artystyczna uroczystości.

Wierni południowej części Archidiecezji i Miasta Szczecin zapraszamy 
ponownie do Pyrzyc, gdzie w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Bole-
snej o godz.12.00 rozpocznie się prezentacja wieńców dożynkowych i przy-
witanie zaproszonych gości. O godz. 13.00 będzie sprawowana Msza Święta 
dziękczynna za tegoroczne plony, a po niej nastąpi program artystyczny uro-
czystości. Dożynki Archidiecezjalne stanowią dobrą okazję, abyśmy zjed-
noczeni we wspólnocie, dziękczynną modlitwą otoczyli tegoroczne plony i 
pracę rolników.

Równocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Rolników i Dożynkach Jasnogórskich, które odbędą się w dniach 
4 - 5 września 2010 r. pod hasłem „Do Matki pięknej miłości”. Tegoroczne 
Dożynki Krajowe będą miały szczególny charakter, ponieważ nasza Archi-
diecezja jest ich współorganizatorem. W miarę możliwości bądźmy razem 
również w tych dniach, a szczególnie na Jasnej Górze w niedzielę, 5 września 
br., gdzie o godz. 11.00 gdzie nasz Ks. Abp Andrzej Dzięga będzie przewod-
niczył uroczystej Mszy Świętej.

PROGRAM DOŻYNEK ARCHIDIECEZJALNYCH W TRZEBIATO-
WIE - 29 sierpnia 2010 r. - Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi 
Panny, ul. Lipowa 10

Godz. 12.00 – Modlitwa „Anioł Pański”
Przywitanie uczestników i zaproszonych gości
Prezentacja wieńców dożynkowych (1-2 min. dla delegacji)
Godz. 13.00 – Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony
„Dzielenie się chlebem” - poświęcenie i rozdanie chleba
Godz. 14.30 – Korowód dożynkowy z Sanktuarium na Stadion Miejski
– Uroczyste słowo dożynkowe Burmistrza Trzebiatowa oraz Starosty Po-

wiatu Gryfickiego i wystąpienia Gości
– „Dzielenie się chlebem” - 1000 chlebów zostanie rozdanych przez wój-

tów
– Informacja o starostach dożynek oraz ich gospodarstwach
– Występ Zespołu Tanecznego 

z Gryfic
– Poczęstunek
– Obiad dla zaproszonych go-

ści VIP w sali sportowej

Program artystyczny:
– gmina ekologiczna 
– gry i zabawy dla gmin i so-

łectw 
– loteria fantowa 
– występy regionalnych zespo-

łów ludowych i muzycznych 
– degustacje produktów 
– ogłoszenie wyników konkur-

sów i wręczenie nagród 
– koncert wieczoru 
– zabawa taneczna 
– pokaz sztucznych ogni.
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REKOLEKCJE  
DLA NARZECZONYCH

Duszpasterz „SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH”  w naszej archidiecezji wraz 
z liderami zapraszają na kolejne REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH, 
czyli rekolekcje o charakterze warsztatów dla narzeczonych, w ramach kur-
su przedmałżeńskiego, dla tych, którzy chcą wejść w małżeństwo z dobry-
mi relacjami między sobą, którzy chcą pogłębić swoją miłość. Rekolekcje te 
odbędą się od 24 do 26 września tego roku w Wisełce. Zgłoszenia przyjmują 
Małgorzata i Andrzej Piotrowscy pod tel.: 091/ 486-23-01. Dokładne infor-
macje na stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl  

PIESZA PIELGRZYMKA 
DO MYŚLIBORZA..

Uprzejmie informujemy, że organizujemy Szczecińską Pieszą Pielgrzymkę 
do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Podobnie jak w latach 
ubiegłych odbędzie się ona w dniach 23 -25 sierpnia 2010r. Inauguracja Piel-
grzymki będzie miała miejsce 23 sierpnia o godzinie 7:00 w Sanktuarium 
Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym. Zakończenie pielgrzymki 25. sierpnia 
w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu Mszą św. o godz. 12.00. 
Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są drogą elektroniczną poprzez stronę 
www.mysliborska.szczecinska.pl, w sposób tradycyjny odbędą się 23 sierp-
nia br. przed wymarszem.

 Caritas dziękuje! 
15.08.2010 w Nowogardzie odbył się odpust przy Parafii Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie. Zespól CARITAS z pełnym rozmachem przygotował 
wszystko co potrzeba. Nie zabrakło dobrego jedzenia a także serdeczności 
dla wszystkich. Ta miła atmosfera nie mogła zaistnieć gdyby nie hojność pa-
rafian i sponsorów, którzy przyłączyli się do zorganizowania odpustu. Dlate-
go Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie dziękuje sponsorom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organiza-
cję odpustu parafialnego tj. Henrykowi Grygowskiemu, firmie Pana Kazi-
mierza Jankowskiego, Wiktorowi Smolińskiemu właścicielowi firmy ZUK, 
Dyrektorowi Kazimierzowi Lembasowi i pielęgniarkom Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, Marii i Janowi Woźniakom 
z kwiaciarni „Maria”, Państwu Pędziszczakom, Lisiewiczom, Lidii Szocik, 
Mariannie Malinowskiej, Panu Grycnerowi, Kołu Pszczelarzy w Nowogar-
dzie, Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Nowogardzie, Komisariatowi Po-
licji w Nowogardzie, Alicji i Majce Berezowskim, Urszuli Berezowskiej, Ewie 
Brzezińskiej, Annie Nowakowskiej, Halinie Wąsik, Krystynie Maciąg, Bar-
barze Dziedzic, Wandzie Kaczmarek, Grażynie Nagiel, Marii Szoce, Barba-
rze Szymaniak, Irenie i Mieczysławowi Burakom, Antoniemu Lipce, Stani-
sławowi Berezowskiemu, Panu Markowi Słomskiemu redaktorowi naczel-
nemu „Dziennika Nowogardzkiego”, wszystkim paniom za pyszne ciasta,  
Panu Aleksandrowi Śmiglowi za uatrakcyjnienie muzyczne, Teatrowi Ognia 
„FAN”, oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji ww. odpustu 
a w szczególności Panu Tadeuszowi Banachomskiemu za wyjątkowe zaan-
gażowanie i nieocenioną pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. 

Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii WNMP w Nowogardzie

(red opr. Jarosław Bzowy) 

Wierzbięcin

Jest kanalizacja deszczowa
We wtorek  10 sierpnia br., nastąpił odbiór prac związanych z wykona-

niem kanalizacji deszczowej w Wierzbięcinie. Był to I etap prac związanych 
z przebudową drogi Wierzbięcin – Ostrzyca.Projekt wykonała Pracownia 
Dróg i Ulic PROFIL Andrzej Wróblewski ze Stargardu Szczecińskiego. W 
projekcie budowlanym założono wykonanie odcinków kanałów kanalizacji 
deszczowej:

• kanały 200 PVC o łącznej długości L= 338,0 m wraz z przykanalikami 
deszczowymi ,

• kanały 200 PVC o łącznej długości L= 53,5 m.
Wykonawcą robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczone-

go w którym oferty złożyło pięciu wykonawców. Kryterium wyboru oferty 
była cena.

Najniższą cenę zaoferowała: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SULI-
MAR z Międzywodzia za kwotę brutto 124.061,55 zł 

Dalszy etap prac to budowa chodników z kostki POLBRUK oraz jezdni z 
masy bitumicznej.

(strona internetowa UM), foto. A. Sawicki
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Norka amerykańska  - nowy drapieżnik cz. II
W „Dzienniku Nowogardzkim” z dnia 13 sierpnia pisaliśmy:
Do redakcji napływają sygnały od Czytelników, że w rejonach okolicznych wsi spotyka się norki. Postanowiliśmy przybliżyć Państwu to zwierzę i 

przedstawić jego „polską” historię.  Jednocześnie zwracamy się z prośbą – przekazujcie do redakcji wszelkie sygnały o nowych miejscach pojawienia się 
tego drapieżnika. Mamy sygnały, że napotykane zwierzęta są zabijane -  nie wolno tego robić – trwa okres ochronny!  W kolejnej publikacji  przedstawi-
my wypowiedzi hodowców norek – właścicieli ferm w naszym rejonie oraz opis sytuacji widzianej przez myśliwych.

Kolejnych sygnałów nie otrzymaliśmy, ale obszerne opracowania  na ten temat przekazał nam pan Robert Grzegorz Mieleńczuk – serdecznie dzięku-
jemy. Poniższy tekst jest skrótem tych materiałów.

Zgodnie z obowiązującym w Pol-
sce prawodawstwem zwierzęta fu-
terkowe to także zwierzęta gospo-
darskie, podobnie jak i inne trady-
cyjne hodowane gatunki. Pomimo 
to ich hodowla jest jednym z najbar-
dziej znanych i najbardziej kontro-
wersyjnym działem rolnictwa. Do-
tyczy to szczególnie gatunków zwie-
rząt mięsożernych, takich jak norki, 
lisy i jenoty, których celowość ho-
dowli jest najczęściej negowana. W 
naszym kraju nie docenia się ho-
dowli zwierząt futerkowych i pracy 
ich hodowców. Negatywne opinie 
dotyczące tej gałęzi produkcji rolnej 
wynikają często nie  z merytorycz-
nych przesłanek i z faktycznego sta-
nu wiedzy, lecz są powtarzaniem po-
pulistycznych opinii lub wynikają z 
celowej dezinformacji. Farmy zwie-
rząt futerkowych i ich hodowcy ob-
winiani są o zanieczyszczanie środo-
wiska naturalnego, niszczenie rodzi-
mych gruntów, dręczenie zwierząt i 
wiele negatywnych działań. Napraw-
dę jednak hodowla ta nie powoduje 
większego zagrożenia niż fermy in-
nych zwierząt, a nowe przepisy sa-
nitarne wykluczają zagrożenie zwią-
zane ze skażeniem środowiska. Ho-
dowla zwierząt futerkowych mięso-
żernych to również doskonały spo-
sób na utylizację uciążliwych odpa-
dów pochodzenia zwierzęcego. Tak-
że warunki życia zwierząt futerko-
wych na fermach nie są gorsze niż w 
obiektach utrzymujących inne zwie-
rzęta, a hodowcy poprzez poprawę 
warunków środowiskowych starają 
się uzyskiwać coraz lepszy produkt 
finalny. Najczęściej także przecięt-
ny Polak nie zdaje sobie sprawy ze 
znacznej skali produkcji futrzarskiej 
w naszym kraju i faktu jak wielu rol-
ników- hodowców i ludzi związa-
nych z tą branżą znajduje dzięki niej 
utrzymanie. Przedstawimy państwu 
miejsce hodowli zwierząt futerko-
wych w łańcuchu rolnym i uświa-
domimy czytelnikom jak ważną rolę 
odgrywa ta hodowla, a także obali-
my negatywne stereotypy. 

Wśród hodowanych w Polsce 
zwierząt futerkowych wyodrębnia-
my dwie grupy: mięsożerne i rośli-
nożerne. Ważniejsze gospodarczo 
grupą są te pierwsze, do których za-

liczamy należące do rodziny łasico-
watych: norki hodowlane i tchórze 
hodowlane oraz z rodziny psowa-
tych: lisy pospolite, lisy polarne oraz 
jenoty hodowlane. Zgodnie z obo-
wiązującym prawodawstwem zwie-
rzęta te, są także zwierzętami go-
spodarskimi, tak jak np. konie, by-
dło, trzoda, owce czy drób. Zwie-
rzęta futerkowe uznano za gospo-
darskie w 1997 roku na podstawie 
ustawy o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierząt. Obecnie obowiązu-
je ustawa po poprawkach  z dnia 29 
czerwca 2007 roku. W ustawie tej w 
Rozdziale 1 zalicza się do zwierząt 
gospodarskich zwierzęta futerko-
we: lis pospolity, lis polarny, norka 
amerykańska, tchórz, jenot, nutria, 
szynszyla i królik. Ustawa podaje, że 
zwierzęta te powinny być utrzymy-
wane w celu produkcji surowca dla 
przemysłu futrzarskiego, mięsnego 
i włókienniczego. Hodowla fermo-
wa lisów i norek jest ważnym i poży-
tecznym ogniwem w łańcuchu rol-
niczym, co jest rzadko uświadamia-
ne społeczeństwu. Hodowla ta jest 
koniecznością wynikającą z jej utyli-
zacyjnego znaczenia, gdyż zagospo-
darowanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego stanowi 
aktualny problem w całej Unii Eu-
ropejskiej. Do pewnego momentu 
hodowla zwierząt futerkowych mię-
sożernych stanowiła jedną z alter-
natyw, gdyż produkowane znaczne 
ilości mączek paszowych wykorzy-
stanych było w żywieniu innych ga-
tunków zwierząt. Jednak pojawienie 
się BSE-„ choroby szalonych krów” 
spowodowało wprowadzenie zaka-
zu stosowania mączek zwierzęcych 
w żywieniu zwierząt gospodarskich. 
Wtedy to hodowla zwierząt futerko-
wych mięsożernych stała się recep-
tą na utylizację nadmiaru odpadów. 
Zaistniała sytuacja spowodowała, że 
w Polsce wystąpiły korzystne per-
spektywy dalszego rozwoju hodowli 
mięsożernych zwierząt futerkowych 
tym bardziej, że posiadamy dobre i 
długotrwałe tradycje hodowlane. W 
początkach hodowli zwierząt futer-
kowych różnice pomiędzy skórami 
zwierząt hodowlanych a dziko żyją-
cych były nieduże, toteż istniał ob-
rót skórami pozyskiwanymi w wy-

niku polowań  czy odłowu zwierząt 
dziko żyjących. Obecnie różnice w 
wielkości i jakości skóry na korzyść 
zwierząt hodowlanych są tak znacz-
ne we wszystkich gatunkach, że ist-
niejące fermy spełniają rolę nieswo-
istej formy ochrony gatunków dziko 
żyjących. Najczęściej powtarzany-
mi zarzutami wobec hodowców są 
oskarżenia o brak dobrostanu oraz 
zanieczyszczanie środowiska natu-
ralnego.  Oskarżenia te są często nie 
aktualne i wynikające z braku wie-
dzy  o współczesnej  hodowli zwie-
rząt futerkowych, a także wynika-
ją z wyznawanego światopoglądu. 
Każdy hodowca ma świadomość , 
że tylko ze zwierząt zadbanych, do-
brze karmionych, pielęgnowanych 
itp. można otrzymać dobrej jako-
ści produkt w postaci skóry.  Zatem 
oskarżanie hodowców o dręczenie 
zwierząt jest bezpodstawne, gdyż 
jest ono sprzeczne z dążnością do 
jak najlepszych efektów produkcyj-
nych, a w efekcie i ekonomicznych. 
Także warunki utrzymania zwierząt 
futerkowych są dokładnie określo-
ne w akcie prawnym – w Rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 2 września 2003 roku 
w sprawie minimalnych warunków 
utrzymania poszczególnych gatun-
ków zwierząt gospodarskich. Fer-
my zwierząt futerkowych nie zanie-
czyszczają środowiska bardziej niż 
inne wielkostadne hodowle drobiu, 
bydła czy trzody chlewnej. Najczę-
ściej obawy budzi materiał paszo-
wy stosowany w żywieniu tej grupy 
zwierząt i jego pozostałości w po-
staci różnych odpadów. Pokutują 

ciągle poglądy, że lisy i norki żywią 
się padliną co nie jest prawdą. Pa-
sze pochodzenia zwierzęcego stoso-
wane w żywieniu tych zwierząt pod-
legają ścisłemu nadzorowi.  Zgod-
nie z obecnie obowiązującymi prze-
pisami, aby hodowca mógł nabyć 
komponenty paszowe pochodzenia 
zwierzęcego służące do przygotowa-
nia mieszanki karmowej niezbędna 
jest zgoda powiatowego lekarza we-
terynarii. Obecnie hodowane norki 
dalece odbiegają od swoich dzikich 
protoplastów. Wątpliwe czy obecnie 
utrzymywane na fermach zwierzę-
ta potrafiłyby tak dobrze się zaakli-
matyzować i przeżyć na wolności. 
Ponadto obecne przepisy zabezpie-
czają fermy przed ucieczkami, a tak-
że hodowcom nie zależy na utracie 
cennych zwierząt. Tak więc obecnie 
w Polsce nie występuje norka euro-
pejska w środowisku naturalnym. 
Posiadamy natomiast populację dzi-
kich norek amerykańskich, które w 
znacznym stopniu różnią się od tych 
hodowlanych. Dzikie norki nie są 
może pożądanym nabytkiem w na-
szym środowisku, lecz ich obecność 
jest faktem, z którym trzeba się po-
godzić i podjąć program zapobie-
gawczy. Za tego typu działania po-
winien odpowiadać Polski Związek 
Łowiecki lub Ministerstwo Ochrony 
Środowiska.

Katarzyna Marek - Kosakiewicz 
PS. W następnej publikacji ocena 

pogłowia norki amerykańskiej i jego 
wpływ na inne gatunki drapieżni-
ków dziko żyjących z punktu widze-
nia myśliwych z Polskiego Związku 
Łowieckiego.     
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„Wyprawka szkolna” 
- Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r.
Dofinansowanie zakupu podręczników

Stypendium  szkolne
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 

Nowogardzie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego na rok szkolny 2010/2011 wydawane będą od 23 sierpnia 2010 
r.  (ul. 3 Maja 6  - I piętro)

Wnioski wydawane będą w godzinach urzędowania tj. poniedzia-
łek - piątek od 7.00 do 15.00.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.no-
wogard.pl

cych szkół baletowych oraz uczniów 
niepełnosprawnych liceów plastycz-
nych.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?
1. Pomoc jest udzielana na wnio-

sek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych), 
a także nauczyciela, pracownika so-
cjalnego lub innej osoby, za zgodą 
przedstawiciela ustawowego lub ro-
dziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrek-
tora szkoły, do której uczeń bę-
dzie uczęszczał w roku szkolnym 
2010/2011.

3. Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenie o wysokości dochodów. 

W przypadku ubiegania się o po-
moc dla ucznia, którego rodzina ko-
rzysta ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej w formie zasił-
ku stałego lub okresowego, można 
przedłożyć - zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów - zaświad-
czenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych w formie zasiłku stałe-
go lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o po-
moc dla ucznia niepełnosprawnego 
- zamiast zaświadczenia               o wy-
sokości dochodów - należy dołączyć 
kopię orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego wydanego przez 
publiczną poradnię psychologiczno 
pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o po-
moc dla ucznia pochodzącego z ro-
dziny niespełniającej kryterium do-
chodowego do wniosku – zamiast 
zaświadczenia o wysokości docho-
dów - należy dołączyć uzasadnienie.

4. Rodzice dokonują zakupu pod-
ręczników. 

5. Rodzice przedstawiają dyrekto-
rowi szkoły dowód zakupu podręcz-
ników – faktura VAT, rachunek, pa-
ragon.

6. Dyrektor szkoły przekazuje ro-
dzicom dofinansowanie.

Wnioski można składać w szko-
łach prowadzonych przez gminę 
Nowogard do dnia 3 września 2010 
r. (termin może ulec wydłużeniu) 

W roku szkolnym 2010/2011 pro-
gramem będą objęci uczniowie roz-
poczynający edukację szkolną na 
poziomie szkoły podstawowej: w 
klasach I-III szkoły podstawowej, 
w klasach  I-III ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej I stopnia oraz 
gimnazjum:w klasie II gimnazjum, 
w klasie II ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej II stopnia, w klasie II 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych lub w klasie V ogólnokształcą-
cej szkoły baletowej

Ponadto, w ramach programu, po-
moc przysługuje uczniom słabo wi-
dzącym, niesłyszącym, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lek-
kim oraz uczniom z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi w przypad-
ku, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymienio-
na wyżej, posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go, realizującym w roku szkolnym 
2010/2011 obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w szkołach dla 
dzieci i młodzieży lub w ogólno-
kształcącej szkole muzycznej I stop-
nia, ogólnokształcącej szkole mu-
zycznej II stopnia, ogólnokształcą-
cej szkole sztuk pięknych, ogólno-
kształcącej szkole baletowej lub li-
ceum plastycznym.

Pomoc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników będzie przy-
sługiwać:

1) uczniom pochodzącym z ro-
dzin spełniających kryterium do-
chodowe – dochód nie przekracza 
kwoty 351 zł na osobę w rodzinie;

2) uczniom pochodzącym z ro-
dzin niespełniających kryterium do-
chodowego, m.in. w przypadkach: 
zdarzenia losowego, sytuacji kry-
zysowej, alkoholizmu, narkomanii, 
wielodzietności, przemocy w rodzi-
nie, długotrwałej lub ciężkiej choro-
by, sieroctwa, bezrobocia, na pod-
stawie decyzji dyrektora szkoły, do 
której uczęszcza uczeń;

3) uczniom niepełnosprawnym 
realizującym w roku szkolnym 

2010/2011 obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w szkołach dla 
dzieci i młodzieży lub w szkołach 
artystycznych, posiadającym orze-
czenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręcz-
ników będzie wynosić:

a)do kwoty 170 zł:
- dla uczniów klas I-III szkół pod-

stawowych,
- dla uczniów klas I-III ogólno-

kształcących szkół muzycznych I 
stopnia,

- dla uczniów niepełnosprawnych 
klas I-III szkół podstawowych oraz 
uczniów niepełnosprawnych klas 
I-III ogólnokształcących szkół mu-
zycznych I stopnia;

b) do kwoty 310 zł:
- dla uczniów klas II gimnazjów,
- dla uczniów klas II ogólnokształ-

cących szkół muzycznych II stopnia, 
uczniów klas II ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych oraz uczniów 
klas V ogólnokształcących szkół ba-
letowych,

- dla uczniów niepełnosprawnych 
klas I-III gimnazjów, uczniów nie-
pełnosprawnych klas I-III ogólno-
kształcących szkół muzycznych II 
stopnia, uczniów niepełnospraw-
nych klas I-III

ogólnokształcących szkół sztuk 
pięknych oraz uczniów niepełno-
sprawnych klas IV-VI ogólnokształ-
cących szkół baletowych;

c) do kwoty 200 zł:
- dla uczniów niepełnospraw-

nych klas IV-VI szkół podstawo-
wych, uczniów niepełnosprawnych 
klas IV-VI ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia oraz uczniów 
niepełnosprawnych klas                 I-III 
ogólnokształcących szkół baleto-
wych;

d) do kwoty 300 zł:
- dla uczniów niepełnosprawnych 

zasadniczych szkół zawodowych;
e) do kwoty 370 zł:
- dla uczniów niepełnosprawnych 

szkół ponadgimnazjalnych, z wyłą-
czeniem zasadniczych szkół zawo-
dowych,

- dla uczniów niepełnospraw-
nych klas IV-VI ogólnokształcą-
cych szkół muzycznych II stopnia, 
uczniów niepełnosprawnych klas IV-
-VI ogólnokształcących szkół sztuk 
pięknych, uczniów niepełnospraw-
nych klas VII-IX ogólnokształcą-

Stypendium szkolne przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i nie-

publicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dla do-
rosłych oraz słuchaczom publicznych 
kolegiów nauczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych i kole-
giów pracowników służb społecznych 
– do czasu ukończenia kształcenia nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia,

b) wychowankom publicznych i nie-
publicznych ośrodków umożliwiają-
cych dzieciom i młodzieży upośledzo-
nej umysłowo w stopniu głębokim w 
zajęciach rewalidacyjno-wychowaw-
czych,  a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężo-
nymi niepełnosprawnościami, realiza-
cję odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki – do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych 
nieposiadających  uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla doro-
słych -  do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kole-
giów nauczycielskich i nauczycielskich 
kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej, wynikającej z ni-
skich dochodów na osobę w rodzi-
nie w szczególności, gdy w rodzi-
nie występuje bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umie-
jętności wypełniania funkcji opie-
kuńczo – wychowawczych, alkoho-
lizm lub narkomania, a także gdy ro-
dzina jest niepełna .

Miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może być większa niż 351 zło-
tych.

Termin przyjmowania w/w wnio-
sków od 1 do 15 września 2010 r. 

D r U k a r N I a
OFerUJe: 

indywidualne trójdzielne 
kaleNDarZe na 2011 r.

Tel.  91 392 21 65
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Spacer po mieście
Nasi Czytelnicy nie ustają w pokazywaniu zaniedbań jakie można zaobserwować spacerując po mieście. Niektóre „namiary” okazują się w naszej 

ocenie „na wyrost”. Pewien Pan prosił o interwencję u kierownictwa sklepu LiDL w sprawie usytuowania miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. 
Sprawdziliśmy i okazało się, że „koperty” nie można umieścić bliżej stanowisk z koszami jak żąda tego nasz Czytelnik. Nie będziemy też pokazywać 
od lat nie uprawianych działek porośniętych chwastami i krzewami chociaż zapewne ozdobą miasta nie są.

Kosze to wdzięczny obiekt ataku chuliganerii. Wzdłuż alejki  nad jeziorem  „głupim a silnym” nie oparło się ich aż pięć …

Sąsiedzi zapraszają pana radnego na... sianokosy!

Znak przeszkadza prze-
chodniom – czy nie 
można by go ustawić na 
„jednej nodze”?

Sygnały Czytelników 
fotografował Jarosław 
BzowyChodniki przy ul. Młynarskiej proszą o gruntowny remont… 

Chodniki przy ul. Boh. Warszawy - nowe a wymagają remontu
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Panu 

Adamowi 
Aniuksztys 
wyrazy szczerego 
współczucia i żalu 

z powodu 

śmierci ojca 
składają 

Burmistrz Nowogardu oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie

kONDOleNCJe

Ważne!
Porady prawne

Prezentujemy kolejny artykuł proponowany przez Forum Pokrzywdzo-
nych przez Państwo. Zachęcamy do uważnego czytania. Jednocześnie infor-
mujemy, że możecie Państwo skorzystać z porad Forum w sprawach Was 
interesujących – adres pod artykułem obok nazwiska autorki. Miłej i poży-
tecznej lektury.

Odwołanie od decyzji administracyjnej
Gdy nie zgadzamy się z decyzją urzędu, mamy prawo się od niej odwołać. 

W tym artykule opiszę sposób złożenia odwołania w postępowaniu admini-
stracyjnym oraz wskazówki, co takie odwołanie powinno zawierać. Zasady 
składania odwołania, opisane w tym artykule, nie dotyczą spraw związanych 
z ZUS-em i urzędem skarbowym oraz niektórych innych rodzajów spraw, 
co do których postępowanie uregulowane jest w ustawach szczególnych (np. 
postępowanie toczone przed Urzędem Patentowym).

Zacznijmy od tego, że po otrzymaniu decyzji z urzędu, powinniśmy ją do-
kładnie przeczytać, bowiem decyzja powinna zawierać pouczenie o prawie i 
sposobie odwołania. W tym pouczeniu znajduje się także informacja o ter-
minie na złożenie odwołania. Odwołanie można złożyć od decyzji admini-
stracyjnej wydanej w pierwszej instancji. Prawo do złożenia odwołania od 
decyzji przysługuje stronie postępowania.

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decy-
zji lub jej ustnego ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą wprowadzać inne 
terminy odwołania. Zazwyczaj otrzymujemy decyzje administracyjne pocz-
tą, więc termin liczy się od dnia odebrania listu na poczcie.

Odwołanie wnosi się na piśmie przez ten organ, który wydał decyzję, do 
organu nadrzędnego, czyli organu drugiej instancji.  O tym, jaki organ jest 
organem drugiej instancji, zostaniemy poinformowani w pouczeniu  znaj-
dującym się w decyzji administracyjnej. Właściwości organów są wyznacza-
ne w odpowiednich ustawach. Odwołanie możemy złożyć w urzędzie lub na 
poczcie. Prawidłowo napisane odwołanie, musi zawierać prawidłową nazwę 
organu pierwszej i drugiej instancji. Na poniższym przykładzie wyjaśnię, jak 
należy prawidłowo zaadresować odwołanie.

Przykład:
Decyzja została wydana w Urzędzie Miejskim w Krakowie przez Prezy-

denta Miasta, a organem drugiej instancji jest Wojewoda Małopolski. W 
takiej sytuacji wysyłamy odwołanie na adres Urzędu Miejskiego w Krako-
wie lub składamy odwołanie w samym urzędzie. Jednocześnie na odwołaniu 
musimy podać nazwę organu odwoławczego (drugiej instancji) w następu-
jący sposób:

Wojewoda Małopolski
(podajemy adres urzędu wojewódzkiego)

za pośrednictwem

Prezydent Miasta
Urząd Miejski w Krakowie
(podajemy adres urzędu miejskiego)

 Jak napisać odwołanie?
Odwołanie powinno zostać napisane tak, jak każde pismo kierowane do 

urzędu. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:
1. imię, nazwisko i adres osoby, która składa odwołanie
2. dane adresowe organu, który wydał decyzję 
3. dane adresowe organu odwoławczego
4. oznaczenie decyzji, którą zaskarżamy (powinniśmy podać datę wyda-

nia i numer decyzji)
5. uzasadnienie odwołania
6. podpis
7. załączniki

W odwołaniu wystarczy wyrazić niezadowolenie z decyzji. Samo niezado-
wolenie już jest podstawą do rozpatrzenia naszego odwołania. Pamiętajmy 
jednak o tym, że prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia odwoła-

nia zależy od argumentów, których użyjemy, aby uzasadnić w odwołaniu 
swoje racje.

Poniżej podaję wzór odwołania od decyzji na postawie przykładu, który 
opisałam powyżej:

Kraków 02.11.2009

Jolanta Iksińska
ul. Igrekowska 1/2
Kraków
                                                     Wojewoda Małopolski
                                                    (podajemy adres urzędu wojewódzkiego)

                                                    za pośrednictwem

                                                    Prezydent Miasta
                                                     Urząd Miejski w Krakowie
                                                    (podajemy adres urzędu miejskiego)

Odwołanie od decyzji administracyjnej z dnia
(w tym miejscu wpisujemy datę wydania i numer decyzji, które znajdują 

się na decyzji)
Działając w imieniu własnym, składam odwołanie od decyzji z 

dnia.................. wydanej przez Prezydenta Miasta Kraków.
Uzasadnienie
Decyzję uzasadniam naruszeniem następujących przepi-

sów............................... 

Poniżej należy się podpisać i ewentualnie wymienić załączniki.
Gdy składamy odwołanie w urzędzie, który wydał decyzję, musimy mieć 

przy sobie kopię odwołania po to, aby urzędnik, który je przyjmie, mógł po-
twierdzić jego przyjęcie . Jeśli przesyłamy odwołanie pocztą, powinniśmy 
wysłać je listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.

Od odwołań nie są pobierane opłaty.
Odwołanie niesie za sobą skutki dla stron, ponieważ złożenie odwołania 

w terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji za wyjątkiem tych de-
cyzji, które zostały zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności lub 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu na podstawie ustawy.

Organ administracji ma miesiąc na rozpatrzenie odwołania, po czym 
musi wydać decyzję, w której:

1. może uchylić decyzję i wydać nową decyzję, w której orzeknie co do 
istoty sprawy

2. może uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania 
do organu pierwszej instancji

3. może utrzymać zaskarżoną decyzję
4. może umorzyć postępowanie
Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony, która 

złożyła odwołanie, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub 
rażąco narusza interes społeczny. 

Z lektury artykułu wynika, że zło-
żenie odwołania od decyzji admini-
stracyjnej nie jest trudne. Czynno-
ścią, która sprawia najwięcej pro-
blemów, jest prawidłowe uzasad-
nienie. Pamiętajmy, że na złożenie 
odwołania mamy 14 dni. Ten czas 
można wykorzystać na przestudio-
wanie przepisów, ewentualnych ko-
mentarzy. W końcu naszym celem 
jest ochrona naszych interesów i 
pomyślne załatwienie sprawy przed 
urzędem.

Małgorzata Pundyk
Forum Pokrzywdzonych 

Przez Państwo
www.forumpokrzywdzonych.pl
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Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 
specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz sa-
mochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich 
pracowników. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Technik  Mechanik
Nr ref. TM/NWG/03/10

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie
Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 

techniczna systemów, maszyn      i urządzeń; organizacja zasad prawidło-
wej eksploatacji urządzeń produkcyjnych; dostosowanie parametrów tech-
nicznych; zapobieganie przestojom procesu produkcji, a także przeprowa-
dzanie przeglądów prewencyjnych oraz napraw.

Wymagania:
· wykształcenie średnie techniczne, 
· 2 - letnie doświadczenia w pracy na takim stanowisku w dziale utrzy-

mania ruchu w zakładzie, o profilu produkcyjnym, 
· znajomość zagadnień hydrauliki siłowej, pneumatyki - będzie dodatko-

wym atutem, 
· umiejętność czytania dokumentacji, rysunku technicznego,
· dyspozycyjność - praca w systemie 3 zmianowym, 
· posiadanie uprawnień spawalniczych np.: spawanie gazowe, cięcie pal-

nikiem gazowym, spawanie w metodzie TIG lub MIG-MAG - będzie do-
datkowym atutem.

Oferujemy:
· stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
· możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie 
 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w po-
staci CV i LM na adres:rekrutacja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru 
referencyjnego.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 
poz. 883)”. 

CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOIKI   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje towarzyskie wakacyjne 
zawody wędkarskie na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zawody odbędą się dn. 29 sierpnia, losowanie  

o godz. 7.30 przy „Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dn. 27 sierpnia, 
wpisowe 10 zł. 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

F.H.U. SMB – GAZ    
AUTO – GAZ

Doświadczenie i profesjonalizm • Konkurencyjne ceny
 - montaż - serwis - naprawa - haki holowniczy

www.smb-gaz.pl
ul. Chopina 30/1, 71-130 Maszewo. Tel.  698 514 056, 606 646 257
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ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

UWaGa WĘDkarZe!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard 

zaprasza na otwarte 
wędkarskie zawody spławikowe 

pod nazwą RODZINA Z WĘDKĄ. 
Zawody odbędą się w dniu 22.08. 2010 r. (niedziela). Zapraszamy dru-

żyny 3-osobowe.
Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 20 sierpnia.
Startowe – od członka PZW – 5 zł, pozostali – 10zł.
Spotkanie zawodników o godz. 7.00 w rejonie NEPTUNA.

Zarząd

Zarząd Powiatu w Goleniowie
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogar-
dzie została podana informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze 
bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
nieruchomość oznaczoną numerem działki 129/1 o pow. 2 m², położoną w 
obrębie 3 miasta Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub 
tel. (0-91) 418-05-12 wew. 238

Przyjmę 
emeryta (kę) lub 

rencistę (tkę) 

do prowadzenia 
szaletu wc 

na Targowisku Miejskim 
w Nowogardzie od za-
raz. 

Wiadomość 
w Biurze Targowiska. 
Zbigniew Raźniewski
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

• Nie wynajmuj, tylko kup na wła-
sność. rata już od 800 zł. Na 30 lat. 
Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam, słoneczne, centrum ale 
spokojna lokalizacja, pomoc w uzy-
skaniu kredytu. Tel. 606  291 791, 
606 616 309.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła, cena do uzgodnienia, cena 
5300 zł/ szt. , tel. 605 522 340.

• SZCZeCIN OKAZJA!!! 4.000 zł/m2 
nowy budynek, 57m2, Ip. 2pok.,  
tel. 600-273-171; 91-392-19-33.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m kw, II 
piętro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 21 637.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM NO-
WOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 
91 39 26 698, 605 856 584.

• TANIO zakwateruję od 6 do 13 pracow-
ników. 508 309 980.

• Sprzedam duży ładny dom w Nowo-
gardzie z możliwością prowadzenia 
działalności. 91 39 20 531, 605 276 272.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m 
kw. Tel. 66 55 62 511.

• Sprzedam działkę na ul. Boh. Warsza-
wy, Nowogard, 11 100 m kw, warunki 
elektrownia, wodociągi, woda przy 
działce, granice działki wyznaczone 
geodezyjnie, 200 tys. zł. 501 307 666.

• Sprzedam dom wolnostojący 120 m 
kw na działce 500 m kw w Nowogar-
dzie, dom podpiwniczony, parter, 
piętro, garaż, budynek gospodarczy. 
696 079 880.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym, Okulickiego 2a. 514 995 314.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 58 m kw, w centrum 
ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

• Nowy DOm, skrajny segment przy 
Grota-Roweckiego 37, tel.600-273-
171.

• Do wynajęcia 2 pomieszczenia han-
dlowe na ul. Warszawskiej. Kontakt Tel. 
787 122 972.

• Sprzedam działkę budowlaną na Mon-
te Cassino. 507 953 705, 794 944 066.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-

tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, I piętro w Nowogardzie. Tel. 
795 507 097.

• Sprzedam kawalerkę (w remon-
cie), Błądkowo, 37,5 m kw, 40 tys. zł. 
691 402 365.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na 
kawalerkę z dopłatą lub sprzedam. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 
49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Koryto-
wo sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, w No-
wogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw po re-
moncie. 661 51 08 46.

• Sprzedam działkę pod zabudowę na 
uboczu wsi, 8 km od Nowogardu. 
605 943 547.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
2 pokojowe, 53 m kw, 8 km od Nowo-
gardu, w Maszkowie, cena 80 tys. Tel. 
661 719 438.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
Pilne. 883  074  691. Kawalerka lub 2 
pokojowe, najlepiej umeblowane.

• Sprzedam działkę 0,30 ar i 0,93 ar. 
Wszystkie media w granicy drogi. Ki-
korze. Dzwonić po 18.00. 665 361 036.

• Sapolnica, 5 km od Nowogardu, dział-
ka pod budowę 2500 m kw przy dro-
dze, 38 tys. Tel. 889 133 882.

• Samodzielna połowa domu k. Dobrej, 
80 m kw, 3 pokoje, kuchnia, działka 
1100 m kw, 59 tys. Tel. 501 307 666.

• Sprzedam działkę 1,10 ha na Boh. War-
szawy, 18 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Łobez na wsi segment 
domu 3 pokoje, kuchnia, z działką 300 
m kw. Tel. 783 534 677.

• Godowo – wieś między Nowogardem 
a Maszewem b. atrakcyjna działka pod 
budowę lub rekreację przy lesie blisko 
jeziora, 18 zł/ m kw. Tel. 725 899 426.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, War-
szawska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 24 
m kw. 668  137  228, 91 39 23  547 po 
15.00.

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw, duży 
balkon. 668 314 618.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw, po re-
moncie, umeblowana, bezczynszowa 
(wspólnota). Tel. Kon. 510 268 062.

• Do wynajęcia kawalerka, nieumeblo-
wana, na dłuższy czas. 721 383 983.

• Sprzedam działkę pod zabudowę, 0,89 
ha, Jarchlino. 502 419 276.

• Do wynajęcia garaż murowany, 
ul. Nadtorowa, 200 zł/ m-c. Tel. 
722 124 369.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe + garaż. 660 346 200.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
48m2, 2 piętro, centrum Nowogardu. 
Cena do uzgodnienia. tel. 608 628 
776.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 
12/2001,2,2 diesel, zielony metalik,5 
drzwi, hatchback, przeb. 125700 km, 
serwisowany ASO, nowe: olej, filtry, 
uzupeł. klimat., tarcze i klocki hamul-
cowe, opony letnie Dunlop, pióra 
wycieraczek, stan bdb, cena 22500 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, ko-
lor srebrny metalik, klimatronik, książ-
ka serwisowa, bardzo zadbana, cena 
45900 zł, tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub samo-
chód Syrena, Warszawa oraz części do 
nich. Tel. 508-351-213.

• Sprzedam opony letnie 14 cali 185/60. 
696 116 744.

• Kredyty samochodowe. Uproszczo-
ne procedury – na oświadczenie. 
513  164  203. Centrum Finansowe 
Avantis.

• Sprzedam Nissan Micra k-12, 2003 
r., 79 tys. przebieg, po kobiecie. Tel. 
502 792 361.

• Volkswagen Transporter DOKA – 94 r. – 
sprzedam. 665 06 13 06.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam miód z własnej pasieki, kil-
ka gatunków. Hurtowo lub detalicznie. 
783 279 187 dzwonić po 16.00.

• koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650.

• Sprzedam kozy. 91 39 18 304.

• Sprzedam 5 letnią klaczkę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 604 375 508.

• Kredyty dla rolników. Uproszczone 
procedury. Do 100 tys. zł. 513 164 203 
– Centrum Finansowe Avantis.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

• Sprzedam kopaczkę elewatorową, 
dwurzędową, cena do uzgodnienia. 
91 39 14 885.

• Sprzedam prosięta i maciorę. 
502 853 573.

• Sprzedam 2 tony owsa po 450 zł. 
600 653 124.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
91 39 25 969, 791 337 769.

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
91 39 20 737.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

• ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bruko-
wej, Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  
893, www.bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi informatyczne – instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. 607 719 505.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY 
DOmY W NOWOGarDZIe

Cena: 549 000 zł 

POSZUkUJemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

Mile widziane doświadczenie. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLIK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

Cena: 700 000 zł

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

• „extra –dom” – profesjonalne do-
cieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Ogólnobudowlane, remonty, dachy, 
montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Montaż okien i drzwi. 723 102 284.

• Dachy. Ogólnobudowlane. 
723 102 284.

• Usługi stolarskie: schody drewnia-
ne, ogrodzenia, parapety, renowacje. 
516 543 400.

• Usługi remontowo – budowlane: ma-
lowanie, szpachlowanie, tynki gipso-
we, glazura, terakota, przeróbki wod-
no – kanalizacyjne. Tanio i solidnie. 91 
39 22 616 po 18.00.

• remonty. 792 217 337.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, An-
glia, Irlandia, Holandia, Dania, Nor-
wegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Przyjmę pracowników na budowę. Tel. 
888-603-612.

• Zatrudnię kierowcę kat. c. Praca na 
terenie zachodniopomorskim, tel. 600 
72 54 74, tel. 795 442 430. 

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie stażystę, tel. 605 522 340. 

• mężczyzna lat 30 podejmie pracę 
jako operator koparko - ładowarki 
lub spawacza, tel. 669 963 495.

• Zaopiekuję się dzieckiem, doświad-
czenie i duża dyspozycyjność czaso-
wa. 602 69 08 97.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. 5 111 711 69.

• Zatrudnię murarzy. 662 678 895.

• Zatrudnię murarza i dekarza. Firma 
DUr – DaCH. 691 621 141.

• Zatrudnię przy tynkowaniu i przy do-
cieplaniu. 608 817 214. 

• Praca w domu! Zatrudnię telemarke-
terkę do umawiania spotkań domo-
wych. Atrakcyjna forma wynagrodze-
nia. Brak kosztów własnych. Tel. 665 
882 288

INNe

• Sprzedam szczeniaki rasy Rottweiler. 
Tel. 609 325 006.

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• SPrZeDam duży, czarno-fioletowy 
narożnik i dwie pufy . Tel.607 793 764.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 cm, 
stan dobry. Tel. 605 576 908.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec po przeglą-
dzie serwisu, do mieszkania, domu, 
gwarancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, firmy Va-
illant, cena 750 zł. Tel. 691 686 772.

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, nie-
miecki Vaillant wiszący, małe gaba-
ryty, domek, bar, cena 300 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Owczarki niemieckie, szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

• Sprzedam piec c.o., nowy, 18 kW (róż-
ny opał). 691 402 365.

• Oddam ziemię. 663 412 054.

• Sprzedam bemar wodny do gastrono-
mii i inny sprzęt. 608 658 184.

• Oddam ziemię z wykopu. 
609 124 162.

• Pożyczki chwilówki bez okazywania 
dochodu, bez BIK, na dowód osobisty. 
513  164  203 – Centrum Finansowe 
Avantis.

• Yorki sprzedam, cena 800 zł. Tel. 698 
88 20 56.

• Sprzedam: 1) rower treningowy – sta-
cjonarny, 2) maszynę do szycia. Ceny 
do uzgodnienia. Tel. 91 39 20 933.

• Sprzedam  książki do II klasy Techni-
kum Handlowego w Nowogardzie, 
komplet 50 zł. Tel. 66 33 117 98.

• Sprzedam psy sznaucer miniatura, 
cena do uzgodnienia. 661 209 450.

• Sprzedam wózek gondola + space-
rówka firmy  GRACO KADEX, fotelik sa-
mochodowy BerBer 0-11 kg oraz matę 
edukacyjną Disney. Tel. 721 145 910.

• Drewno opałowe oflisy tartaczne 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Rusztowanie 200 m kw sprzedam. 665 
06 13 06.

• Sprzedam samochód dostawczy 
Truck, rok prod. 1997, ładowność 
899, liczba miejsc 5, poj. 1568 oraz 
kocił olejowy CNCeaCIk, Typ ca – 
100, urządzenia chłodnicze. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 91 39 21 805.
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.dzienniknowogardzki.pl

Tel.  913 922 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

reklama reklama reklama

O niegramotnym piesku 
i sfrustrowanej pani

Spotkałem nad jeziorem znaną mi od lat 40-tu panią. W jednym ręku 
trzymała smycz, a w drugiej torebkę foliową z dość pokaźną zawartością. 
Pies (owczarek niemiecki) szarpał się na wszystkie strony, a wraz z nim pani 
i torebka trzymana w drugiej ręce. Mnie było do śmiechu, znajomej raczej 
nie…

„Któż to wymyślił te psie ubikacje! Ten mój Cezar jakiś niegramotny. Niby 
imię z wyższych sfer, a on w żaden sposób mnie nie słucha i kupy nie chce ro-
bić koło pięknego pojemnika. Idę z nim i idę a on nic. Nagle (pół kilometra 
przespacerowałam) postanowił i zrobił . Zebrałam zgodnie z instrukcją i idę 
jak pan widzisz chociaż mi to nie drodze. Może będę mieć szczęście i donio-
sę…  Jak pan myśli – cieszę się 
z tego spacerowania z gów-
nem w torebce? Mało tego – 
zauważyłam, ze torebek i rę-
kawic to już nie było po kil-
ku godzinach. Czy mamy aż 
tyle psów? Nie – mamy dział-
ki i rękawiczki chociaż słabe 
przydadzą się! Wprawdzie ja 
narzekam, ale niektórzy po-
słuch władzy  dali i  pojem-
nik się zapełnił i stoi tak za-
pełniony chyba trzeci dzień. 
Dobrze, że upałów nie ma, bo 
i zapaszek by zapewne był…”

LMM

Zdjęcie do artykułu „pływająca obwodnica” publikowanego w DN z dnia 
13 sierpnia przedstawia zbiornik retencyjny wykonany  na potrzeby budo-
wy obwodnicy

Foto E. Korneluk

„Pływająca 
obwodnica”
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYżóWkakupon - 20.08

TO NIe BaJkI 
kreT
Pewnego razu nie wiedzieć dlaczego, 
Kret nominację dostał na sędziego.
Fakt ten wywołał wśród zwierząt sensację!.
Kret – jakież może mieć kwalifikacje ?
A personalny orzekł pełen krzepy:
„Temida” ślepa jest i on ślepy”. 

ŚLEPA TEMIDA 
/Dla róWNYCH CZY róWNIeJSZYCH ?/
Za kradzież kury, w doraźnym trybie 
Przed sąd pozwano lisa.
A że od lat na drób on dybie 
Sam prezes wniosek napisał :
PROCES MA BYĆ POKAZOWY.
Zebrały się zwierzęta, 
Tu dzież sieroty – kurczęta ,
Wszyscy na wyrok czekają surowy .
Gdy sędzia udzielił lisowi głosu, 
Ten zagrzmiał basem pełnym patosu:
Do winy jam zawsze przyznać się gotów ,
Lecz co się tyczy tej kradzieży, to tu 
Wierzcie mi, nie mam z tym nic wspólnego!
Oto mój osobisty dowód: 
Proszę, wszak tu wyraźnie pisze, 
Że nie jestem „Lis”, tylko „Lisek”, „Lisek” !!!
Więc co mnie tam świadków korowód… 
Speszył się sędzia, no bo jak to? 
Czy można zaprzeczyć faktom?
A faktem jest, że „Lisek” a nie „Lis”.
I zebranych wprawiając w zdumienie 
(Niektórzy całkiem oniemieli)
Sąd takie czyta orzeczenie: 
SPRAWĘ NATYCHMIAST UMORZYĆ ,
PRZED LISKIEM DRZWI NA WOLNOŚĆ  OTWORZYĆ.
A STRATY MORALNE (tu paragrafów znaki)
SYMBOLICZNYM WYNAGRODZIĆ KURCZAKIEM.
Gdzie ślepa Temida 
I decyduje formalista, 
Tam lis korzysta!. 

Rozwiązania krzyżówki nr 13.08- WIEJSKIE 
SPARTAKIADY- nadesłali: Monika Ustyjańczuk, 
Urszula Skowron, Stanisława Pokorska (także 
krzyżówka nr 6), Adam Stefański, Teresa Januszo-
nek, Jerzy Siedlecki, Teresa Powalska, Zbigniew 
Szeremeta, Szczepan Falaciński, Pelagia Feliksiak, 
Andrzej Leszczyński, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Wiesław Borowik, Jadwiga Maknia, Jerzy 
Wiśniewski, Tadeusz Kozioł, Józef Dobrowolski 
(Dąbrowa), Agnieszka Pluta (Błotno), Edmund 

Skibiszewski (Wierzbięcin), Stanisław Krystkie-
wicz (Dąbrowa), Teresa Młynarska ( Słajsino), 
Bogumiła Urtnowska (Kulice), Teresa Czarnecka 
(Wierzbięcin), Michał Furmańczyk ( Strzelewo), 
Danuta Salamon (Strzelewo)

Prenumeraty na wrzesień wylosowali:
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu,
- Teresa Januszek z Nowogardu
- Teresa Czarnecka z Wierzbięcina

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel
nego, karina Czernicka sekretarz redak

cji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski  skład za
stępczy. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, 
Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

Garaże 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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Pomorzanin poległ 
w lipianach

Stal Lipiany -  Pomorzanin Nowogard  3-0 (3-0)
W   środę 18.08.2010r. Pomorzanin pojechał   na mecz do   Li-

pian   aby   zmierzyć się z miejscową Stalą. Stal to średniej klasy druży-
na, która swój poprzedni mecz druzgocąco   przegrała z Maszewem   5-1. 
Podopieczni  Z. Gumiennego  pojechali  na mecz z nadzieją na przywiezie-
nie  3 pkt, ale niestety  nie tym  razem. Komplet punktów pozostał  w Lipia-
nach.

Olimpia rozpoczyna 
rozgrywki

W najbliższą sobotę piłkarskie rozgrywki rozpocznie Olimpia Nowogard. 
W przerwie letniej drużyna prowadzona przez trenera Marcina Miklasa 

została przeniesiona do gr. II,  A-klasy. W pierwszym meczu jej przeciwni-
kiem będzie Zenit Koszewo. W przerwie między sezonami do klubu dołą-
czyli: Wojciech Bonifrowski, Mateusz Florecki (Sarmata Dobra), Paweł Ka-
leta (Mewa Resko), Piotr i Tomasz Pozierak (Znicz Wysoka Kamieńska), Ja-
kub Jędras (zawodnik wolny). 

Podczas przygotowań klub rozegrał sześć meczów kontrolnych: Olimpia - 
Vineta Wolin 0:8, Olimpia Kasta Szczecin 4:3, Olimpia – Sparta Węgorzyno 
3:3, Olimpia – Polonia Płoty 5:10, Olimpia – Fala Międzyzdroje 1:2, Olimpia 
– OKS Goleniów 5:3. 

Władze i sztab szkoleniowy klubu liczą na dobrą postawę w rundzie je-
siennej i walkę o najwyższe lokaty w lidze. Początek zawodów o godz. 16 na 
stadionie w Wierzbięcinie. Serdecznie zapraszamy!

man   

Na Dolnym piąty raz
W najbliższą niedzielę piąta kolejka piłkarskiego Turnieju na Dolnym. Po-

czątek zawodów o godz. 16.30 na boisku przy pl. Szarych Szeregów. W razie 
opadów rozgrywki zostaną przeniesione na halę SP 1. Serdecznie zaprasza-
my!

man

UWaGa WĘDkarZe
Zarząd Koła M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 25.08.2010 ak-

cję sprzątania wokół jeziora nowogardzkiego. W pierwszym etapie prosimy 
użytkowników kładek od plaży przy ulicy Zielonej do ulicy Kilińskiego o 
zgłoszenie się do sklepu „Wędkarz” po worki na śmieci w dniu 24.08 2010 r. 
Spotkanie na plaży przy ulicy Zielonej w dniu 25.08.2010r. o godzinie 15:00. 
Pozostałych użytkowników kładek o terminie sprzątania jeziora powiado-
mimy osobnym komunikatem. 

Zarząd Koła 

Znaleziony łańcuszek 
Do redakcji został przyniesiony przez czytelnika złoty łańcuszek z wisior-

kiem w kształcie słonika. Na blaszce jest wygrawerowana data i podpis od 
kogo. 

Red.

Od pierwszego  gwizdka sędziego 
gospodarze przejęli  inicjatywę na 
boisku, nie pozwalając Pomorzani-
nowi wyprowadzić żadnej akcji  za-
grażającej bramce Wróblewskiego. Z 
minuty   na minutę Stal grała pew-
niej zwiększając swoją przewagę, co 
zostało  udokumentowane już w 16 
minucie meczu   gdy po raz pierw-
szy  piłkę z siatki  musiał  wyciągnąć  
Frąckowiak, a także w 18  i w 37mi-
nucie gdy  traciliśmy kolejne bram-
ki. W pierwszej  odsłonie meczu Po-
morzanin po prostu   nie istniał   na 
boisku. Co  innego  druga połowa - 
zawodnicy   wielokrotnie wyprowa-
dzali szybkie kontry, które mogły za-
mienić się na bramki  ale brakowało  
precyzyjnego wykończenia i  zdecy-
dowania. Zawodnicy Pomorzanina 

pokazali się z zupełnie innej stro-
ny, co  dobrze wróży  Pomorzanino-
wi w kolejnych  meczach  ligowych. 
Po dwóch kolejkach na czele tabe-
li Pogoń II Szczecin, Polonia Pło-
ty i Zorza Dobrzany z kompletem 
6 punktów, Pomorzanin na miej-
scach od 12 do 15 z Sokołem Pyrzy-
ce, Osadnikiem Myślibórz i Spar-
tą Gryfice z dorobkiem 1 punkt. Na 
ostatnim 16 miejscu Unia Dolice 
bez punktów.

Kolejny mecz Pomorzanin zagra 
na własnym   terenie z Zorzą Do-
brzany,   która od samego   począt-
ku prezentuje wysoki poziom  wy-
grywając z Maszewem 4-2 i ze Stalą 
Szczecin 2-4.Początek   spotkania w 
sobotę o  godzinie 18.00.

Karolina Kubicka
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23 sierpnia br. g. 16.30
SkórOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PRANIE, MAGLOWANIE
Transport

Dla hoteli, pensjonatów, restauracji, domów opieki, itp.
Tel. 722 122 767

USŁUGI PRALNICZE s.c.

TWÓJ DENTYSTA
Irina Anzorge

Lekarz dentysta
72-200 Nowogard, ul. 15 Lutego 9c

Tel. 667 715 815
pon. – pt. 9.00 – 16.00

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
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Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 6

Art. szkolne – PLECAKI
- NAJWIĘKSZY WYBÓR

- NAJNIŻSZE CENY
poleca  Hurtownia „PIER”
ul. Wojska Polskiego 4 N-d

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

SKLEP Z BIELIZNĄ 
DAMSKĄ I MĘSKĄ 

„GABI” 
serdecznie zaprasza 

ul. 3 Maja 44G, Nowogard 
(przy zjeździe do Przystani)

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 
stoisko 23 m kw. 
Tel. 91 392 81 40.

Nie milkną sygnały o uciążliwościach jakie muszą mieszkańcy miasta znosić w związku z budową obwodnicy. 
Mieszkańcy osiedla Bema żyją pod dyktando potężnych ciężarówek (na foto pytanie: jak dojść do ogródków dział-
kowych?), mieszkańcy ul. Wojska Polskiego nie śpią całymi nocami, bo trwa transport na budowę. Niestety – może-
my tylko zalecać cierpliwość. Niedługo inne, mniej uciążliwe prace na budowie obwodnicy…

LMM

Obwodnica spędza 
sen z oczu…

Zmiany  
w budżecie 
gminy 

Piknik  
w Szczytnikach
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

reklama

16 sierpnia – poniedziałek 
Godz. 15: 00 – Kolizja drogowa na 

skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. 700- 
lecia  dwóch pojazdów Audi A6 i 
Alfa Romeo 

17 sierpnia – wtorek 
 07: 00 – Kradzież samochodu 

VW T4 w miejscowości Wierzbięcin 
19 sierpnia – środa 
 09: 00 – Kradzież z włamaniem 

do nowo budowanego domu w 
miejscowości Sąpolnica 

10: 20 – Kradzież z włamaniem do 
kiosku RUCHU -  skradziono mię-
dzy innymi papierosy 

13: 30 – Zgłoszenie oszustwa przy 
zakupie okien w systemie ratalnym 

19: 00 – Kradzież z włamaniem 
do samochodu m-ki IVECO  - skra-
dziono radioodtwarzacz i nawigację 

22: 30 – Kolizja drogowa, w której 
uczestniczył samochód Skoda Fabia 
i zwierzyna leśna na drodze Sąpolni-
ca – Nowogard 

21 sierpnia – sobota 
05: 00 – Kradzież z włamaniem do 

sklepu przy ul. 3 Maja 
10: 30 - Kolizja drogowa na skrzy-

żowaniu  ulic 700 Lecia – 3 Maja, 
w której uczestniczyły dwa pojazdy 
Opel Corsa – Mazda 

11: 30 – Pożar dwóch budynków 
gospodarczych na działce rolnej 
przy ul. 3 Maja 

13: 00 - Uszkodzenie samochodu 
m-ki Ford poprzez zarysowanie 

14: 00 – Kolizja drogowa na stacji 
HL, w której uczestniczyły dwa po-
jazdy Opel Omega – Daewoo Tico 

14: 00 ten sam czas kolizji – Koli-
zja drogowa w miejscowości Olcho-
wo, w której uczestniczyły dwa po-
jazdy Ford Escort – Audi A3 

22: 00 – Kradzież samochodu 
m-ki HONDA FRV zaparkowane-
go na ul. Armii Krajowej przy ogro-
dach działkowych 

22 sierpnia – niedziela 
09: 40 – Kolizja drogowa na ul. 

Cmentarnej -  samochód m-ki Fiat  
potrącił  nietrzeźwego rowerzystę, 
którym okazał się Ryszard S. Po-
szkodowany miał 2, 40 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. 

17: 30 – Kolizja drogowa na ul. 
Kościuszki, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy VW Golf – BMW 

20: 45 – Kradzież alkoholu w skle-
pie przy  ul. Warszawskiej 

21: 45 – Kradzież z włamaniem do 
piwnicy przy ul. Poniatowskiego - 
skradziono rower i dokonano znisz-
czenia znajdującego się tam mienia. 

Policja radzi:
Co zrobić by  nie stać się ofiarą 

akwizytora:
• sprawdzać akwizytorów – po-

prosić o dokumenty tożsamości, za-
pytać jaką firmę reprezentują,

• w przypadku przystąpienia 
do zakupu czytać dokładnie treść 
podpisywanych dokumentów, 
nie podpisywać żadnych dokumen-
tów „in blanco”,

• sprawdzać dokładnie jakość i 
sprawność produktu oraz cenę, wy-
sokość i koszt kredytu,

• w przypadku nabrania podej-
rzeń, co do przestępczej działalno-
ści akwizytora powiadomić Policję 
– tel. 997. 

Serdeczne 
podziękowania 

dla znalazcy 
złotej bransoletki 

na Placu Wolności 
składa Marysia

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie”w dniu 04.09.2010r 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 
lat do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. Re-
jestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejono-
wy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Giełda  
podręczników

Jak co roku redakcja postanowiła pomóc uczniom w wymianie podręcz-
ników.

Jak wiadomo podręczniki są drogie i nie każdy uczeń może liczyć na nowe 
prosto z księgarni. Za to inni uczniowie są w posiadaniu dobrze utrzyma-
nych, które mogą służyć jeszcze przez rok młodszym kolegom. 

Redakcja podejmuje się roli pośrednika – jedni  przynoszą do nas pod-
ręczniki, a my informujemy jakie podręczniki można u nas pobrać bezpłat-
nie. Prosimy tylko ofiarodawców by podręczniki dostarczali po konsultacji z 
nauczycielami, aby podarować tylko te, które mogą być przydatne – wiado-
mo zmiany programów nauczania są dynamiczne.

Zapraszamy.
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Na co wydajemy pieniądze?
Na ostatniej Sesji RM dokonano zmian w budżecie na obecny rok. W związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży 

budynków i mieszkań (np. sprzedaż powyżej ceny wywoławczej- Apteki CEFARM mieszczącej się przy Placu Wolności oraz sprzedaż lokali użytkowych 
na wniosek najemców) w wysokości 800.689,51 zł dokonano zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczając je na:

- 1 zł na zakup garażu przy ul. 3 
Maja od osoby fizycznej tj. Pana Ni-
kodema Stasiaka

- 7.500 zł na przebudowę punktów 
czerpania wody na Cmentarzu Ko-
munalnym w Nowogardzie. Zapla-
nowana w budżecie kwota 22.000 zł. 
W postępowaniu mającym na celu 
wyłonienie wykonawcy robót usta-
lono ostateczny koszt przebudowy 3 
punktów na kwotę 29.500 zł.

- w budżecie gminy na rok 2010 
na budowę oświetlenia w Karsku za-
planowano kwotę 40.000 zł. Koszto-
rys inwestorski na to zadanie spo-
rządzono po uchwaleniu budżetu w 
oparciu o projekt budowlany okre-
śla wartość robót na kwotę 68.000 
zł. W celu umożliwienia rozpoczę-
cia procesu przetargowego niezbęd-
ne jest zabezpieczenie pełnej kwoty 
ceny zamówienia tj. zwiększenie o 
wartość  45.000 zł, która uwzględnia 
opracowanie projektu budowlanego, 
wykonanie robót i koszt nadzoru in-
westorskiego.

- na budowę oświetlenia w Trzech-
lu w budżecie gminy na 2010 rok za-
planowano kwotę 90.000 zł. Po spo-
rządzeniu dokumentacji projekto-

wej ustalono całkowity koszt reali-
zacji zadania który uwzględnia pra-
ce projektowe, wykonanie robót bu-
dowlanych oraz nadzór inwestorski, 
wynoszący 110.000 zł. Z powyższe-
go wynika niedobór środków w wy-
sokości 20.000 zł.

- na odnowienie ścieżki przyrod-
niczo-dydaktycznej Jezioro Nowo-
gardzkie 15.000 zł. Oznakowanie 
wymaga pilnych prac remontowo-
konserwacyjnych. Obecne tablice 
zostały zamontowane wiosną 2003 
roku i ze względu na ich zły stan es-
tetyczny konieczna jest ich wymiana.

- 7.155 zł. na pokrycie wynagro-
dzenia i pochodnych od wynagro-
dzenia w związku z zatrudnieniem 
wychowawcy w świetlicy PROMYK. 
Zatrudnienie wychowawcy spo-
wodowane jest zwiększeniem licz-
by dzieci chętnych uczestniczyć  w 
zajęciach w świetlicy środowisko-
wej. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 
19 października 2007 roku w spra-
wie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych ilość dzieci przypadająca 
na jednego wychowawcę nie może 
przekraczać 10 osób. W związku z 

powyższym zatrudnienie drugiego 
wychowawcy jest zasadne.

- 2.000 zł. na zakup rzutnika, pa-
wilonu prewencyjnego oraz kasków 
ochronnych do skuterów. Niniejsze 
środki zostaną przekazane na wy-
odrębniony fundusz policji w Ko-
mendzie Wojewódzkiej z przezna-
czeniem dla Komisariatu policji w 
Nowogardzie. Zgodnie ze złożonym 
wnioskiem przez Komendanta Ko-
misariatu w Nowogardzie powyższe 
zakupy pozwolą w szerszym zakre-
sie prowadzić działania profilaktycz-
ne i interwencyjne na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy No-
wogard.

- 110.000 zł. na zakup usług opie-
kuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Plan finansowy OPS 
w Nowogardzie na rok 2010 na to 
zadanie został ustalony na pozio-
mie 194.000 zł. i miał w pełni zaspo-
koić potrzeby w tym zakresie. Jed-
nak na przełomie roku 2009/2010 
umieszczono w DPS siedem osób 
potrzebujących takiej formy pomo-
cy. Średni koszt jaki gmina ponosi 
na jedną osobę wynosi 1.798 zł. mie-
sięcznie. W ostatnich trzech latach 

koszty utrzymania bardzo wzrosły z 
uwagi na konieczność podnoszenia 
standardu placówek DPS zgodnie z 
wymogami unijnymi. Koszty stan-
daryzacji bezpośrednio wypływają 
na wysokość odpłatności za pobyt 
mieszkańca DPS-u. na uwagę zasłu-
guje fakt, iż coraz więcej mieszkań-
ców naszej gminy kwalifikuje się do 
takiej formy pomocy, a tym samym 
koszty na to zadanie wzrastają.

- 627.033,51 zł. jako dotacja celo-
wa dla SPSR w Nowogardzie na re-
alizację projektu pn. „Poprawa ja-
kości i dostępności usług świadczo-
nych przez Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogar-
dzie poprzez zakup wyposażenia 
medycznego” w ramach RPO WZ 
na lata 2007-2013. Koszt całkowi-
ty 1.151,964 zł w tym środki unijne 
524.930,49 zł.  

Powyższy tekst to uzasadnie-
nie zmian jakie przedstawił bur-
mistrz. Radni propozycje zaakcep-
towali przyjmując odpowiednią 
uchwałę. Poszczególne inwestycje 
będziemy monitorować opisując 
kolejne  fazy ich realizacji.

Katarzyna M- Kosakiewicz

Ulice księcia racibora i Światowida 
z nowymi nawierzchniami

W czwartek, 19 sierpnia dokonano odbioru prac związanych z budo-
wą ul. Ks. Racibora i ul. Światowida.  I etap robót budowlanych budowy 
ul. Ks. Racibora na osiedlu Gryfitów w Nowogardzie obejmował wykona-
nie: odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ul. Jana Pawła II o długo-
ści 96,17 mb wraz z parkingami na 30 miejsc postojowych i chodnikami po 
obu stronach oraz odcinek ul. Ks. Racibora o długości 106,80 mb z dwo-
ma parkingami o łącznej ilości miejsc postojowych 17 wraz z chodnikiem. 
Wybudowany odcinek drogi stanowi łącznie 203 mb jezdni o nawierzchni 
z kostki betonowej Polbruk. Wykonawcą robót była firma „SPYCHMET” 
Łukasz Krywulko z Bornego. Wartość inwestycji wyniosła 425.653,45 zł.

 Przy przecinaniu wstęgi Burmistrzowi Kazimierzowi  Ziembie asy-
stowali:  Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski, Ksiądz Kazimierz Łu-
kjaniuk,  radni Mieczysław Laskowski, Jerzy Majewski, Rafał Paśko oraz 
przedstawiciele wykonawcy

Opr. LMM, foto A. Sawicki
Patrz fot. s. 12

Inwestycją objęta była również 
droga gminna – ulica Światowi-
da - stanowiąca dojazd do wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego. 
Zadanie wykonano zgodnie z pro-
jektem budowlanym, w którym zało-
żono przebudowę ulicy Światowida 
od skrzyżowania z ulicą Gryfitów do 
zakończenia ulicy placem manewro-
wym. W ramach inwestycji wykonano 
parking dla samochodów osobowych 
na 7 stanowiskach oraz ułożono nową 
nawierzchnię z kostki betonowej PO-

LBRUK grubości 6 cm na chodniku 
po stronie lewej. Długość przebudo-
wanej ulicy – 135,80 m. Powierzch-
nia nowej nawierzchni - 1.125,93 m2. 
Wykonawca robót został wyłonio-
ny w trybie przetargu nieograniczo-
nego, w którym oferty złożyło trzech 
wykonawców. Najniższą cenę zaofe-
rował Zakład Budownictwa Ogólne-
go i Utrzymania Dróg AZBUD Zdzi-
sław Ajs z Nowogardu. Łączny koszt 
realizacji inwestycji wynosi brutto 
148179,27 zł.
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Działki weszły  
do strefy

Na środowej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o włączeniu działek do 
specjalnej strefy ekonomicznej

Władze Nowogardu zeszłą jesie-
nią zadecydowały, iż będą ubiegać 
się o wejście do Kostrzyńsko-Słu-
bickej Strefy Ekonomicznej. Pierw-
sze kroki i kontakt z władzami stre-
fy podjęto już w roku obecnym. 
Nowogard występuje o utworzenie 
na swoich trenach specjalnej strefy 
wraz z gminami Płoty i Osina. Ko-
lejnym jest włączenie działek poło-
żonych w obrębie Miętna i Wojcie-
szyna do specjalnej strefy. Musi o 
tym zadecydować Rada Miejska. To 
jedna z formalności potrzebna do 
powstania strefy. 

Inicjatywa władz miasta spotkała 
się z krytyką na środowej sesji RM. 
Radny Andrzej Wasiak stwierdził, iż 
strefa powstanie zbyt blisko osiedla 
Bema, co będzie uciążliwe dla jego 
mieszkańców. Do grona krytyków 

dołączyli również radni Robert Cza-
pla i Tomasz Szafran.

- Na działkach w sąsiedztwie 
Bema nie mają prawa znajdować się 
zakłady z tzw. przemysłem uciąż-
liwym. Jeśli, ktoś nic nie robi, jest 
oceniany źle. Jak podejmuje działa-
nia, to spotyka się z jeszcze gorsza 
krytyką. Mam nadzieję, że panowie 
radni krytykujący jako pierwsi znaj-
dą prace w strefie. Powinna ona roz-
wiązać problem braku miejsc pra-
cy – odpowiedział burmistrz Kazi-
mierz Ziemba.      

Być może polski rząd zadecyduje 
o włączeniu do Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
już we wrześniu. Przedsiębiorcy in-
westujący w strefie będą mieli m.in. 
ulgi podatkowe.  

man   

Pomóżmy  
kornelce Głowińskiej

Kornelka urodziła się 14 kwietnia 2010 r w Drawsku Pomorskim i ważyła 
4010g/60cm. Tydzień przed porodem u lekarza prowadzącego USG wykaza-
ło, że dziecko jest zdrowe i waży około 3200g. Po zgłoszeniu się do szpitala z 
terminem porodu nie wykonano mi badania USG, mimo iż pierwszy poród 
był kleszczowy przy dziecku 3000g/50cm. Narodziny Kornelki odbywały się 
siłami natury. Pomimo nacięć dziecko nie mogło się urodzić, więc zostało 
wyciśnięte bardzo silnym ciskaniem na brzuch przez lekarza. W efekcie tego 
porodu Kornelia urodziła się w ciężkim stanie - diagnoza wykazała:

- Zamartwica okołoporodowa (stosowano sztuczną wentylację od 
0,25min- 1min), 

- Porodowe złamanie prawego obojczyka, 
- Całkowite porażenie prawego splotu barkowego typu Duchennea - Erba 

(bezwładna wisząca rączka),

Kornelka jest od pierwszych dni 
życia rehabilitowana kilka razy 
dziennie, i mimo, że widać efekty 
ciężkiej pracy to niestety musi zostać 
poddana operacji by w przyszłości 
mieć sprawną rączkę choćby w 80%. 
Koszt takiej operacji szacowany jest 
w granicach od 5tys do 12tys Euro, 
w zależności od stopnia uszkodze-
nia czego NFZ nie refunduje. Ope-
racje takie przeprowadza się u dzie-
ci od 3 do 6miesiąca życia. Wyko-
nują je specjaliści: prof. A. Gilbert 
z Jouvenet Cliniqe w Paryżu oraz 
dr J. Bahm z Aachen. Nasza córecz-
ka musi być poddana operacji naj-
później w październiku 2010 roku. 
Niestety my rodzice nie jesteśmy w 
stanie zgromadzić tak dużej kwoty 
w tak krótkim czasie. Zwracamy się 
więc do wszystkich ludzi dobrej woli 
o finansową pomoc dla naszej có-
reczki Kornelii Głowińskiej, by dać 
jej szansę na odzyskanie sprawności 
ruchowej w rączce. Przez zaniedba-

nia lekarzy będących przy porodach 
w jednej chwili uszkadza się dzieci, a 
niekiedy i rodzące kobiety skazując 
je na operacje, lata cierpień i płaczu 
przy rehabilitacji. A przecież można 
było temu zapobiec? 

Kornelka jest pod opieką Funda-
cji Splotu Ramiennego, pierwszej i 
jedynej w Polsce organizacji, która 
pomaga dzieciom z okołoporodo-
wym uszkodzeniem splotu ramien-
nego. Zwracamy się o pomoc dla 
tych, którzy sami nie mogą walczyć 
o własny los. Można przywrócić 
kalekim dzieciom choć częściową 
sprawność ręki. Pomóżmy, dajmy 
im radość normalnego życia! Mo-
żesz wnieść swoją cegiełkę w ope-
racje i rehabilitacje, chorych dzieci. 
Zyskasz uśmiech dziecka i dozgonną 
wdzięczność jego rodziców. Funda-
cja jest organizacją non – profit, pra-
cę dla dzieci traktuje jako pasję, a nie 
źródło dochodów.

 

FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO w WARSZAWIE
ING Bank Śląski O/Krucza 51, 00-022 Warszawa
Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981 (dla Kornelii Głowińskiej)  
Rodzice Kornelii: Jolanta Wojciech Głowińscy, ul. Basztowa 3c/7
78- 500 Drawsko Pomorskie, e- mail: jolantaglowinska@wp.pl
Tel. Jolanta: +48 503 094 114, Tel. Wojciech: +48 503 094 112 
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Romualda 
Kurowskiego 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
żona z rodziną

PodZiękoWaNia

Bogdan Czaplicki 

Nakręcony  
na pomaganie…

Każdy zna, chodź jedną osobę, o 
której może wyrazić opinię, że jest 
dobrym człowiekiem. Zawsze go-
towy do udzielenia pomocy innej 
osobie, bezinteresowny, nie oczeku-
je niczego w zamian. Ale czy rzeczy-
wiście tak jest? Czy są ludzie, którzy 
pomagają innym zupełnie społecz-
nie? Możemy się spotkać z dwiema 
rozbieżnymi poglądami. Jedni uwa-
żają, że w dzisiejszym świecie nikt 
nie działa z pobudek filantropij-
nych, gdyż każdy dba tylko o swo-
je dobra. Inni twierdzą, że są ludzie, 
którzy po prostu są dobrzy z natu-
ry, to osoby, o których się mówi, że 
mają złote serce. Tego potrzebnego 
serca doświadczył niepełnosprawny 
4 letni Kubuś Wójcik z Nowogardu, 
który po założeniu ortez powiedział 
”Mamo wreszcie będę chodzić i grać 
w piłkę a może i jeździć na desko-
rolce! „

Pisanie o drugim człowieku wobec 
dzisiejszych warunków, jakie przy-
nosi życie jest dość ryzykowne. Ma 
to związek z prywatnością lub prze-
wrażliwieniem wobec insynuacji, 
jakie człowiek człowiekowi może 
sprawić. Tak jednak nie zawsze musi 
być. Historia Kubusia i jego rodzi-
ców jest tego dobrym przykładem. 
Idea pomocy Kubusiowi zrodziła 
się z przypadku- szczęśliwego przy-
padku. Mama nawiązała kontakt z 
osobą, która również jest dotknięta 
podobną chorobą tylko, że już do-
rosłą. Efektem tego spotkania było 
uruchomienie dalszych kontaktów z 
panem Bogdanem Czaplickim. Jest 
On działaczem społecznym w Sto-
warzyszeniu „Wolontariat Wielkiego 
Serca”, które działa w Maszewie. Jego 
działalność nie skupia się tylko na 
tym mieście, ale również poza jego 
granicami. Forma aktywności - to 
przede wszystkim kontakty i dotar-
cie do odpowiedniej instytucji lub 
kompetentnej osoby w zakresie po-
trzeb dla osób niepełnosprawnych. 
W zapytaniu pana Bogdana, dlacze-
go to robi?. On odpowiada „pomoc 
innym jest nie tylko moim osobistym 
zaangażowaniem, ale jeszcze innych 
osób, które należą do stowarzysze-
nia jak również i niezrzeszonych. Co 
jest bardzo dla mnie budujące. ·Moje 
działania wobec potrzebujących jak 
i Kuby były od pierwszego kontaktu 

bardzo konkretne. Opierały się na in-
formacjach zgromadzonych na pod-
stawie wywiadu a później koordy-
nacji z innymi już zainteresowanymi 
osobami lub instytucjami. Przedmio-
tem naszych działań były kosztow-
ne a zarazem bardzo potrzebne or-
tezy ortopedyczne, na które rodziców 
Kuby nie było stać”.  Rodzice Kubu-
sia oprócz problemów związanych z 
prozą dnia codziennego zmagają się 
chorobą syna. W pryzmacie innych 
rodzin, których problem również 
ten dotyczy to problemy nieodosob-
nione i ogólnie znane np. instytu-
cjom znanym z „pomocy”. Często w 
rozpaczy a także chorych przepisów, 
rodzice zwracają się do stowarzy-
szeń lub fundacji z prośbą o pomoc. 
Rezultat jest najczęściej pozytywny. 
Tak było i w przypadku rodziców 
Kuby - na zadawane pytania odpo-
wiadają: ”To dobrze, że powstają fun-
dacje pomagające takim osobom jak 
My. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tą 
pomoc fundacji telewizji TVN, POL-
SAT a także PCPR-owi, firmie orto-
pedycznej „Orto-fach” i oczywiście  
Bogdanowi  i jego wolontariuszom. 
To budujące, że w całej tej trudnej sy-
tuacji związanej z brakiem środków 
są jeszcze osoby, których los innych 
obchodzi. Nasz Kubuś jest dzieckiem 
innym, ale to nie znaczy, że gorszym. 
Jego dzieciństwo okupione jest cho-
robą, co wyklucza go z normalne-
go dziecięcego życia. Ale, za to jego 
entuzjazm i mocny charakter wiele 
mówi. Duże wyraziste oczy wyraża-
ją, co zapewne czuje: Ulgę, radość a 
może wdzięczność za okazaną po-
moc. 

Komentarz: 
Każdy komentarz jest jedynie tyl-

ko wtrąceniem wobec działalno-
ści, jaką wykonuje Bogdan Czaplic-
ki i osoby, które z nim współpracu-
ją. Według rodziców Kuby to czy-
ste szlachetne szaleństwo, które-
go efektem jest skuteczna pomoc.  
Dziś wolontariat to element moż-
na rzec – już na stałe wpisany w na-
sze codzienne życie, które dla wielu 
osób i dzieci jest jedyną albo osta-
teczną czasami pomocą. Pan Bog-
dan i jego „drużyna” myśli dalej o 
Kubie, bo nadal są potrzebne pie-
niądze na kolejną ratę spłaty zacią-
gniętej sumy  w wysokości 2, 500 

zł na ortezy. Czy się uda?.Wszystko 
zależy od hojności i serc darczyń-
ców.  Już wkrótce będzie zorgani-
zowany pod batutą pana Bogdana 
koncert pod hasłem „Wasza pomoc 
moja sprawność”. Wobec powyż-
szej informacji  pan Bogdan zapra-
sza do współpracy zainteresowane 
firmy i instytucje  i prosi o bezpo-
średni kontakt w tej sprawie  na ad-
res: czapla1973@o2.pl  lub tel. 723-
139-373.Dlatego cóż można jeszcze 
powiedzieć o Bogdanie?.Może to, 
że „praca dla innych czyni nas wol-
nym, otwiera przestrzeń dobra dru-
giego człowieka” ks. Józef Tischner. 

Jarosław Bzowy 

UWaGa WędkarZe
Zarząd Koła M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 25.08.2010 ak-

cję sprzątania wokół jeziora nowogardzkiego. W pierwszym etapie prosimy 
użytkowników kładek od plaży przy ulicy Zielonej do ulicy Kilińskiego o 
zgłoszenie się do sklepu „Wędkarz” po worki na śmieci w dniu 24.08 2010 r. 
Spotkanie na plaży przy ulicy Zielonej w dniu 25.08.2010r. o godzinie 15:00. 
Pozostałych użytkowników kładek o terminie sprzątania jeziora powiado-
mimy osobnym komunikatem. 

Zarząd Koła 

 Sąsiedzi 
dla  
szpitala

Z budżetu gmin Osina i  Masze-
wo przyznano łącznie kwotę 33.000 
zł  - radni podjęli uchwałę i pieniądze 
przeznaczono  w formie dotacji   na 
zakup sprzętu medycznego, niezbęd-
nego do prawidłowego funkcjonowa-
nia Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Rejonowego w Nowogardzie,

LMM
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Piknik 
w Szczytnikach
Szczytniki – wioska na końcu 

Gminy Nowogard jawi się jako li-
der lokalnych i oryginalnych inicja-
tyw. Sołtys, pan Marek  nie szuka 
poklasku tylko konsekwentnie dąży 
do poprawy warunków życia miesz-
kańców i co bardzo ważne potrafi 
porwać ich do realizacji tych am-
bitnych zamierzeń. 

Wrażenie robi świetlica gdzie 
można kulturalnie spędzić czas 
(szczególnie w zimowe wieczory) 
– komputery z Internetem, instru-
menty muzyczne i typowo świetlico-
we gry i zabawy cieszą się zaintere-
sowaniem młodych. Obecnie przy-
stąpiono do ocieplania ścian co po-
prawi  nie tylko estetykę budynku. 
Jesienią ubiegłego roku oddano do 
użytku drogę i już wtedy sołtys za-
powiadał kolejne inwestycje.  Dzię-
ki staraniom członków Rady Sołec-
kiej zaczęto budowę boiska sporto-
wego – pieniądze z budżetu gminne-
go zostały w dwójnasób wykorzysta-
ne dzięki społecznej pracy licznego 
grona mieszkańców. W niedzielę 21 
sierpnia mogliśmy podziwiać nowe 
boisko piłkarskie i boisko do gry 
w siatkówkę, miejsce na rodzinne 
ognisko, i trasę do ćwiczeń druhów 
z miejscowej OSP. Pisaliśmy również 
na naszych łamach o sportowej ak-
tywności młodych – działa zareje-
strowana drużyna LZS i aktywnie 

uczestniczy w kolejnych spartakia-
dach organizowanych w  miejsco-
wościach gminy.  W sobotę byli go-
spodarzami po raz pierwszy orga-
nizowanych w Szczytnikach turnie-
jach piłki nożnej i piłki siatkowej. 

Jakby tego było mało pan Ma-
rek postanowił wykorzystać piknik 
i otwarcie boiska do akcji pomocy 
dla powodzian – mieszkańcy z wła-
snych środków i materiałów przygo-
towali  smakołyki  z grilla, grochów-
kę i pyszne ciasta – cały dochód z ich 
sprzedaży oraz sprzedaży napojów 
od sponsorów i loterii zasilił konto 
dla powodzian. Również puszka na 
dobrowolne datki nie świeciła pust-
kami.

Gdy zapytałem Sołtysa kogo 
szczególnie wyróżnić  odpowiedział 
krótko –„ ja wraz z Radą Sołecką 
podsuwam pomysły, a nasi miesz-
kańcy angażują się do pracy i więk-
szość z nich robi to z ochotą. Wy-
mieniając nazwiska mógłbym kogoś 
pominąć albo kogoś urazić. Sam pan 
widzi ile tutaj ludzi pracuje na to, by 
goście byli zadowoleni”.

Pozazdrościć ludziom, którzy wie-
dzą, że sami potrafią wiele gdy tylko 
chcą. Oby tylko nikt nie przeszka-
dzał i nie wkraczał na wieś ze źle po-
jętą polityką!

LMM
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Przyjmę 
emeryta (kę) lub 

rencistę (tkę) 

do prowadzenia 
szaletu wc 

na Targowisku Miejskim 
w Nowogardzie od za-
raz. 

Wiadomość 
w Biurze Targowiska. 
Zbigniew Raźniewski

4 miesięczny  
kotek

(czarny z białym krawatem) 
odrobaczony, przyjazny, szuka 

dobrego domu. 
Telefon kontaktowy 

604595588

Motocyklem pod krzyż 
na Giewoncie

Ile dostajemy  
z kasy Unii Europejskiej

Polska z unijnej kasy dostaje najwięcej. Średnio rocznie ponad dziewięć 
miliardów euro. Najwięcej do wspólnej kasy dokładają Niemcy. Co roku 
ponad 12 mld euro. Sporo dopłacają też Brytyjczycy, Francuzi i Włosi. Ale 
chcą to zmienić. Rozmowy w sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2014-
2020 będą wyjątkowo trudne. Bo Warszawie zależy na tym, by obecny 
układ sił nie zmienił się.

Już po raz drugi wyruszy z naszej 
Archidiecezji pielgrzymka motocy-
klistów od krzyża w Pustkowie do 
Krzyża na Giewoncie. Pomysł piel-
grzymki powstał w ubiegłym roku 
podczas wizyty Księdza Arcybisku-
pa Metropolity Andrzeja Dzięgi w 
Pustkowie, który zachwycony usta-
wioną tam repliką krzyża z Giewon-
tu, zapytał ks. prof. Wiesława Dyka, 
czy jest jakieś połączenie z krzyżem 
na Giewoncie. Tak powstał pomysł 
pielgrzymki na Giewont. Przygoto-
wanie pielgrzymki przebiegło bar-
dzo szybko. Włączyli się w jej or-
ganizację księża motocykliści na-
szej Archidiecezji i policjanci z klu-
bu motocyklowego Blue Knights VI. 
Do udziału zostali zaproszeni za-
przyjaźnieni motocykliści. Wyru-
szyło nas z Pustkowa 70 osób, w tym 
40 motocykli.  

W tym roku  pielgrzymi na mo-

torach wyruszą  po raz drugi.  Trasa 
została podzielona na pięć etapów: 
Pustkowo-Gniezno, Gniezno-Czę-
stochowa, Częstochowa-Zakopa-
ne, Zakopane-Wrocław, Wrocław-
Siekierki. Właśnie w Siekierkach, w 
Sanktuarium Nadodrzańskiej Kró-
lowej Pokoju, zostanie uroczyście 
zakończona pielgrzymka. Grupa bę-
dzie liczyła 80 osób. Start 27 sierp-
nia z Pustkowa po uroczystej Mszy 
Świętej by powrócić 31 sierpnia i tak 
jak w poprzednim roku zakończyć 
pielgrzymowanie w Siekierkach. Ko-
mandorem pielgrzymki jest ks. prof. 
Wiesław Dyk. Wyjazd grupy no-
wogardzkiej w piątek 27 sierpnia o 
g.6.00 spod kościoła pw. Św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Serdecznie zapra-
szamy fanów 2 kółek, a sympatyków 
prosimy o modlitwę w intencji piel-
grzymki.

x.TT

Niemcy zapewniają piątą część 
przychodów Unii. Następna jest 
Francja z 18 proc. wkładem. Kolejne 
Włochy zapewniają blisko 14 proc. 
wpływów. Wielka Brytania wpła-
ca 10,4 proc., a Hiszpania 9,6 proc. 
wszystkich składek.

W gronie tych beneficjentów unij-
nej pomocy, którzy otrzymują naj-
więcej pieniędzy znalazły się za to 
Luksemburg i Belgia. Zaskakują-
ce? Dodatni bilans to efekt tego, że 
kraje te utrzymują na swoim tery-
torium główne instytucje UE, ta-
kie, jak siedziba: Komisji Europej-
skiej, Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiej i unijnych try-
bunałów. Nadwyżka to koszt funk-
cjonowania unijnej biurokracji. W 
efekcie mieszkańcy Luksemburga - 
gdzie dochód na głowę jest niemal 
trzy razy wyższy od unijnej średniej 
- są bezapelacyjnymi liderami jeże-
li chodzi o pozyskiwanie środków 
z Brukseli w przeliczeniu na głowę 
mieszkańca. Rocznie jest to 2310 
euro. Kolejni są Węgrzy i Estończy-
cy po 341 euro na głowę. Na Polaka 
przypada 244 euro rocznie.

Na przeciwnym biegunie znaleźli 
się Holendrzy. Każdy z nich dopłaca 
do wspólnej kasy 210 euro rocznie. 

Duńczycy dokładają po 189 euro, 
Szwedzi po 172, a Niemcy, którzy 
wpłacają do unijnego budżetu naj-
większe kwoty, na osobę dokładają 
się po 149 euro.

Wymownym wskaźnikiem tego 
na ile Bruksela dokłada się do roz-
woju poszczególnych członków jest 
relacja uzyskiwanych dotacji do 
wartości Produktu Krajowego Brut-
to. Okazuje się, że pod tym wzglę-
dem najbardziej zyskują gospodarki 
Bułgarii, Litwy i Węgier. Roczne do-
tacje stanowią w ich przypadku od 
3,8 do ponad 4 proc. wartości PKB. 
W przypadku Polski, dotacje sta-
nowią 3 proc. wartości wypracowa-
nych dóbr.

I w tym przypadku okazuje się, że 
składki do unijnej kasy najbardziej 
obciążają Holandię, stanowią 0,6 
proc. rocznego PKB kraju tulipanów. 
Niewiele mniejszym bo 0,5 proc. ob-
ciążeniem są dla gospodarek Szwecji, 
Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Kwotowo jednak liderem jest Pol-
ska. Na lata 2007-13 przyznano jej 
netto 65 mld euro. To daje naszemu 
krajowi pierwsze miejsce w kończą-
cym się wkrótce okresie budżetowym.

www.money.pl/gospodarka/unia 
opr. LMM

Gmina osina 
Dzień Pala po raz siódmy 

Konkurencja polegająca na jak najszybszym wspięciu się  na pal i zadzwo-
nieniu wiszącym dzwonkiem . Zwycięzca otrzymuje zaszczytny tytuł „Pana 
Pala” i puchar pana Starosty. 

21.08.2010 w Krzywicach miała 
miejsce siódma edycja „Dnia Pala”. 
Lokalne święto o  rekreacyjno-festy-
nowym charakterze. Organizatorami 
imprezy byli  Wójt Gminy oraz sami 
mieszkańcy Krzywic. Imprezę mu-
zycznie i dowcipnym komentarzem 
ubarwiał pan Tadeusz Łukaszewicz. 
Obszerną relację z przebiegu zawo-
dów „palowych” i końcowe wyniki 
z przeprowadzonych konkurencji  
zamieścimy w piątkowym wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego. 

Jarosław Bzowy
Fot. „wchodzenie na pala”

Gazeta Goleniowska 
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

•	 Nie wynajmuj, tylko kup na własność. 
rata już od 800 zł. Na 30 lat. Nowo-
gard, 3 pokojowe mieszkanie sprze-
dam, słoneczne, centrum ale spokojna 
lokalizacja, pomoc w uzyskaniu kre-
dytu. Tel. 606 291 791, 606 616 309.

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam 2 działki budowlane pod 
garaże murowane do samochodów 
osobowych w Nowogardzie przy ul. 
J. Pawła, cena do uzgodnienia, cena 
5300 zł/ szt. , tel. 605 522 340.

•	 SZCZeCiN OKAZJA!!! 4.000 zł/m2 
nowy budynek, 57m2, Ip. 2pok., 
tel.600-273-171; 91-392-19-33.

• Sprzedam lub zamienię na mniej-
sze, mieszkanie 3 pokoje, 60,40 m 
kw, II piętro, 15 Lutego 15. Tel. 91 39 
21 637.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KA-
NAŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM 
NOWOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 
91 39 26 698, 605 856 584.

• TANIO zakwateruję od 6 do 13 pra-
cowników. 508 309 980.

• Sprzedam duży ładny dom w No-
wogardzie z możliwością prowa-
dzenia działalności. 91 39 20  531, 
605 276 272.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 
m kw. Tel. 66 55 62 511.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym, Okulickiego 2a. 514 995 314.

• Nowy dom, skrajny segment przy 
Grota-Roweckiego 37, tel.600-273-
171.

• Do wynajęcia 2 pomieszczenia han-
dlowe na ul. Warszawskiej. Kontakt 
Tel. 787 122 972.

• Sprzedam działkę budowlaną 
na Monte Cassino. 507  953  705, 
794 944 066.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-
tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, I piętro w Nowogardzie. Tel. 
795 507 097.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe na 
kawalerkę z dopłatą lub sprzedam. 
Tel. 509 530 073.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią i łazien-

ką. Kaucja 1000 zł plus 200 zł i plus 
media. Tel. 606 31 11 91.

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 
49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Kory-
towo sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, w 
Nowogardzie. 665 065 865.

•	 Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw po re-
moncie. 661 51 08 46.

• Sprzedam działkę pod zabudowę na 
uboczu wsi, 8 km od Nowogardu. 
605 943 547.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe, 53 m kw, 8 km od 
Nowogardu, w Maszkowie, cena 80 
tys. Tel. 661 719 438.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, War-
szawska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 
24 m kw. 668 137 228, 91 39 23 547 
po 15.00.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw, 
po remoncie, umeblowana, bez-
czynszowa (wspólnota). Tel. Kon. 
510 268 062.

• Sprzedam działkę pod zabudowę, 
0,89 ha, Jarchlino. 502 419 276.

• Do wynajęcia garaż murowany, 
ul. Nadtorowa, 200 zł/ m-c. Tel. 
722 124 369.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe + garaż. 660 346 200.

• Sprzedam mieszkanie M-3, 46,2 m 
kw w Goleniowie. Po generalnym re-
moncie, własne c.o. Tel. 603 585 395

• Sprzedam działkę przemysło-
wą ok. 38 arów w Nowogardzie. 
601 508 082, 603 45 07 18.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 48 m kw, II piętro, centrum No-
wogardu, cena do uzgodnienia. 
608 628 776.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie + budynek gospodarczy, 
dobra lokalizacja. 696 079 880.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4 poko-
jowe. 508 309 980.

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie, 
120 m kw w stanie surowym za-
mkniętym + oddzielny garaż 50 m 
kw, dodatkowo z użytkowym pod-
daszem, na działce 1200 m kw. 
506 534 179.

moTorYZaCJa

• Sprzedam opony letnie Continental 
185 65 R15, 4 sztuki, stan bdb, cena 
590 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Nissan Almera 12/2001,2,2 
diesel, zielony metalik,5 drzwi, hatch-
back, przeb. 125700 km, serwiso-
wany ASO, nowe: olej, filtry, uzupeł. 
klimat., tarcze i klocki hamulcowe, 

opony letnie Dunlop, pióra wyciera-
czek, stan bdb, cena 22500 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 04.2006, przeb. 123000 km, 
kolor srebrny metalik, klimatronik, 
książka serwisowa, bardzo zadbana, 
cena 45900 zł, tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub sa-
mochód Syrena, Warszawa oraz czę-
ści do nich. Tel. 508-351-213.

•	 kredyty samochodowe. Uprosz-
czone procedury – na oświadcze-
nie. 513 164 203. Centrum Finan-
sowe avantis.

• Sprzedam Nissan Micra k-12, 2003 
r., 79 tys. przebieg, po kobiecie. Tel. 
502 792 361.

• Volkswagen Transporter DOKA – 94 
r. – sprzedam. 665 06 13 06.

rolNiCTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650.

• Sprzedam kozy. 91 39 18 304.

• Sprzedam 5 letnią klaczkę, cena do 
uzgodnienia. Tel. 604 375 508.

•	 kredyty dla rolników. Uprosz-
czone procedury. do 100 tys. zł. 
513 164 203 – Centrum Finansowe 
avantis.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

• Sprzedam kopaczkę elewatorową, 
dwurzędową, cena do uzgodnienia. 
91 39 14 885.

• Sprzedam 2 tony owsa po 450 zł. 
600 653 124.

• Owce kameruńskie 8 miesięczne 
(parka) – sprzedam. 793 753 903.

• Sprzedam ziemię orną ok. 6 ha oraz 
ciągnik + osprzęt. 91 39 26 189.

USŁUGi

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 91 39 25 969, 791 337 769.

•	 dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCord – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 91 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 odSZkodoWaNia – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instala-
cja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. 607 719 505.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.

•	 „extra –dom” – profesjonalne do-
cieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•	 ogólnobudowlane, remonty, da-
chy, montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Montaż okien i drzwi. 723 102 284.

• Dachy. Ogólnobudowlane. 
723 102 284.
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SPrZedam 
mieSZkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje towarzyskie wakacyjne 
zawody wędkarskie na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zawody odbędą się dn. 29 sierpnia, losowanie  

o godz. 7.30 przy „Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dn. 27 sierpnia, 
wpisowe 10 zł. 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

• Usługi stolarskie: schody drewniane, 
ogrodzenia, parapety, renowacje. 
516 543 400.

• Usługi remontowo – budowlane: 
malowanie, szpachlowanie, tynki 
gipsowe, glazura, terakota, przerób-
ki wodno – kanalizacyjne. Tanio i so-
lidnie. 91 39 22 616 po 18.00.

•	 remonty. 792 217 337.

• Zlecę remont tarasu, 15 m kw. 
518 483 194.

•	 dUr – daCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 daCHY. 785 562 104.

• Malowanie, panele, regipsy, szpa-
chel. 513 202 205.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowe-
go. 605 276 271.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. 5 111 711 69.

• Zatrudnię murarzy. 662 678 895.

•	 Zatrudnię murarza i dekarza. Fir-
ma dUr – daCH. 691 621 141.

• Zatrudnię przy tynkowaniu i przy 
docieplaniu. 608 817 214. 

• Praca w domu! Zatrudnię telemarke-
terkę do umawiania spotkań domo-
wych. Atrakcyjna forma wynagro-
dzenia. Brak kosztów własnych. Tel. 
665 882 288.

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

•	 SPrZedam duży, czarno-fioleto-
wy narożnik i dwie pufy . Tel.607 
793 764.

• Sprzedam wannę łazienkową 170 
cm, stan dobry. Tel. 605 576 908.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fir-
my Vaillant z Niemiec po przeglądzie 
serwisu, do mieszkania, domu, gwa-
rancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – mieszka-
nie, dom, sklep, gwarancja, 900 zł. 
Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, gwarancja, 
cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena 300 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam bemar wodny do gastro-
nomii i inny sprzęt. 608 658 184.

•	 Pożyczki chwilówki bez okazywa-
nia dochodu, bez Bik, na dowód 
osobisty. 513  164  203 – Centrum 
Finansowe avantis.

• Sprzedam  książki do II klasy Techni-
kum Handlowego w Nowogardzie, 
komplet 50 zł. Tel. 66 33 117 98.

• Sprzedam psy sznaucer miniatura, 
cena do uzgodnienia. 661 209 450.

• Sprzedam wózek gondola + spa-
cerówka firmy  GRACO KADEX, fo-
telik samochodowy BerBer 0-11 kg 
oraz matę edukacyjną Disney. Tel. 
721 145 910.

• Drewno opałowe oflisy tartaczne 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Rusztowanie 200 m kw sprzedam. 
665 06 13 06.

• Poszukuję osób na wspólne dojazdy 
do Szczecina – auto z klimatyzacją. 
601 771 591.

d r U k a r N i a
oFerUJe: 

indywidualne trójdzielne 
kaleNdarZe na 2011 r.

Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

Tel.  913 922 165
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 

karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek dąbrowski - redaktor techniczny. 
Współ pra cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen-
ryk Szczu pak. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa liNia mi kro BU So Wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
odJaZdY Z NoWoGardU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odJaZdY Ze SZCZeCiNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ oSóB - ro maN BiŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNiedZiaŁkU do PiąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedZiela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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kolejka walkowerów
Szósta odsłona piłkarskiego Turnieju Na Dolnym stała pod znakiem wal-

kowerów, dyskwalifikacji i jednego meczu.
Większość  zaplanowanych na nie-

dzielę spotkań nie doszło do skutku. 
Część drużyn nie stawiła się na tur-
niej. Głowna przyczyna – w niedzie-
lę swój ligowy mecz rozgrywał nowo-
gardzki Pomorzanin, w którego sze-
regach występują  zawodnicy biorący 
także udział w turnieju. Nic dziwnego, 
że priorytetem dla nich była walka o 
ligowe punkty.

Organizatorzy podjęli także decy-
zję o dyskwalifikacji zespołu Komba-
tanci. Jej przyczyną było dwukrotne 
nie stawienie się piłkarzy tej drużyny 
na rozgrywki. Na korzyść wszystkich 
ekip, które rozegrały mecze z Komba-
tantami przyznano, więc walkowery. 
Niestety strzelcom anulowano także 

bramki zdobyte bramki w spotkaniach 
z zdyskwalifikowanymi. 

Gotowe do rozegrania pojedynku 
były jedynie zespoły Parasola i Zam-
kowej. Ładny mecz zrekompensował 
serię walkowerów. Zaczęło się od nie-
spodzianki, bo prowadzenie dla Zam-
kowej uzyskał Rafał Szałagan. Nieko-
rzystny dla Parasola wynik utrzymy-
wał się długo. Wyrównał Jacek Pert-
kiewicz, a później dołożył kolejne trzy 
bramki. Zamkowa grała jednak bar-
dzo ambitnie. Na kilka minut przed 
końcem doprowadziła do stanu 4:3 i 
miała jeszcze okazję do wyrównania.   

Za tydzień ostatnia kolejka i uro-
czyste zakończenie turnieju. O szcze-
gółach w piątkowym „Dzienniku”. 

Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty
1. Parasol  7 30:8 +22 21
2. Radosław 6 25:9 +16 16
5. Hieny Cmentarne 7 25:13 +12 12
4. FC Rezerwy 8 19:25 -6 12
3. Bóg Tak Chciał 7 18:13 +5 10
6. Czarny Parasol 7 15:19 -4 9
7. Zamkowa 7 22:37 -15 6
8. Bosman Dolne 7 7:25 -18 3
9. Kombatanci 8 0:24 -24 0

Wyniki ostatniej kolejki: Parasol – Zamkowa 4:3, BTCH – Bosman Dolne 3:0 (walkower), Hieny 
Cmentarne – FC Rezerwy 3:0 (walkower), Czarny Parasol – Kombatanci 3:0 (walkower), Radosław – FC 
Rezerwy 3:0 (walkower), Hieny Cmentarne – Bosman Dolne 3:0 (walkower).    Strzelcy: Jacek Pertkie-
wicz (Parasol) – 13 bramek. Dominik Gruszczyński (BTCH), Krystian Miklas (Zamkowa), Błażej Kara-
puda (FC Rezerwy) –  po 7 bramek.                                                                                                              man

inauguracja  
na szóstkę

Pierwsza połowa napawała niepokojem. W drugiej było znacznie le-
piej 

To pierwszy wygrany mecz inau-
guracyjny w historii klubu. W 2008 
r. pierwszy ligowy mecz (w B-klasie) 
Olimpia przegrała 3:2 z Komare-
xem Komarowo. Rok temu (już w 
A-klasie) uległa 3:1 Fali Międzyz-
droje. Tym razem było znacznie le-
piej, choć pierwsza połowa, wyso-
kiego zwycięstwa nie zapowiadała. 
Początek w wykonaniu naszych pił-
karzy był dość nerwowy. Pierwsze-
go ligowego gola w sezonie 2010/11 
dla Olimpii zdobył, z rzutu karnego 
Wojciech Bonifrowski. 

Wydawało się, że po zdobyciu 
pierwszej Olimpia nabierze pewno-
ści. Złudnie, bo goście szybko od-
robili straty. Już do końca pierwszej 
części gra naszej drużyny popra-
wie nie uległa. Średnio co 10 min. 
obrońcy Olimpii popełniali kardy-
nalne błędy, a kilkakrotnie przed 
utratą bramek ratował ich bramkarz 
Paweł Pozierak. 

Do przerwy, więc 1:1. Trener Mar-
cin Miklas dokonał kluczowej dla 
przebiegu meczu zmiany. Niepew-
nie spisującego się prawego obrońcę 

Pawła Kaletę zastąpił Gracjan Wnu-
czyński. Jego wejście na boisko wią-
zało się także ze zmianą ustawienia. 
Zmienił on na pozycji pierwszego 
stopera Mateusza Mikołowskiego. 
Ten drugi zaś powędrował na prawą 
obronę. 

Zmiany przyniosły oczekiwany 
efekt. Maciej Gołdyn zdobył dwie 
bramki. Goście zerwali się jeszcze 
do ataków. W zdobyciu gola na 3:2 
bardziej pomógł im bramkarz Olim-
pii i znów zrobiło się trochę ner-
wowo. Widać było, ze Zenit opada 
jednak z sił. Olimpia zdobyła dużą 
przewagę. Negatywne emocje dwo-
ma bramkami ostudził jednak Jakub 
Jędras. Młody piłkarz mający jedno-
cześnie za sobą ciekawą przeszłość  
strzelił dwa gole bardzo ładnej uro-
dy. Na koniec tradycyjnie na listę 
strzelców wpisał się jeszcze Krzysz-
tof Kieruzel.  

Wniosek  - w obronnej grze naszej 
drużyny za dużo prostych błędów. 
Ze skutecznością także mogłoby być 
trochę lepiej. Dobrze spisali się za-
wodnicy debiutujący w Olimpii.   

Olimpia Nowogard – Zenit Koszewo 6:2 (1:1)
Olimpia: Pozierak - Mikołowski, Durkowski, Niedźwiedź, Kaleta (45 

min. Wnuczyński) Jędras, Kuś (65 min. T. Pozierak), Bonifrowski (80 min. 
Szewc), Kieruzel, Gołdyn, M.Stachowiak.

Bramki:  Bonifrowski (K), Gołdyn (x2), Jedras (x2), Kieruzel.          man

Tylko aż jeden punkt
Po pierwszej połowie było idealnie. Po drugiej już tylko dobrze. 
W niedzielę trzeci mecz w tym se-

zonie rozegrał nowogardzki Pomorza-
nin. Nasz V-ligowiec podejmował na 
własnym stadionie Zorze Dobrzany. 
Przed meczem apetytów wielkich nie 
było. Zorza w dwóch pierwszych ko-
lejkach pokonała bowiem Stal Szcze-
cin i Masovie Maszewo. Tymczasem 
podopieczny trenera Zbigniewa Gu-
miennego tylko zremisowali u siebie 
ze szczecińską Arkonią i przegrali 3:0 
ze Stalą Lipiany. 

Początek meczu po prostu nudny, a 
piłkarze Pomorzanina jakby przestra-
szeni przeciwnika. Z czasem śmiało-
ści dodały im odważne wypady na 
jego połowę. Jeden z nich zakończył 
się pięknym golem. Napastnik Michał 
Laszkiewicz bez zastanowienia potęż-
nie uderzył piłkę z 20 m. Ta poszybo-
wała do bramki i wpadła tuż przy jej 
prawym słupku. W Zorzy zdziwie-
nie, bo przecież mecz miał być łatwy, 
prosty i wygrany. W ostatniej minucie 
pierwszej części u gości już konster-
nacja. Na stadionie natomiast radość 
i brawa. Piłkę do bramki gości wpycha 
Sylwester Bednarek. Zorza ma czego 
żałować, bo kilka minut wcześniej je-

den z jej piłkarzy w wyśmienitej sytu-
acji trafia tylko w słupek.     

Druga połowa meczu to już całko-
wita dominacja gości. W jej pierw-
szych minutach nie naszym zawodni-
kom udaje się powstrzymać przed do-
chodzeniem do strzeleckich sytuacji. 
Moment dekoncentracji przychodzi 
w 68 min. Pierwszą bramkę dla Zo-
rzy zdobywa jej grający trener, znany z 
prowadzenia drużyn młodzieżowych 
i rezerw Pogoni Szczecin Piotr Rabe. 
Goście łapią wiatr w żagle i całkowi-
cie dominują broniący się Pomorza-
nin. Trzeciej bramki gościom zdobyć 
się nie udaje.

Mimo wszystko po meczu pozosta-
je jednak niedosyt. Dwubramkowa za-
liczka z pierwszej połowy została od-
dana zbyt łatwo. Mimo, to dla mło-
dych piłkarzy Pomorzanina pochwała 
za walkę bez kompleksów przez więk-
szość meczu. W ligowej tabeli nasz ze-
spół zajmuje czwarte miejsce od końca.   

Pomorzanin Nowogard – Zorza 
Dobrzany 2:2 (2:0)

Bramki: Michał Laszkiewicz (25 
min.), Sylwester Bednarek (45 min.) 

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

Tel.  913 922 165

30 sierpnia br. godz. 16.30

SkóromeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057 reklama

PRANIE, MAGLOWANIE
Transport

Dla hoteli, pensjonatów, restauracji, domów opieki, itp.
Tel. 722 122 767

USŁUGI PRALNICZE s.c.

Ulica racibora

przed remontem

po remoncie

Czytaj s. 3
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

  Czytaj s. 10, 11

HURTPOL  Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa 

ul. Młynarska 1a, Nowogard  

zatrudni  
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- doświadczenie w zawodzie
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 
91 579 29 18

 Plakat autorstwa nowogardzianina Konrada Siodora - zwycięzcy konkursu „Sierpień 
80 oczami młodych” organizowanego przez Szczeciński IPN. Dzieło będzie można 
obejrzeć podczas szczecińskich obchodów sierpnia w al. Jana Pawła II.

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 
stoisko 23 m kw. 
Tel. 91 392 81 40.

Art. szkolne – PLECAKI
- NAJWIĘKSZY WYBÓR

- NAJNIŻSZE CENY
poleca  Hurtownia „PIER”
ul. Wojska Polskiego 4 N-d

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

HUrTPOl 
SP. Z O.O. SP. kOmaNDYTOWa

zatrudni Specjalistę 
do obsługi klienta 

inwestycyjnego i  detalicznego  
Wymagamy:
•	 wykształcenie min. średnie, prefe-
rowane wyższe 
•	 komunikatywność i dobra orga-
nizacja pracy 
•	 doświadczenie w obsłudze klienta 
•	 Znajomość branży sanitarnej i 
obsługi komputera

Oferty: ul. Młynarska 1a lub  
kadry@hurtpol.pl tel. 91 5792918

13

NaBÓr do szkoły - patrz strona 3

XXX lat 
od „karnawału” Solidarności
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Starosta 
dożynek

Zbigniew Florkowski - z 
Dąbrowy Nowogardzkiej

Starosta dożynek od urodzenia 
jest stałym mieszkańcem Dąbrowy 
Nowogardzkiej  i aktywnym spo-
łecznikiem. Zawodowo pracuje w 
Powiatowym Biurze Pracy - Filia w 
Nowogardzie.

Pan Zbigniew Florkowski pełni 
funkcję sołtysa sołectwa Dąbrowa 
Nowogardzka a ponadto jest prze-
wodniczącym Konwentu sołtysów 
gminy Nowogard. Dzięki jego ini-
cjatywie powołane zostało Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Dąbrowy 
„DĄB” gdzie pełni funkcję Prezesa. 
W ciągu 2 lat Stowarzyszenie zreali-
zowało 2 projekty współfmansowa-
ne przez Unię Europejską o wartości 
70.000,00 zł. Pan Starosta dożynek 
jest ojcem trojki dzieci.

Starościna 
dożynek

Aneta Krystkiewicz - z Dą-
browy Nowogardzkiej

Stała mieszkanka Dąbrowy No-
wogardzkiej wspólnie z mężem An-
drzejem prowadzi w pełni zmecha-
nizowane gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ponad 20 ha o specjali-
zacji „uprawa zbóż ichów trzody 
chlewnej”. Należy do Stowarzysze-
nia Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” 
gdzie pełni funkcję członka Zarzą-
du. Oprócz prowadzenia gospodar-
stwa domowego czynnie uczestniczy 
w życiu społecznym m.in. w Radzie 
Sołeckiej. Matka dwóch synów. Pani 
Aneta jest młodą energiczną osobą 
chętną do niesienia pomocy wszyst-
kim potrzebującym. Aktywna w 
pracach Stowarzyszenia „DĄB i Ra-
dzie Sołeckiej.

kto znalazł?
W dniu 19.08.20010 zostały zagu-

bione dokumenty w okolicach apte-
ki „JANTAR”  dowód osobisty i Kar-
ta Rencisty na nazwisko: Tomaszew-
ski Bogumił.  Red. 

msza św. w intencji 
śp. Jana korneluka  

Informujemy, że w dniu 
27.08.2010 o godz. 19:00 w Koście-
le parafialnym p.w Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie odbę-
dzie się msza żałobna. Red. 
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Biedronka bliżej 
ludzi...

Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Gryfitów – niedługo będą 
mogli robić zakupy bliżej miejsca zamieszkania! Pan Jerzy Andrzejewski za-
warł umowę dzierżawy w wyniku której przy ul. Bohaterów Warszawy w 
miejscu dotychczasowych pawilonów handlowych powstanie wybudowany 
od podstaw dyskont sieci Biedronka. Z uzyskanych przez nas wiadomości 
nie będzie to jednak trzeci market tej sieci tylko nadal drugi – przeniesiony 
będzie sklep z ul. Warszawskiej.

Pan Jerzy Andrzejewski uwzględnił sugestie okolicznych mieszkańców i 
nie zdecydował się na przeznaczenie placu pod budowę osiedla mieszkanio-
wego. Według informacji pana Andrzejewskiego jest szansa, że sklep może 
być uruchomiony jeszcze w tym roku.

LMM, foto KMK

Jest tak,    

a będzie tak… 

Zaprosili 
nas

3 września o godz. 20.00 do „CA-
FEE PIWNICA” na koncert Wojtka 
Kubiaka. Jego hit “Hey Ho Roc-
k’n’Roll”, nagrany z własnym zespo-
łem Chocolate  Spoon, gościł na an-
tenach rozgłośni Radia Zet i RMF 
FM  i innych stacji ogólnopolskich.

 Jarosław Bzowy 

Pomóżmy sobie - Poszukujemy gratis
- Żyjemy w XXI wieku - erze telefonów komputerów, telefonów komórkowych itp. 

Niekiedy nie zdajemy sobie nawet sprawy z faktu iż tuż obok- moze za ścianą - ktoś 
mieszka inaczej...

Nasza redakcja zwraca się do naszych czytelników z prośbą o pomoc dla osoby po-
trzebującej sprawnej turystycznej kuchenki gazowej z pięciokilogramową butlą, oraz 
sprawnego radiomagnetofonu (może być z odtwarzaczem CD) na baterie.

Osoba do której trafią w/w rzeczy żyje bez prądu i gazu- pomóżmy jej!!!
W/w rzeczy prosimy dostarczyć do naszej redakcji. 
- W imieniu pewnej organizacji pozarządowej prosimy ludzi dobrej woli o po-

moc w doposażeniu biura –  do biura po remoncie potrzebne są dwa biurka i fotele. 
Oczywiście biurka i fotele używane, ale w dobrym stanie. Kontakt do redakcji „DN”.

Dziękujemy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowogardzie
zaprasza Rodziny Zastępcze z terenu gminy  

Nowogard na udział w projekcie pod hasłem 
„ Wsparcie dla rodzin zastępczych” .

Zgłoszenia przyjmowane są do 07.09.2010r. w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie w pokoju nr 10. Wszelkie informacje pod nr tel. 91-39-
25-268. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

Koordynator projektu Dorota Maślana
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kto powalczy  
o fotel burmistrza?

„Wspólny Nowogard” wybiera…
W dniu dzisiejszym (27 sierpnia 2010 r.) rozpoczyna się zamknięta dla 

mediów konwencja wyborcza Stowarzyszenia „Wspólny Nowogard”. Zapro-
szenie na zebranie potwierdziło ponad 100 osób. Głównym punktem będzie 
wybór kandydata, który będzie reprezentował „Wspólny Nowogard” w wy-
borach na burmistrza Nowogardu – pretendenci  to Rafał Szpilkowski i To-
masz Szafran.

Więcej informacji o kandydatach na stronie internetowej www.wspolny-
nowogard.pl/

LMM

Czy burmistrz troszczył się o szpital?

Obsługa 20 mln obligacji wynieść 
ma 7,1 mln zł, co daje łączną kwotę 
27,1 mln zł.

Zadłużenie gminy, nie licząc emi-
sji obligacji, będzie wynosić z koń-
cem tego roku 20,5 mln milionów zło-
tych. Remont szpitala kosztować miał 
pierwotnie 12 mln zł. O tym, że nale-
ży to zrobić burmistrz wiedział nie od 
dziś. Mimo to zwlekał całymi latami 
z podjęciem decyzji o wyremontowa-
niu placówki. Po raz pierwszy mogli-
śmy sięgnąć po środki zewnętrzne w 
latach 2004–2006, kiedy uruchomio-
no Zintegrowany Program Operacyj-
ny Rozwoju Regionalnego. Kazimierz 
Ziemba nie wykazał najmniejszej ini-
cjatywy, by pozyskać te pieniądze. Od 
2007 roku rozpoczął się prawdziwy 
boom dla wszystkich zainteresowa-
nych ubieganiem się o środki unij-
ne, które do 2013 roku mają pomóc 
w rozwoju naszego kraju. Dla każdego 
województwa stworzono Regionalny 
Program Operacyjny. Dzięki niemu 
można ubiegać się o dofinansowanie 
w różnych dziedzinach, również służ-
by zdrowia. 

Tym sposobem ogromną pomoc 
otrzymały szpitale:

1. Specjalistyczny Szpital w Szcze-
cinie – Zdunowie – wartość dofinan-
sowania: 33 114 567,00 zł. Tytuł pro-
jektu: Rozbudowa część środkowej 
budynku głównego z dostosowaniem 
oddziałów chirurgicznych do wymo-
gów fachowo-sanitarnych.

2. Szpital Wojewódzki w Ko-
szalinie – wartość dofinansowani : 
32 492 438,00 zł. Tytuł projektu: Mo-
dernizacja Szpitala Wojewódzkiego.

3. Samodzielny Publiczny Woje-
wódzki Szpital w Szczecinie – war-
tość dofinansowania: 26  265  386,00 
zł. Tytuł projektu: Centrum zabie-
gowe z zapleczem łóżkowym w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie.

4. Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny w Szczecinie – wartość do-
finansowania : 6 233 023,14 zł. Tytuł 
projektu: Zakup nowoczesnej apara-
tury medycznej dla Samodzielnego 
Szpitala Klinicznego.

Wymieniłem tylko największe projek-
ty, które otrzymały dofinansowanie, któ-
re mógł uzyskać również szpital w No-
wogardzie.

Dlaczego nie uzyskał?
Okazuje się, że Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego nie wziął pod 
uwagę naszego szpitala. Nie dał szans, 
aby szpital mógł stanąć do konkursu i 
powalczyć o jakiekolwiek dofinansowa-
nie na remont i przystosowanie nowo-
gardzkiego szpitala do wymogów UE. 
Przydzielił odgórnie pieniądze na inne 
szpitale, realizując to w trybie indywi-
dualnym a nie konkursowym. Takie 
działanie zamknęło nam ostatnią i re-
alną szansę na modernizację szpitala za 
unijne pieniądze, nie rujnując finansów 
gminy.

Pytanie, czy była faktycznie szansa na 
uzyskanie pomocy zewnętrznej?

Od kilkunastu lat mówi się w Nowo-
gardzie o potrzebie ratowania szpitala. 
Głosy te nasilają się w momencie zbli-
żania się kolejnych wyborów. Rządząca 
większość twierdzi: Jeśli nie będzie nas, 
nie będzie szpitala. Przyszedł jednak 
czas, kiedy nie można już dłużej mani-
pulować emocjami, bo szpital faktycznie 
trzeba zmodernizować. I powstał pro-
blem. Przez lata burmistrz nie miał po-
mysłu lub chęci do szukania pieniędzy 
na remont. Nie miał też realnego planu 
zwiększenia dochodów gminy. W tym 
wypadku sugeruje nam tylko jedno wyj-
ście: emisję obligacji!

Ta droga grozi jednak bankructwem 
gminy i utworzeniem zarządu komisa-
rycznego. Burmistrz Ziemba zabrnął w 
ślepą uliczkę. Z jednej strony szpitalem 
próbuje wygrać kolejne wybory, z dru-
giej ma świadomość, że może doprowa-
dzić gminę do bankructwa. Do tej pory 
działał zgodnie ze starą, sprawdzona za-
sadą: „później się będziemy martwić” 
lub „jakoś to będzie”. Nadszedł jednak 
czas, kiedy taka polityka musiała przy-
nieść opłakane efekty: kasa pusta, dług 
już teraz wynosi 20,5 mln zł i nie ma 
żadnego pomysłu na jego zmniejszenie.

Napisałem o tym, ponieważ należy 
pamiętać, że województwem zachod-
niopomorskim rządzi koalicja PO-PSL. 
Prezesem wojewódzkim PSL jest Kazi-
mierz Ziemba. To jego partia, jako ko-
alicjant, stworzyła strategię wojewódz-
twa, zdecydowała, który szpital bez kon-
kursu otrzyma dofinansowanie, a który 
nie.

Wiedząc jak ważny jest szpital dla 
mieszkańców Nowogardu, wiedząc, że 
gminy nie stać na wydanie 20 mln zł, nie 
zrobił nic, aby uzyskać pomoc zewnętrz-
ną.

Dzisiaj, mając świadomość zbliżają-
cych się wyborów, chce zaciągnąć po-
życzkę (emisja obligacji to także poży-
czanie pieniędzy) na kwotę dodatko-
wych 20 milionów zł. Doprowadzi tym 
samym do zadłużenia Nowogardu na 
poziomie 34,5 mln zł. Ten dług obcią-

ża każdego mieszkańca gminy - dziec-
ka, dorosłego i emeryta. Będą go spłacać 
wszyscy. Najprościej jest wyciągnąć pie-
niądze zadłużając gminę, zadłużając jej 
mieszkańców. Każdy z 24 tys. mieszkań-
ców gminy Nowogard będzie miał dług 
rzędu 1 500 zł.

Warto poinformować obywateli No-
wogardu, że wskaźnik zadłużenie 36 
mln zł to poziom graniczny dla gminy 
określony ustawą o finansach publicz-
nych (60% dochodów) i stanowi zagro-
żenie dla prawidłowego funkcjonowa-
nia gospodarki finansowej gminy. Inny-
mi słowy grozi bankructwem.

Tak wielkie zadłużenie będzie skut-
kowało całkowitym paraliżem rozwo-
ju naszej gminy. Przez najbliższe kilka 
lat nie będzie praktycznie żadnych pie-
niędzy na podwyżki dla pracowników, 
wkład własny na pozyskanie środków 
zewnętrznych, budowę obwodnicy po-
łudniowej, naprawy kanalizacji, budo-
wę cmentarza, obiektów sportowych 
oraz na jakiekolwiek inne inwestycje. A 
w ekonomii nie ma próżni. Tak ogrom-
ne zadłużenie spowoduje reakcję łań-
cuchową. Brak inwestycji w gminie to 
brak zleceń dla nowogardzkich firm, 
brak zleceń to brak pracy dla mieszkań-
ców zatrudnionych w firmach, brak pra-
cy to zwiększenie bezrobocia, bezrobo-
cie to ….

Co można zrobić?
Logicznym wyjściem wydaje się eta-

powanie inwestycji modernizacji szpita-
la wraz z etapowaniem zadłużenia. Za-
miast 20 milionów można wziąć 4-5 mi-
lionów złotych na sfinansowanie pierw-
szego etapu inwestycji i znaleźć wreszcie 
możliwości zarabiania przez gminę pie-
niędzy, które bez potrzeby zadłużenia 
gminy umożliwią sfinansowanie pozo-
stałych prac. Żeby tak było, to inwestycje 
realizowane przez gminę muszą przyno-
sić zyski. W przeciwnym wypadku za 
nieudolność pana Ziemby płacić będzie-
my latami my - mieszkańcy gminy.

A włodarz Nowogardu nie ma po-
mysłów na wyjście z kryzysu. Chociaż-
by nieudolna próba stworzenia parku 
przemysłowego przez burmistrza Ziem-
bę. To kolejna kiełbasa wyborcza. Pan 
Ziemba chce powołać w Nowogardzie 
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną. Coś na wzór Goleniow-
skiego Parku Przemysłowego. Nie było-
by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że gmina Nowogard nie posiada tere-
nów pod inwestycje, więc burmistrz 
proponuje stworzyć strefę na gruntach 
należących do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych. Różnica jest taka, że gmi-
na Goleniów główny zysk czerpie ze 
sprzedaży działek pod inwestycje, któ-
re sprzedaje średnio po 5 mln zł. Nowo-
gard nie zarobi nic, ponieważ grunt nie 
należy do miasta. Warto się zastanowić, 
czy chcemy burmistrza, który uważa, że 
gmina nie powinna zarabiać?

Radny  Tomasz Szafran

Sprawą, która poruszyła ostatnio opinię publiczną jest decyzja burmistrza o 
emisji obligacji na kwotę 20 mln zł, która w całości zostanie przeznaczona na 
remont nowogardzkiego szpitala (bez wyposażenia w specjalistyczny sprzęt) 
i  przystosowanie go do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Martwi 
jednak fakt, że jedyną metodą rozwiązywania problemów Nowogardu jest wyda-
wanie budżetowych pieniędzy. Naszych pieniędzy!
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXII Niedziela Zwykła (Łk 14,1. 7-14)

„Na chorobę pyszałka  
nie ma lekarstwa”

Chrystus w dzisiejszym fragmencie ewangelii zachęca nas do postawy po-
kory. W świecie przyrody trwa zacięta walka o byt. Podobne zmaganie moż-
na obserwować wśród ludzi. Różnica jednak polega na tym, że w przyrodzie 
silniejszy wygrywa, a słabszy uznaje się za pokonanego, tymczasem wśród 
ludzi słabszy rzadko kiedy rezygnuje z dalszej walki i umie się pogodzić ze 
swoim miejscem. Pokonany potrafi sięgać po bardzo nieuczciwe środki, byle 
wypłynąć na wierzch i zająć pierwsze miejsce. A jeśli mu się to już nie może 
udać, swoje wysiłki koncentruje na tym, by pomniejszać sukces zwycięzcy. 
Można nawet obserwować sytuacje, w których pewne jednostki tym usilniej 
walczą o pierwsze miejsce, im mniej się do tego nadają. 

Źródłem tej dążności jest pycha, czyli chorobliwie ustawiona ambicja. Lu-
dziom się wydaje, że są o tyle ważni, o ile mają przewagę nad innymi. Stąd 
ciągle zestawiają się z  innymi, przeżywając bolesne kompleksy, gdy spoty-
kają silniejszych, zdolniejszych, bogatszych od siebie, i zadzierają nosa, gdy 
mogą udowodnić nad kimś przewagę. Dla zewnętrznego obserwatora takie 
postępowanie jest niezrozumiałe, często niemądre, ale pycha zaślepia zaro-
zumialca i nie pozwala mu dostrzec prawdy o sobie.

Pycha to groźna choroba ludzkiego ducha. Niszczy tego, kto na nią cho-
ruje, i boleśnie rani wszystkich, którzy mają z nim do czynienia. Większość 
ludzkiego cierpienia i  nieszczęścia płynie z  niezaspokojonej ambicji. Nie-
wielu też ludzi jest wolnych od tej choroby. Jej objawy możemy obserwować 
w przedszkolu i w domu starców, w kolejce przed sklepem i nawet w koście-
le. Grozę tej choroby powiększa fakt, że żadna apteka świata nie posiada na 
nią lekarstwa. Autor Księgi Mądrości stwierdził krótko: „Na chorobę pyszał-
ka nie ma lekarstwa”.

Jedyna bowiem szansa wyrwania się z tej choroby jest zawarta w odkryciu 
i umiłowaniu prawdy o sobie. Aby to jednak mogło nastąpić, człowiek musi 
zrezygnować z porównywania siebie z innymi i zmierzyć się wprost i bezpo-
średnio z Bogiem. Dopiero w spotkaniu z Nim jest w stanie odkryć swoją 
prawdziwą i niepowtarzalną wielkość i swoją prawdziwą małość, a przez to 
odnaleźć swoje własne miejsce w stworzonym przez Boga świecie.

Ktoś słusznie powiedział, że każdy człowiek winien mieć coś z Kopernika. 
Każdy bowiem winien odkryć, że on nie jest Ziemią, centrum świata, wo-
kół którego wszystko się kręci, lecz planetą, jedną z miliardów, która razem 
z innymi, i zgodnie z nimi, kręci się wokół Wiecznego Słońca, którym jest 
Bóg. Kopernik długo odkrywał prawdę o ziemi i słońcu, a ukończone dzie-
ło trzymał w ręku dopiero na łożu śmierci. Szczęśliwy człowiek, który przy-
najmniej w godzinie śmierci dokona tego odkrycia w swoim życiu. Znak, że 
wyzwolił się z owej groźnej choroby, która uniemożliwia dostanie się do kró-
lestwa Bożego. W niebie nie ma miejsca dla ludzi pysznych.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Powoli dobiega koniec wakacji, dziękujemy Panu Bogu za ten czas wypoczyn-

ku, urlopów, ale także i prac. Jeszcze w tę ostatnią niedzielę o okresie wakacyj-
nym zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 11.00; 12.30; 19.00. W Kulicach o g.9.00; 
w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o godz. 
19.00. Od września wracają Msze św. o g.7.00 i 18.00.

W środę 1 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. dla dzieci i 

młodzieży  o godz. 8.00 w naszym kościele. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W przyszłym tygodniu 2 września przypada Pierwszy Czwartek, gdzie modli-

my się w naszych kościołach o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, za-
konne, misyjne, szczególnie z naszych parafii. 

W pierwszy Piątek 3 września wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa za nasze grzechy. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania. Spo-
wiedź od godz. 17.00.

W pierwszą Sobotę 4 września oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fatimski, 
gdzie w Parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 odbędzie się 
Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy.

W tym dniu odwiedzamy także chorych z terenu parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., 
czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do 
tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały ob-
rus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 12.00.

x.TT

Dożynki Archidiecezjalne  
– dziękczynienie za tegoroczne plony…

Ksiądz Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński serdecznie 
zaprasza na Dożynki Archidiecezjalne, które odbędą się w niedzielę, 29 sierp-
nia br. Podobnie jak w ubiegłym roku, będą one zorganizowane w dwóch rejo-
nach Archidiecezji i zgromadzą przedstawicieli starostw, gmin, sołectw i wiernych 
wszystkich dekanatów. Mieszkańcy północnej części Archidiecezji (w tym miesz-
kańcy gminy Nowogard) zapraszamy do Trzebiatowa, gdzie w Sanktuarium Ma-
cierzyństwa Najświętszej Maryi Panny o godz. 12.00 nastąpi prezentacja wieńców 
dożynkowych i przywitanie gości. Następnie o godz. 13.00 rozpocznie się Msza 
Święta dziękczynna za tegoroczne plony. Bezpośrednio po liturgii korowód do-
żynkowy przejdzie na Stadion Miejski w Trzebiatowie, gdzie odbędzie się część 
artystyczna uroczystości. Dożynki Archidiecezjalne stanowią dobrą okazję, aby-
śmy zjednoczeni we wspólnocie, dziękczynną modlitwą otoczyli tegoroczne plo-
ny i pracę rolników.

Równocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Rolników i Dożynkach Jasnogórskich, które odbędą się w dniach 
4 - 5 września 2010 r. pod hasłem „Do Matki pięknej miłości”. Tegoroczne 
Dożynki Krajowe będą miały szczególny charakter, ponieważ nasza Archi-
diecezja jest ich współorganizatorem. W miarę możliwości bądźmy razem 
również w tych dniach, a szczególnie na Jasnej Górze w niedzielę, 5 września 
br., gdzie o godz. 11.00 gdzie nasz Ks. Abp Andrzej Dzięga będzie przewod-
niczył uroczystej Mszy Świętej.

PROGRAM DOŻYNEK ARCHIDIECEZJALNYCH W TRZEBIATOWIE - 
29 sierpnia 2010 r. - Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, ul. 
Lipowa 10

Godz. 12.00 – Modlitwa „Anioł Pański”
Przywitanie uczestników i zaproszonych gości
Prezentacja wieńców dożynkowych (1-2 min. dla delegacji)
Godz. 13.00 – Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony
„Dzielenie się chlebem” - poświęcenie i rozdanie chleba
Godz. 14.30 – Korowód dożynkowy z Sanktuarium na Stadion Miejski
– Uroczyste słowo dożynkowe Burmistrza Trzebiatowa oraz Starosty Powiatu 

Gryfickiego i wystąpienia Gości
– „Dzielenie się chlebem” - 1000 chlebów zostanie rozdanych przez wójtów
– Informacja o starostach dożynek oraz ich gospodarstwach
– Występ Zespołu Tanecznego z Gryfic
– Poczęstunek
– Obiad dla zaproszonych gości VIP w sali sportowej
Program artystyczny:
– gmina ekologiczna
– gry i zabawy dla gmin i sołectw
– loteria fantowa
– występy regionalnych zespołów ludowych i muzycznych
– degustacje produktów
– ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród
– koncert wieczoru
– zabawa taneczna
– pokaz sztucznych ogni
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rekolekcje dla narzeczonych
Duszpasterz „SPOTKAŃ MAŁ-

ŻEŃSKICH”  w naszej archidiece-
zji wraz z liderami zapraszają na ko-
lejne REKOLEKCJE DLA NARZE-
CZONYCH, czyli rekolekcje o cha-
rakterze warsztatów dla narzeczo-
nych, w ramach kursu przedmałżeń-
skiego, dla tych, którzy chcą wejść 
w małżeństwo z dobrymi relacjami 
między sobą, którzy chcą pogłębić 
swoją miłość. Rekolekcje te odbędą 
się od 24 do 26 września tego roku 
w Wisełce. Zgłoszenia przyjmu-
ją Małgorzata i Andrzej Piotrowscy 
pod tel.: 091/ 486-23-01. Dokładne 
informacje na stronie: www.spotka-
niamalzenskie.pl  

Motocyklem pod krzyż na Gie-
woncie…

Już po raz drugi wyruszy z naszej 
Archidiecezji pielgrzymka motocy-
klistów od krzyża w Pustkowie do 
Krzyża na Giewoncie. Pomysł piel-
grzymki powstał w ubiegłym roku 
podczas wizyty Księdza Arcybisku-
pa Metropolita Andrzeja Dzięgi w 
Pustkowie, który zachwycony usta-
wioną tam repliką krzyża z Giewon-

tu, zapytał ks. prof. Wiesława Dyka, 
czy jest jakieś połączenie z krzyżem 
na Giewoncie. Tak powstał pomysł 
pielgrzymki na Giewont. Przygoto-
wanie pielgrzymki przebiegło bar-
dzo szybko. Włączyli się w jej orga-
nizację księża motocykliści naszej 
Archidiecezji i policjanci z klubu 
motocyklowego Blue Knights VI. W 
tym roku  pielgrzymi na motorach 
wyruszą po raz drugi. Trasa została 
podzielona na pięć etapów: Pustko-
wo-Gniezno, Gniezno-Częstocho-
wa, Częstochowa-Zakopane, Zako-
pane-Wrocław, Wrocław-Siekierki. 
Właśnie w Siekierkach, w Sanktu-
arium Nadodrzańskiej Królowej Po-
koju, zostanie uroczyście zakończo-
na pielgrzymka. Grupa będzie liczy-
ła 80 osób. Start 27 sierpnia z Pust-
kowa po uroczystej Mszy Świętej by 
powrócić 31 sierpnia i tak jak w po-
przednim roku zakończyć pielgrzy-
mowanie w Siekierkach. Serdecznie 
zapraszamy fanów 2 kółek, a sympa-
tyków prosimy o modlitwę w inten-
cji pielgrzymki.

Minęło już 40-lat 
a my wciąż żyjemy 

jak Kot i Pat, 
w pełnej przyjaźni, 
zgodzie, harmonii, 

w bólu, radości.  
W tym dniu wspaniałym, 
przy całym tłumie gości 

życzę ci Andrzeju 
wiele zdrowia i wszelkiej 

pomyślności.
Z najlepszymi życzeniami. 

Jarek Bzowy. 

ŻYCZeNIa

Serdeczne 
podziękowania 
od Pary Młodej 

dla zespołu „Bursztyn” 
(państwa Zająców) oraz 
„Willi Zbyszko” 
za dobrą zabawę 

i miłą obsługę 
składają 

Anna i Andrzej 
Hajdukowie z gośćmi

PODZIękOWaNIa

Sprostowanie
Zgodnie z prawem prasowym proszę o zamieszczenie sprostowania. W  

dniu   20.08.2010   roku  w   Dzienniku   Nowogardzkim   ukazał  się  artykuł 
pt. „Kłamstwo ma krótkie nogi". 

Wyjaśniam co następuje:
1.  Na terenie Zakładu REM S.A. przy wadze samochodowej znajdują się 

pomieszczenia socjalne w tym natrysk, WC i pomieszczenie kuchenne z któ-
rych korzystają kierowcy dostarczający samochodami zboże.

2.  Pan Krzysztof Kosiński nie ma wiedzy o organizacji ruchu na terenie 
Zakładu i pomylił bramę administracyjną od strony ul. 3 Maja 26 z bramą 
przemysłową od strony Toyoty. Brama administracyjna czynna jest od godz. 
7.30 do godz. 16.30, natomiast brama przemysłowa jest otwarta cały czas 
podczas przyjmowania zboża do magazynów. Z bramy tej korzystają nasi 
dostawcy (kierowcy). Co do pozostałej części artykułu nie będę się ustosun-
kowywał, pozostawiam to ocenie czytelników. Dodam jedynie, że PRL-u się 
nie wstydzę.

Dyrektor Zarządzający REM 
Antoni Bielida

Gazeta Prawna informuje:
Nie będzie można palić w miejscach publicznych !!!
Od 15 listopada 2010 r. zakazem palenia będą obiekty użytku publicznego  

( obiekty świadczące usługi zdrowotne, uczelnie , szkoły ),  środki transportu 
publicznego, miejsca pracy, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Podst. prawna: Ust z 8 kwietnia 2010 r. ( dz.U. nr 81.poz 529 ).

KOMENTARZ AUTORA:  jak to w naszym przepięknym kraju bywa nie 
wprowadzono bezwzględnego zakazu palenia. Podejrzewam, że wskutek 
nacisku lobbystów palaczy takich jak obecna minister zdrowia Ewa K. po-
zwolono zrobić palarnie z wywiewną wentylacją mechaniczną.

A to oznacza że nadal będą wyznaczone w zakładach gastronomicznych 
sale dla palących. Cały cywilizowany świat wydał całkowity zakaz palenia 
nawet na ulicach, ale my musimy zawsze być oazą głupoty.

Jeżeli masz dziecko 5-letnie albo 6-letnie chcesz je wysłać do przedszkola, a 
nie ma miejsc możesz gminę zaskarżyć. Gmina w myśl wprowadzonej reformy 
oświatowej nie może odmówić przyjęcia do przedszkola 5 i 6-latków.

Prawnicy twierdzą, że miejsce w przedszkolu dla 5 i 6 latka to konstytucyjne 
prawo rodziców. W przypadku odmowy przyjęcia 5 i 6 latka można zaskarżyć 
gminę do sądu. Rodzice mają też prawo domagać się od państwa odszkodo-
wania za poniesione straty. A poniosą je gdy będą musieli skorzystać z przed-
szkola prywatnego czy niańki.

KOMENTARZ AUTORA:  Cały bałagan powstał z powodu lapsusu, któ-
ry wydał rząd. Może w końcu rząd zacznie brać odpowiedzialność  za swo-
je reformy.

NIP przysłowiowego Kowalskiego zniknie w lipcu 2011 roku. Zostanie za-
stąpiony PESELEM.

Do 30 września 2010 roku nauczyciele otrzymają podwyższone wynagro-
dzenie zasadnicze o 7%. Jeżeli w styczniu 2011 ich pensja będzie zbyt niska 
otrzymają wyrównanie.

Gminy i powiaty określają średnie płace dla pedagogów, które gwarantuje 
im art.30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KN. Kwota bazowa obowiązu-
jąca od września 2010 roku określona w art..15 ust.2 ustawy budżetowej wy-
nosi 2446,82 PLN. 

Od 1 do 10 września rolnicy mogą składać wnioski o renty strukturalne w 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwo rolne prze-
znaczone do przekazania następcy powinno mieć co najmniej sześć hektarów 
użytków rolnych. Gospodarstwo trzeba przekazać wyłącznie poprzez przenie-
sienie jego własności na rzecz jednego rolnika, który posiada już gospodarstwo 
rolne bądź na następcę- czyli osobę poniżej 40 roku życia, która rozpocznie 
prowadzenie działalności rolniczej po raz pierwszy z dniem przejęcia gospo-
darstwa rolnego od rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną.

Ponadto osobie tej powinna zostać wypłacona premia dla młodych rolników 
przed dniem wydania przekazującemu gospodarstwo rolne decyzji o przyzna-
niu renty strukturalnej.

 Podst.prawna : Par.1-19 rozporządzenie Min.Roln. z dnia 16 lipca 2010.

Pracownicy mający kontakt z więźniami otrzymają oprócz pensji specjalny 
dodatek. Wyniesie on do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto funkcjonariuszom przysługuje dodatek służbowy oraz dodatek za 
wysługę lat. Po dwóch latach pracy wynosi on 5%  i wzrasta o 5 % za każde 
następne lata służby . Maksymalna wysokość dodatku wynosi 35% po 30 la-
tach służby. Podst. prawna:  Art. 26-58 ustawy z 9 kwietnia 2010 r o Służbie 
Więziennej ( Dz.U.nr 79 poz 523.

Szanowni Czytelnicy! 
Jeżeli jesteście zainteresowani takimi informacjami prawnymi proszę na-

pisać do redakcji lub zatelefonować.
Wskutek tego, że od października zeszłego roku nie mogę otworzyć Cen-

trum Okulistyki na 5 Marca w Nowogardzie mam dużo czasu na studiowa-
nie prawa. Interesujące mieszkańców gminy przepisy prawne będę przedsta-
wiał z wielką przyjemnością.

Krzysztof Kosiński
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Jan Aleksander syn Elizy 
Ceglarek ur. 26.08.2010 
ze Szczecina

Nina córka Olgi Pleszak 
ur. 13.08.2010 
z Nowogardu

GrzeŚ syn Michaliny 
Albiniak ur. 10.08.2010 
z Dalna

Jakub syn Martyny 
Frymus ur. 25.08.2010 
z Kulic

Sara córka Wioletty 
Witkowskiej-Kowalczyk 
ur. 12.08.2010 
z Nowogardu

Kornelia córka Moniki 
Krawczyk ur. 23.08.2010 
ze Szczecina

Syn Olgi Hajduk ur. 
22.08.2010 z Czarnogłowy

Wiktoria córka Patrycji 
Poręba ur. 21.08.2010 z 
Nowogardu

Marcel syn Justyny 
i Mariusza îluz ur. 
22.08.2010 z Nowogardu

Na Dolnym  
mecze o wszystko 

W najbliższą niedzielę ostatnia odsłona piłkarskiego Turnieju Na Dol-
nym. Przed nami rozstrzygające mecze. 

Szósta kolejka rywalizacji na boisku przy pl. Szarych Szeregów rozpocz-
nie się o godz. 17.15. W pierwszym meczu zmierzą się zespoły Radosław i 
Bosman Dolne. W drugim pojedynku zagrają czarny Parasol i Zamkowa. 
Trzeci mecz Hieny Cmentarne rozegrają z drużyną Bóg Tak Chciał. Na ko-
niec najważniejszy pojedynek. Zmierza się w nim drużyny zajmujące obec-
nie dwie pierwsze lokaty w ligowej tabeli, czyli Parasol i Radosław. Pierwszej 
drużynie do zwycięstwa wystarczy jedynie remis. Można się jednak spodzie-
wać, iż Radosław Taniu skóry nie sprzeda. Ostatni mecz powinien rozpo-
cząć się około godz. 18.40. Po tym pojedynku nastąpi uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom. Pierwsze trzy zespoły zostaną nagrodzone pucharami. 
Zwycięzcy otrzymają trofeum burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziemby. 
Oprócz pucharów przygotowano również nagrody rzeczowe. Statuetki od-
biorą także najlepszy strzelec zawodów (w tej klasyfikacji prowadzi obecnie 
Jacek Pertkiewicz z Parasola) oraz najlepszy bramkarz turnieju. Dodatkowo, 
pucharem fair play (ufundowanym przez zarząd klubu Olimpia Nowogard) 
nagrodzony zostanie także zespół mający na koncie najmniejszą ilość fauli.

Serdecznie zapraszamy na Dolne! 
Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty

1. Parasol  7 30:8 +22 21
2. Radosław 6 25:9 +16 16
3. Hieny Cmentarne 7 25:13 +12 12
4. FC Rezerwy 8 19:25 -6 12
5. Bóg Tak Chciał 7 18:13 +5 10
6. Czarny Parasol 7 15:19 -4 9
7. Zamkowa 7 22:37 -15 6
8. Bosman Dolne 7 7:25 -18 3
9. Kombatanci 8 0:24 -24 0

Marcin Nieradka

lZS zaprasza do Wojcieszyna
Rada Sołecka oraz koło LZS w Wojcieszynie zapraszają na spartakiadę w 

dniu 29.08.2010 o godzinie 10:00. W programie turniej piłki nożnej, piłki 
siatkowej, konkursy dla dzieci. 

Spartakiada  
w Szczytnikach

Dnia 22.08.2010 na nowo otwartym boisku w Szczytnikach odbyła się ko-
lejna spartakiada LZS. W piłce siatkowej startowało 5 zespołów. Kolejność 
jest następująca: Szczytniki, Dąbrowa, Słajsino

Natomiast w piłce nożnej zgłosiły się cztery zespoły. Triumfował zespół ze 
Świętoszewa przed Szczytnikami i Słajsinem. Zwycięskie zespoły otrzymały 
pamiątkowe puchary.

Tekst i foto: LMM

Plażowa piłka siatkowa lZS 
Dnia 21.08.2010 na plaży w Nowogardzie odbyła się kolejna tura rozgry-

wek plażowej piłki siatkowej. Oto wyniki.
Amelia - Dzikie koty 1:2
Orien - Amelia 2:1
Orien - Dzikie koty 0:3
Po trzech seriach tabela przedstawia się następująco:
Orien - 47 pkt.
Amelia - 44 pkt.
Dzikie koty – 38 pkt.
Pam – 30 pkt.
Decydenci- 10 pkt.
Morusy – 6 pkt.
Ostatnia seria zostanie rozegrana 28.08.2010 o godzinie 9:00. Zapraszamy. 
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Szczeciński Sierpień 80 
Fala społecznych protestów na Pomorzu Zachodnim rozpoczęła się rankiem 18 sierpnia, strajkiem w Stoczni Remontowej „Parnica”. Kilka godzin 

później pracę przerwała załoga Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Był to strajk popierający protest robotników Trójmiasta. W ciągu kilku 
dni do strajku przyłączyło się ponad 300 zakładów ze Szczecina i województwa. W „Warskim” powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, na czele 
którego stanął Marian Jurczyk. MKS sformułował listę żądań do władz wojewódzkich w 36 postulatach, z których najważniejszy mówił o powołaniu 
„wolnych i niezależnych od partii i rządu związków zawodowych”. Po trzynastu dniach bezkrwawego strajku okupacyjnego i wielu godzinach nego-
cjacji ze stroną rządową, udało się wynegocjować porozumienie i zgodę na tworzenie nowych związków. Dzień później podobne porozumienie pod-
pisali stoczniowcy z Gdańska. W ten sposób narodził się niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który pociągnął za sobą rzesze 
Polaków w drodze do demokracji i wolności. 

30 sierpnia 
O godz. 8 MKS w Szczecinie i Komisja Rządowa podpisują porozumienie. O zawarciu porozumienia poinformował zebranych przewodniczący MKS 

Marian Jurczyk, a jego zastępca - Marian Juszczuk, przedstawił zgromadzonym „Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie”. Następnie odbyła się ceremonia podpisania. Na dokumencie swe podpisy złożyli: ze strony rzą-
dowej – Kazimierz Barcikowski, Andrzej Żabiński i Janusz Brych, ze strony MKS: Marian Jurczyk, Kazimierz Fischbein i Marian Juszczuk. Po zakończe-
niu ceremonii przedstawiciele poszczególnych strajkujących zakładów udają się z kopią dokumentu do swych załóg, by przedstawić im przyjęte ustalenia. 
Porozumienie jest korzystne dla strajkujących w punktach dotyczących spraw ekonomicznych i socjalnych; niekorzystne, nieprecyzyjne, zdawkowe lub 
niepełne w sferze żądań politycznych.

MKS w Szczecinie przekształca się w Międzyzakładową Komisję Robotniczą, na czele której staje Marian Jurczyk. 

36 postulatów międzyzakładowego komitetu Strajkowego w Szczecinie
1. Powołać wolne i niezależne od partii i rządu związki zawodowe oraz stworzyć warunki ich niezależnej działalności.
2. Żądamy odczuwalnej przez społeczeństwo poprawy zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe i konsumpcyjne.
3. Żądamy odczuwalnej podwyżki płac w wysokości 2 tysięcy w odniesieniu do obecnego wynagrodzenia na poszczególnych zawodach i stanowiskach.
4. Podwyższyć najniższe emerytury i renty do 3 tysięcy zł.
5. Pracownikom, którzy utracili zdrowie w zakładzie pracy: utrzymać zarobki nie niższe niż na poziomie poprzedniego stanowiska pracy.
6. Żądamy trzyletnich płatnych urlopów macierzyńskich.
7. Żądamy zrównania zasiłku rodzinnego, wysługi lat, rent i emerytur dla wszystkich grup zawodowych do poziomu pracowników wojska i milicji.
8. Rozpowszechnić treść Karty Praw Człowieka i Obywatela z Konferencji w Helsinkach w formie drukowanej.
9. Zalegalizować prawo do strajku w Konstytucji PRL.
10. Żądamy gwarancji nierepresjonowania wszystkich strajkujących a w szczególności ich przedstawicieli, wybranych przez załogi w czasie strajku.
11. Zaprzestać prześladowań działaczy opozycji i umożliwić konstytuowanie nowych ugrupowań polityczno-społecznych.
12. Żądamy całkowitych swobód do pracy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz nadawania w radio i telewizji w niedzielę i święta mszy świętej.
13. Ufundować przed bramą Stoczni tablicę upamiętniającą ofiary wydarzeń w grudniu 1970 r.
14. Zlikwidować niepotrzebne dla PRL wydatki typu Hermaszewski i pomoc dla trzeciego świata.
15. Żądamy poprawy lecznictwa w Polsce a w szczególności zaopatrzenia w leki oraz zrównania ich cen do obowiązujących milicję i wojsko.
16. Zahamować wzrost cen i wzmóc kontrolę cen usług sektora prywatnego i państwowego.
17. Zlikwidować sklepy wewnętrzne milicji, wojska i partii.
18. Zlikwidować sklepy komercyjne oraz ceny komercyjne i ekspresowe.
19. Żądamy zaniechać sprzedaży atrakcyjnych towarów produkcji krajowej w sklepach Peweksu. 
20. Żądamy wyjaśnienia sytuacji teraźniejszej w Kraju i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych.
21. Skończyć z “cichą” podwyżką cen.
22. Żądamy lepszego zaopatrzenia Stoczni w materiały potrzebne do produkcji.
23. Przywrócić prawo do pracy ludziom zwolnionym za działalność w Komisjach Robotniczych w 1970 r. i przyjąć ich z powrotem  do pracy.
24. Znieść cenzurę w PRL.
25. Żądamy wszystkich sobót wolnych i płatnych dla wszystkich pracowników.
26. Żądamy przedstawienia przez Rząd programu rozwiązania kwestii mieszkaniowej z zagwarantowaniem aby okres oczekiwania na mieszkanie nie 

trwał dłużej jak 5 lat.
27. Ograniczyć okres szkolenia wojskowego do jednego roku a pozostały okres służby wojskowej przeznaczyć na pracę na rzecz gospodarki narodowej.
28. Pracowników niesprawdzających się na kierowniczych stanowiskach przesuwać na niższe a nie jak dotychczas na równorzędne.
29. Dokonać obiektywnej kontroli zbędnych etatów pracowników umysłowych oraz zlikwidować etaty fizyczne na których pracują pracownicy umysło-

wi.
30. Włączyć Biuro TK do jednolitej struktury Stoczni w celu zmniejszenia administracji.
31. Zwiększyć wysokość diet pracownikom w podróżach służbowych.
32. Zaprzestać oddelegowywania pracowników do szkół partyjnych na koszt Stoczni.
33. Ujednolicić “Kartę Stoczniowca” z “Kartą Górnika”.
34. Przyznać przywileje wynikające z “Karty Stoczniowca” pracownikom firm obcych zatrudnionym w Stoczni.
35. Wynagrodzenie za czas strajku wypłacić z funduszu Związków Zawodowych pochodzącego ze składek związkowych.
36. Postulaty wysunięte przez strajkującą Stocznię ogłosić w prasie.
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Na początku lat 80-tych fala anty-
komunizmu nabierała coraz większej 
wysokości. Ludzie zainspirowani byli 
sierpniowymi strajkami stoczniow-
ców ze Szczecina i Gdańska. Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność” stał się nadzieją na 
lepsze czasy w Polsce.

Zaczęło się w PBO
Także w Nowogardzie wierzono w 

poprawę bytu robotnika. „Solidar-
ność’ w naszym mieście rozpoczę-
ła działalność dokładnie 28 sierp-
nia 1980 r. Jej kolebką było miejsco-
we Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego. To właśnie na zebraniu, 
w świetlicy tego zakładu uchwalono 
pracownicze postulaty. 

Ruch bardzo szybko zyskiwał po-
pularność. Inicjatorką zawiązania 
Międzyzakładowego Komitetu Or-
ganizacyjnego Ziemi Nowogardzkiej 
była pracownica PBO Danuta Dawi-
dowska. Jego członkowie szybko na-
wiązali kontakty z działaczami szcze-
cińskiej stoczni.  Wszystkie zakła-
dy oprócz więzienia i milicji przyłą-
czały się do tworzenia związkowych 
struktur. Matecznikiem naszej „Soli-
darności” była świetlica PBO i POM 
przy ul. Bohaterów Warszawy.   

Do prac nad organizacją „Solidar-
ności” przyłączył się Ryszard Piątkie-
wicz.

- Nigdy nie utożsamiałem się z 
PZPR. Chrzestny należał do AK, 
jako ośmiolatek przeżyłem powsta-
nie warszawskie. Należałem do har-
cerstwa, ale jak stało się czerwone, to 
wystąpiłem ze struktur. Czerwonych 
nigdy nie lubiłem. Sierpniowy zryw 
był dla mnie bodźcem i zacząłem 

działać – opowiada. 
Wówczas 44-letni pracownik tech-

niczny Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Melioracyjnego został przewodni-
czącym Prezydium Komitetu Orga-
nizacyjnego NSZZ „Solidarność”.

- Spodziewająca się dziecka Da-
nuta Dawidowska zrezygnowała z 
pracy w Komitecie Organizacyjnym 
i wyznaczyła mnie na swojego na-
stępcę. Początki związku zaczęły się 
od ewidencji i organizacji. Byliśmy 
zaskoczeni, aż tak dużą popularno-
ścią „Solidarności” – twierdzi Piąt-
kiewicz.

Oficjalne wybory do nowogardz-
kiego podregionu „Solidarności” 
odbyły się dopiero 19 października 
1981 r. Elekcja miała miejsce w No-
wogardzkim Domu Kultury. W skład 
prezydium weszło 15 osób. Byli w 
nim m.in.: Stanisław Wiśniewski, 
Zygmunt Siepka, Lech Falicki, Bar-
bara Drozd, Jerzy Jankowski, Stefan 
Wyszomirski, Kazimierz Lewandow-
ski, Tadeusz Łukaszewicz, Henryk 
Kościelniak, Bogdan Nowosielski, Je-
rzy Kowalczyk, Janusz Włodarczyk. 

„Solidarność” dostała swój lokal. 
Dwa skromne pokoje nad ówcze-
snym barem „Ela” przy ul. 3-go Maja. 
Dziś mieści się tam biuro nierucho-
mości. Miejsce nie było specjalnie re-
prezentacyjne. Wokół baru zbierały 
się czasem osoby z marginesu. Naj-
ważniejsza była jednak enklawa wol-
ności i telefon, który dawał łączność 
ze światem.   

- W międzyczasie jeździliśmy na 
spotkania związkowe do Szczecina. 
Odbywały się one w Domu Kultury 
Stoczniowca, tzw. „Korabiu”. Jeździło 

się za własne pie-
niądze. Wysyła-
liśmy delegatów, 
którym akurat pa-
sowało. Wracało 
się ostatnim po-
ciągiem, a czasem 
dopiero rano. To 
tam zapoznawali-
śmy się z wiado-
mościami bieżą-
cymi, których w 
telewizji otrzymać 
nie było można. 
Atmosfera tych 
spotkań była nie-
samowita. Chcie-
liśmy zademon-
strować swoją siłę 
– uważa Piątkie-

wicz.
Powiew wolności 
„Solidarność” jest organizacją bar-

dzo ambitną. Mimo, iż w swych sze-
regach posiada już miliony człon-
ków, to walczy o popularność i do-
minację socjalistycznych idei. Wła-
dze nowogardzkiego regionu marzą 
o zorganizowaniu spotkania z bo-
haterami „sierpnia `80”, ze szczeciń-
skiej stoczni. 

- I się nam udało. Załatwiliśmy salę 
w Domu Kultury. Było łatwiej, bo 
pracowała tam Maryla Mielewczyk 
– bardzo aktywna działaczka „So-
lidarności”. Potrafiła zorganizować, 
np. maszynę do pisania. O taki sprzęt 
w tamtych czasach było naprawdę 
bardzo ciężko. Partia się przygląda-
ła i stawała z boku. Władze miasta 
nie robiły problemów – wspomina 
związkowiec.    

23 lutego 1981 w sali widowisko-
wej dochodzi do spotkania ze szcze-
cińskimi bohaterami. Za stołem pre-
zydialnym zasiada Marian Jurczyk 
(szef sierpniowego strajku ze szcze-
cińskiej stoczni, sygnatariusz poro-
zumień sierpniowych), Piotr Baum-
gart („Solidarność” Rolników Indy-
widualnych), Andrzej Milczanowski 
(radca prawny związku).

Nowogardzcy działacze „S” przy-
gotowali się do spotkania bardzo do-
kładnie. Każdy członek prezydium 
odpowiedzialny był za swoje dziedzi-
ny. Omawiano problemy branż i za-
kładów pracy. 

- Spotkanie wyszło pięknie. Sala 
pękała w szwach. Byliśmy nawet tro-
chę skrępowani. Związkowcy z wi-

downi podawali pytania na kartecz-
kach. Jurczyk, Milczanowski, Baum-
gart odpowiadali. Oni też czuli tre-
mę. Jurczyk prywatnie był bardzo 
nieśmiały i spokojny. Zdenerwowa-
nia nie okazywał nigdy – opowiada 
Piątkiewicz.

W Nowogardzie czuło się powiew 
wolności. Jeszcze kilka lat temu takie 
spotkanie było nie do pomyślenia.

- Przychodzili do mnie antykomu-
niści i mówili, że siłą załatwią siedzi-
bę w jakimś bardziej reprezentacyj-
nym budynku. Nigdy nie zachęcałem 
jednak do radykalnych rozwiązań. 
Choć o obaleniu systemu nikt wte-
dy nawet nie marzył, to mówiłem im, 
że przyjdzie czas, w którym urzędy 
będą nasze – mówi Piątkiewicz, któ-
ry prywatnie pracuje w nowogardz-
kiej melioracji.                   

Strajk w czerwonym zagłębiu 
„Solidarność” w kraju liczy już 10 

mln osób. Składające się z jego człon-
ków Rady Pracownicze mają w za-
kładach pracy realną władzę. Wła-
dze zaczynają się obawiać wpływu 
związku na społeczeństwo. Pod ko-
niec marca 1981 r. w Bydgoszczy do-
szło do pobicia miejscowego dzia-
łacza Jana Rulewskiego. Związek po 
raz pierwszy od sierpnia 1980 r. po-
stanowił zademonstrować swoją siłę. 
Zorganizowano strajk. Nowogardzki 
sztab strajkowy „Solidarności” zor-
ganizowano na terenie POM-u. 

- Chcieliśmy pokazać, że związ-
kowców nie wolno poniżać i bić. 
Przez 24 godzony pełniliśmy dyżury. 
Posiadaliśmy łączność telefoniczną i 
dalekopisową. W razie próby pacyfi-
kacji byliśmy w stanie ściągnąć pod 
zakład sporą rzesze osób. Do dys-
pozycji był też samochód. Wiedzie-
liśmy, że jesteśmy pod ciągłą obser-
wacją. Na bramach mieliśmy swo-
je „czujki”. Milicja nie chciała robić 
szumu, bała się jednak interwenio-
wać – opowiada przewodniczący no-
wogardzkiej „Solidarności”.

Strajk objął wszystkie zakłady pra-
cy w gminie. Protesty ostrzegawcze 
zorganizowano również w szkołach 
i przedszkolach. Przedstawiciele Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej zorientowali się, że z „Solidarno-
ścią” liczyć się trzeba. W tym okresie 
„Solidarność” w naszej gminie liczy-
ła ponad 8 tys. ludzi. 

- Wcześniej nie byliśmy doceniani, 
ale strajkiem pokazaliśmy siłę. No-

Czas karnawału „Solidarności”
Dokładnie 30 sierpnia 1980 r., zaczęła się w Polsce era „Solidarności”, która doprowadziła do obalenia komunizmu. NSSZ silnie funkcjonował 
także w  ówczesnym „czerwonym zagłębiu” – Nowogardzie. 

Spotkanie w Domu Kultury. Przemawia Marian Jurczyk. 
Po prawej R. Piątkiewicz. Pierwszy z prawej Andrzej Milczanowski.  
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wogard postrzegany, jako czerwo-
ne zagłębie powiedział komunistom 
nie. To na prawdę było wydarzenie – 
uważa Piątkiewicz.

Władza partyjna chce poznać „So-
lidarność”. Zaczyna zapraszać, więc 
jej przewodniczącego na spotkania. 
Kontakty wyglądają jednak chłodno.

- Starałem się nigdy nie chodzić 
na te spotkania sam. Zawsze zabie-
rałem, choć dwóch członków prezy-
dium. Spodziewałem się, ze komu-
niści mogą próbować mnie kupić. 
Zdarzali się przewodniczący, któ-
rym obiecano dobrą pracę. Mnie też 
po cichu składano różne propozycje. 
Porozumienia być nie mogło – wspo-
mina.

Po strajku odbyły się wybory de-
legatów z Nowogardu na regional-
ny zjazd „Solidarności” w Szcze-
cinie. Trwał on od 5 do 7 czerwca. 
Oprócz Piątkiewicza uczestniczyli w 
nim m.in.: Wacław Krugły, Marian 
Dziura, Stanisława Kamionka, Bar-
bara Drozd, Henryk Kościelniak. Ry-
szard Piątkiewicz dostał się wtedy do 
Zarządu Regionalnego NSZZ „Soli-
darność”. 

- Na zjeździe było ponad 500 ludzi. 
Pamiętam, ze ciężko było ustawić się 
do zdjęcia. Dyskusje kończyły się o 
3-4 nad ranem. Wszyscy byli do sie-
bie życzliwe nastawieni – wspomina 
przedstawiciel Nowogardu.   

W tym samym okresie w naszym 
regionie powstała także „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych. 
Znaczące role odgrywali w nim Cze-
sław Wojnowski (z Ostrzycy), An-
drzej Fedeńczak – jedyna osoba z 
gminy Nowogard internowana pod-
czas stanu wojennego (z Żabowa).

Wrona zabija nadzieje
Władza PZPR zaczyna bać się „So-

lidarności” coraz bardziej. Ryszard 
Piątkiewicz o planach wprowadze-
nia stanu wojennego dowiedział się 
już w połowie roku 81. Informacje o 
przełomie przekazał mu brat, będący 
wówczas szefem wyszkolenia samo-
lotów ponaddźwiękowych w Polsce. 

- Brat należał do partii, bo nie 
mógłby awansować. Po cichu byli-
śmy jednak tego samego, wolnościo-
wego przekonania. Będąc w sierpniu 
81 r. w Warszawie przekazał mi in-
formację, że władze planują ujarzmić 
związkowców. Nikt nie chciał mi w 
to wierzyć. Z czasem sam przestałem 
dawać wiarę tym informacją – twier-
dzi Piątkiewicz.

Przed stanem wojennym Piątkie-
wicz został dotkliwie pobity.

- Robiłem fuchę, naprawiając zna-
jomemu telewizor. Nawet propono-
wał mi wódkę, ale odmówiłem. Wra-
cając wieczorem koło dawnej Kolo-
rowej (dziś Netto: - red) natknąłem 

się na dwóch facetów. Słyszę, że jeden 
mówi: „to ten z tych esów”. Wiedzia-
łem, że chodzi o mnie. Ni stąd ni z 
owąd od jednego dostałem w szczę-
kę. Może by mnie i skopali, ale mia-
łem ze sobą ciężką lutownicę. Zada-
łem nią napastnikowi cios i wybie-
głem na ulicę. Lada moment zjawiła 
się policja – opowiada.

Związkowiec rozpoznał bandy-
tów, ale śledztwo zostało umorzone. 
Twierdzi, że jeden z nich, to były or-
mowiec mieszka dziś przy ul. Wojska 
Polskiego. Jak czuje się dziś spotyka-
jąc ludzi tego typu na ulicy?

- Spluwam przed nimi na chodnik 
i idę dalej. Wiem, że jako katolik po-
stępuję źle. Wybaczyłem im wszystko, 
ale zapomnieć jednak nie mogę. Ka-
pusiów było wielu, nawet w samym 
związku. Nie wiedzieliśmy przecież, 
kogo przyjmujemy – twierdzi.

O pobiciu nowogardzianina do-
wiedział się przebywający wów-
czas w Trzebiatowie Marian Jurczyk. 
Wracając do Szczecina zatrzymał się 
w Nowogardzie i odwiedził naszego 
działacza. Rozmowa nie była długa, 
bo Ryszard miał problemy z mówie-
niem.   

Przypuszczenia okazały się praw-
dą. 13 grudnia 1981 r. na polecenia 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego Rada Ministrów wprowadza 
stan wojenny. „Solidarność” została 
zdelegalizowana, a jej działacze przy-
wódczy internowani w więzieniach.

- Dzień wprowadzenia stanu wo-
jennego wspominam paskudnie. 
Wczesnym rankiem o moim zatrzy-
maniu ostrzegł mnie znajomy mili-
cjant. Kazał się po prostu na to przy-
gotować. Wszystkie materiały prze-
niosłem, więc do piwnicy sąsiadki. 
Byłem zestresowany – mówi nowo-
gardzki związkowiec.

Za około dwie godziny milicja za-
pukała do drzwi Piątkiewicza. Wszy-
scy funkcjonariusze byli mu osobi-
ście znani. Aresztowano także Bar-
barę Drozd. Następnie przewieziono 
ich do związkowego lokalu. Tam zde-
ponowano dokumenty, a następnie 
ich przesłuchano. Około południa 
zwolniono do domu.

Stan wojenny był dla działaczy 
„Solidarności” czasem szykan. Piąt-
kiewicza zwolniono z przedsiębior-
stwa melioracyjnego. Miejscowa 
PZPR wydała zakaz zatrudniania tej 
osoby przez jakikolwiek państwo-
we przedsiębiorstwo. Później zna-
lazł prace w Nowogardzkiej winiarni. 
Tylko dlatego, że w całej gminie nie 
było osoby, która potrafiłaby urucho-
mić elektryczną linię produkcyjną. 

W stanie wojennym działania wol-
nościowe raczej nie miały miejsca w 
Nowogardzie. 

- Jak tylko w gminie pokazywa-
ła się jakaś ulotka, od razu zabiera-
li mnie na UB. Wielokrotnie propo-
nowano podpisanie lojalki. Ubek o 
nazwisku Szukalski wiedział później, 
że nie ma, o co pytać. Naszymi łącz-
nikami byli studenci ze Szczecina – 
twierdzi Piątkiewicz.

Ostoją wolności w trudnym była 
plebania przy ul. Pocztowej. A jej 
orędownikiem ówczesny proboszcz 
Bronisław Pisarek. Na plebani zorga-
nizowano kiedyś spotkanie z ks. bp 
Janem Gałeckim.

- Musiałem przejść przez cmen-
tarz i tory, by śledzący mnie ubek nie 
mógł zatrzymać mnie samochodem. 
Biskup informował, co dzieje się z in-
ternowanymi i dodawał nam opty-
mizmu. Pamiątkowy obrazek trzyma 
do dziś. To było jedyne większe opo-
zycyjne spotkanie w czasie stanu wo-
jennego – relacjonuje związkowiec 
nielegalnej już wtedy „S”.

Odbudowa związku         
Po zakończeniu stanu wojennego 

działacze przystąpili do odbudowy 
„Solidarności”. W obalenie komuny 
nikt wówczas nie wierzył, a ludziom 
odechciało się wolnych związków. 
Piątkiewicza zwolniono z winiarni. 
Nową prace znalazł w zakładzie re-
perującym sprzęt elektryczny.

- Z lokalną „Solidarnością” nie by-
łem formalnie związany. WPHW 
Dom-Serwis miał tylko w Nowogar-
dzie filię, więc nie mogłem być dele-
gatem miejscowego zakładu – opo-
wiada Piątkiewicz.

Ówczesnym przewodniczącym 
nowogardzkiego podregionu NSZZ 
„Solidarność” został Marek Słomski. 
Piątkiewicz załapał się na zjazd re-
gionalny w 1989 r. jako delegat szcze-
cińskiego WPHW Dom-Serwis. Jako 
jedyny zadał pytanie o powód nie-
obecności Mariana Jurczyka. Kon-
kretnej odpowiedzi nie uzyskał, co 
świadczyło tylko o rozpoczynających 
się w związku podziałach. 

- Poznałem na tym zjeździe bra-
ci Kaczyńskich. Szczególnie świetne 
wrażenie sprawił na mnie Lech. Póź-
niej zapisałem się do jego Porozu-
mienia Centrum – relacjonuje.  

Piątkiewicz w wyborach kontrak-
towych z 1989 r. jest mężem zaufa-
nia Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie. Później cieszy się, ze 
zwycięstwa Wałęsy w wyborach pre-
zydenckich. 

- Dziś niczego nie żałuję. Choć 
Polska nie wygląda może tak jak wte-
dy chcieliśmy, to opłacało się wal-
czyć. Żal tylko, że dziś całe środowi-
sko jest tak podzielone – mówi żywa 
legenda nowogardzkiej „S”.      

Marcin Nieradka        

Sylwetka

Ryszard Piątkiewicz urodził się 26 
kwietnia 1936 r. w Płocku. Jako dziec-
ko otarł się o powstanie Warszawskie. 
Po wojnie wraz z rodziną przywędro-
wał na Pomorze Zachodnie. Najpierw 
zamieszkiwali w Koszalinie, a później 
w Szczecinie. W stolicy wojewódz-
twa skończył technikum elektronicz-
ne. Później rozpoczął pracę w Słudwi, 
koło Płotów. W 1976 r. za ujawnienie 
marnotrawstwa kierownika tamtejszej 
betoniarni został za karę przeniesiony 
do Nowogardu. I „za karę” zorganizo-
wał w Nowogardzie NSZZ „Solidar-
ność”. Dziś mieszka w bloku przy ul. 
Poniatowskiego.  

„Sierpień 80”
Po niespełna dwutygodniowych 

strajkach (największe w stoczniach 
szczecińskiej i gdańskiej), w których 
robotnicy walczyli o swoje prawa i do-
magali się m.in. rejestracji niezależ-
nych od władzy PRL związków zawo-
dowych. Przedstawiciele „Solidarno-
ści”  podpisali porozumienie z przed-
stawicielami reżimu komunistyczne-
go. To właśnie w sierpniu narodził się 
trwający 15 miesięcy okres względ-
nej swobody. Doprowadziło to do po-
wstania ruchu robotniczego – NSZZ 
„Solidarność”. 
NOWOGARDZKiE OBCHODy

Wydarzenia sprzed 30 lat zostaną 
uczone także w Nowogardzkie. W naj-
bliższą niedzielę o godz. 11, w koście-
le pw. Św. Rafała Kalinowskiego odbę-
dzie się uroczysta msza święta z okazji 
30 rocznicy powstania „S”. Można bę-
dzie na niej zobaczyć osoby zaangażo-
wane w nowogardzką „Solidarność”.    

Teczka - pamiątka ze Zjazdu
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CeNTrUm 
OGrODNICZe

ul. Wojska Polskiego 54
oferuje w każdą sobotę RABAT 

– 10% na cały asortyment
SŁOiKi   

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

organizuje towarzyskie wakacyjne 
zawody wędkarskie na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zawody odbędą się dn. 29 sierpnia, losowanie  

o godz. 7.30 przy „Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dn. 27 sierpnia, 
wpisowe 10 zł. 

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

F.H.U. SMB – GAZ    
AUTO – GAZ

Doświadczenie i profesjonalizm • Konkurencyjne ceny
 - montaż - serwis - naprawa - haki holowniczy

www.smb-gaz.pl
ul. Chopina 30/1, 71-130 Maszewo. Tel.  698 514 056, 606 646 257

reklama

Ulica rzeszowskiego  

Gdy drzewa  
są zagrożeniem…

Nowogard, jako żywe i ciągle roz-
wijające się miasto. Co widać np. po 
ilości otwieranych kolejnych super-
marketów potrzebuje nowych tere-
nów lub np. weryfikacji, co zrobić 
niewygodnym drzewo stanem, któ-
ry jest już posadzony? Przekładem 
tego są drzewa na ul. Rzeszowskiego 
naprzeciwko  zakładu  fryzjerskiego. 
Tamtejsi właściciele sklepów uloko-
wani są pod owymi drzewami, które 
według  ich oceny stwarzają zagro-
żenie w postaci: urwania się kona-

rów w czasie wietrznych dni, a także 
innych kwestii takich jak np. niedo-
godność parkowania  samochodów. 
Dlatego wniosek nasuwa się chy-
ba tylko jeden. „Przystrzyc” konary 
lub wyciąć drzewa, w których miej-
sce można zastąpić klombami lub 
mniejszymi drzewami, co sugerują 
tamtejsi sprzedawcy. O rozwiązanie 
można, by zapytać firmę zajmującą 
się pielęgnacją zieleni na terenie na-
szego miasta, co ona na to?. 

Jarosław Bzowy 
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

HALiNA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KA-
NAŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM 
NOWOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 
91 39 26 698, 605 856 584.

• TANIO zakwateruję od 6 do 13 pra-
cowników. 508 309 980.

• Sprzedam duży ładny dom w No-
wogardzie z możliwością prowa-
dzenia działalności. 91 39 20  531, 
605 276 272.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 
m kw. Tel. 66 55 62 511.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym, Okulickiego 2a. 514 995 314.

• Nowy DOm, skrajny segment przy 
Grota-Roweckiego 37, tel.600-273-
171.

• Do wynajęcia 2 pomieszczenia han-
dlowe na ul. Warszawskiej. Kontakt 
Tel. 787 122 972.

• Sprzedam działkę budowlaną 
na Monte Cassino. 507  953  705, 
794 944 066.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-
tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, I piętro w Nowogardzie. Tel. 
795 507 097.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 
49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Kory-
towo sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, w 
Nowogardzie. 665 065 865.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw po re-
moncie. 661 51 08 46.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe, 53 m kw, 8 km od 
Nowogardu, w Maszkowie, cena 80 
tys. Tel. 661 719 438.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, War-

szawska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 
24 m kw. 668 137 228, 91 39 23 547 
po 15.00.

• Sprzedam kawalerkę, 32 m kw, 
po remoncie, umeblowana, bez-
czynszowa (wspólnota). Tel. Kon. 
510 268 062.

• Sprzedam działkę pod zabudowę, 
0,89 ha, Jarchlino. 502 419 276.

• Do wynajęcia garaż murowany, 
ul. Nadtorowa, 200 zł/ m-c. Tel. 
722 124 369.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe + garaż. 660 346 200.

• Sprzedam mieszkanie M-3, 46,2 m 
kw w Goleniowie. Po generalnym re-
moncie, własne c.o. Tel. 603 585 395

• Sprzedam działkę przemysło-
wą ok. 38 arów w Nowogardzie. 
601 508 082, 603 45 07 18.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 48 m kw, II piętro, centrum No-
wogardu, cena do uzgodnienia. 
608 628 776.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie + budynek gospodarczy, 
dobra lokalizacja. 696 079 880.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, 
120 m kw w stanie surowym za-
mkniętym + oddzielny garaż 50 m 
kw, dodatkowo z użytkowym pod-
daszem, na działce 1200 m kw. 
506 534 179.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią i łazien-
ką. Kaucja 1000 zł plus 200 zł i plus 
media. Tel. 606 31 11 91.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we, 77 m kw ul. Boh. Warszawy. Tel. 
604 178 371.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
własnościowe w centrum Nowogar-
du. 668 44 77 28.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we. 601 441 763.

• Sprzedam kiosk na Targowisku. 
509 389 624, 509 389 669.

• Mam murowany garaż do wynajęcia 
na ul. Zamkowej. Tel. 785 44 09 12.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 58 m kw, w cen-
trum ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 
502 600 146.

mOTOrYZaCJa

• Kupię polski motocykl (motoro-
wer) wyprodukowany do 80 roku 
lub samochód Syrena, Warszawa 

oraz części do nich. Tel. 508-351-
213.

• kredyty samochodowe. Uprosz-
czone procedury – na oświadcze-
nie. 513 164 203. Centrum Finan-
sowe avantis.

• Sprzedam Nissan Micra k-12, 2003 
r., 79 tys. przebieg, po kobiecie. Tel. 
502 792 361.

• Volkswagen Transporter DOKA – 94 
r. – sprzedam. 665 06 13 06.

• Sprzedam Renault Laguna, 1996 r. 
na części. 601 476 242.

• Sprzedam Renault 19, tanio. 
667 065 952.

• Kupię samochód UAZ 69, może być 
do remontu. 795 911 886.

• Sprzedam Opel Kadett 1300, 1987 r., 
cena do uzgodnienia. 508 993 318.

• HYUNDAI PONY, rok 91, poj. 1,3, waż-
ne ubez. i przegląd, cena 1500 do 
negocjacji, tel. 781 751 971.

rOlNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650.

• kredyty dla rolników. Uprosz-
czone procedury. Do 100 tys. zł. 
513 164 203 – Centrum Finansowe 
avantis.

• Sprzedam kopaczkę elewatorową, 
dwurzędową, cena do uzgodnienia. 
91 39 14 885.

• Owce kameruńskie 8 miesięczne 
(parka) – sprzedam. 793 753 903.

• Sprzedam ziemię orną ok. 6 ha oraz 
ciągnik + osprzęt. 91 39 26 189.

• Sprzedam ziemniaki Denar i Wineta. 
Atrakcyjna cena. 692 125 122.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. 883 38 
17 32.

• Sprzedam gołębie pawiki. 
667 353 993.

• Sprzedam klatki dla szynszyli nie-
drogo. 693 84 35 33.

• Kupię przyczepę rolniczą, może być 
do remontu. 795 911 886.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 91 39 25  969, 
791 337 769.

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 91 39 20 737.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

• ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Usługi informatyczne – instala-
cja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• Cyklinowanie. 692 478 465.

• Naprawa AGD: pralki, lodówki i inne, 
także w domu. 607 719 505.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
511 169 877.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY 
DOmY W NOWOGarDZIe

Cena: 549 000 zł 

POSZUkUJemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

Mile widziane doświadczenie. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nowogardzie 

zaprasza do korzystania 
z kompleksu boisk 

„ORLiK 2012”
w okresie wakacyjnym (01.07.-31.08.2010r) 

w godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00

niedziela 13.00 - 21.00

Cena: 700 000 zł

• „extra –dom” – profesjonalne 
docieplenia budynków, podbit-
ki. 608 847 784.

• Elektryk – szybko, tanio, solidnie. 
506 323 560.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Ogólnobudowlane, remonty, 
dachy, montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Usługi stolarskie: schody drewnia-
ne, ogrodzenia, parapety, renowa-
cje. 516 543 400.

• Usługi remontowo – budowlane: 
malowanie, szpachlowanie, tynki 
gipsowe, glazura, terakota, prze-
róbki wodno – kanalizacyjne. Tanio 
i solidnie. 91 39 22 616 po 18.00.

• remonty. 792 217 337.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Malowanie, panele, regipsy, szpa-
chel. 513 202 205.

• Transport, przeprowadzki – 
szybko, tanio – kraj, zagranica. 
696 138 406.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, An-
glia, Irlandia, Holandia, Dania, Nor-
wegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowe-
go. 605 276 271.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarob-
ki. 694 968 962.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub oso-
bą starszą. 5 111 711 69.

• Zatrudnię murarzy. 662 678 895.

• Zatrudnię przy tynkowaniu i przy 
docieplaniu. 608 817 214. 

• Praca w domu! Zatrudnię telemar-
keterkę do umawiania spotkań do-
mowych. Atrakcyjna forma wyna-
grodzenia. Brak kosztów własnych. 
Tel. 665 882 288.

• Praca legalna dla pań na terenie 
Niemiec. W agencji…, gwarancja 
super zarobków… Zadzwoń lub 
wyślij sms. 0049 157 83 115 081.

• Studentka rachunkowości z do-
świadczeniem zawodowym po-
szukuje pracy w charakterze po-
mocy księgowej. Tel. 692 399 555.

• Zatrudnię murarzy. 504 595 424.

• Zatrudnię do prac fizycznych oso-
bę z umiejętnościami budowlany-
mi i stolarskimi. CV proszę składać 
w sklepie meblowym „Kwadrat” ul. 
Armii Krajowej 49, 72-200 Nowo-
gard. 91 39 21 470.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – miesz-
kanie, dom, sklep, gwarancja, 
900 zł. Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli, 
firmy Vaillant z Niemiec, gwaran-
cja, cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. 
Tel. 691 686 772.

• elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena 300 
zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam bemar wodny do gastro-
nomii i inny sprzęt. 608 658 184.

• Pożyczki chwilówki bez oka-
zywania dochodu, bez BIk, na 
dowód osobisty. 513  164  203 – 
Centrum Finansowe avantis.

• Sprzedam psy sznaucer miniatura, 
cena do uzgodnienia. 661 209 450.

• Sprzedam wózek gondola + spa-
cerówka firmy  GRACO KADEX, fo-
telik samochodowy BerBer 0-11 kg 
oraz matę edukacyjną Disney. Tel. 
721 145 910.

• Drewno opałowe oflisy tartaczne 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Rusztowanie 200 m kw sprzedam. 
665 06 13 06.

• Poszukuję osób na wspólne dojaz-
dy do Szczecina – auto z klimaty-
zacją. 601 771 591.

• Oddam czarno-białego kocurka 
w dobre ręce. 668 43 43 55.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Owczarki niemieckie, szczenięta 
po rodzicach z rodowodem, pieski 
i suczki, ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata sprzedam. Tel. 91 
39 21 828.

• Sprzedam komputer, 350 zł; łó-
żeczko dziecięce, fotelik i rowerek. 
693 091 143.
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

www.limuzyna.nowogard.info

30 sierpnia 2010 r.   g. 16.30
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 27.08

Rozwiązanie krzyżówki nr. 20.08- PORA 
ŻNiW- nadesłali: Monika Ustyjańczuk, Jerzy Sie-
dlecki, Urszula Skowron, Tadeusz Kozioł (także 
rozwiązanie krzyżówki nr.13.08), Barbara Bar-
tosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Jadwi-
ga Maknia, Szczepan Falaciński, Ewa Skowroń-
ska, Zbigniew Szeremeta, Stanisława Pokorska, 
Andrzej Leszczyński, Halina Stefańska, Tere-
sa Powalska, Zygmunt Mierkiewicz z Nowogar-
du oraz Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Bogumi-

ła Urtnowska (Kulice), Elżbieta Lewandowska 
(Strzelewo), Edmund Skibiszewski (Wierzbięcin), 
Krystyna Tretiak ( Maszkowo), Andżelika Nizio 
(Osowo), Agnieszka Pluta (Błotno).

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Halina Stefańska z Nowogardu,
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu.
                                                   Gratulujemy !

SeJmOWa DeBaTa
Misiu, marszałek, wielki cham, 
Krzyknął wyborcom: - Mam was tam!
A na to się odezwał jeż : 
- Przepraszam bardzo i mnie też ?
- Nie radzę, 
Mając me kolce na uwadze!...

O GrZYBaCH …
Pewnego razu Pan Bóg znudzony solidnie,
Że grzyby się na ziemi płodzą wciąż bezwstydnie,
W różnych dołkach zza krzaków wystawiając łebek, 
Odczuł zmiany ochotę, nowości potrzebę. 
Historycznego roku, początkach września 
Roku dwa tysiące dziesiątego 
Naszego kalendarza, już trochę pożółkłego,
Zmienia leśne kanony, bór unowocześnia 
I dozwala, by grzyby pospołu z gwiazdami. 
Rosły wysoko między gałęziami…
Wyszły grona grzybiarzy z tysiącem koszyków 
Zbierać grzyby. Lecz pełni odwiecznych nawyków 
Ze spuszczonymi chodzili głowami, 
A grzyby rosły w górze pospołu z gwiazdami, 
Zawiedzeni spuszczali coraz niżej nosy ,
Nikt pleców nie sprostował, nie zajrzał w niebiosy, 
I tylko ja przypadkiem zerknąwszy troszeczkę 
W błękit nieba znalazłem tę oto bajeczkę. 
Stąd morał jak na dłoni: Miejcie tę naturę 
 od czasu do czasu spójrzcie sobie w górę…

PrOŚBa 
Do Pana Sierpnia ślę podanie, 
Może go wzruszy prośby treść: 
Niech wreszcie w Nowogardzie lać przestanie, 
Bo trudno taką aurę znieść!. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel
nego, karina Czernicka sekretarz redak

cji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski  skład za
stępczy. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, 
Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADy BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLi  iNTENSiVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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W dniu 22 sierpnia br., w Wojcieszynie odbył się piknik, którego organizatorami byli mieszkańcy wsi. Głównym celem, który przyświecał organizacji 
festynu była zbiórka funduszy na budowę nowego kościoła. Dzięki ofiarności uczestników zabawy, udało się zebrać prawie 2.500,00 zł. 

Piknik w Wojcieszynie
Impreza rozpoczęła się o godz. 

13.00 na placu przed kaplicą.Uczest-
nicy festynu nie mogli narzekać na 
brak atrakcji.  Oprócz stoisk ga-
stronomicznych, na których m.in. 
znalazły się domowej roboty wy-
roby cukiernicze oraz pyszna gro-
chówka, zorganizowano także sze-
reg gier, konkursów  i zabaw dla naj-
młodszych, loterię fantową, aukcję 
ciekawych przedmiotów, ognisko 
i wspólną biesiadę. Nie lada atrak-
cją był  pokaz tańca towarzyskiego, 
który zaprezentowała para młodych 
tancerzy -  Klaudia Rafińska i Marcel 
Marchewka. Niespodziankę sprawili 
również przybyli na koniach jeźdźcy 
z dzikiego zachodu, oferując dzie-
ciom przejażdżkę wierzchem. Opra-
wę muzyczną imprezy zapewniły 
występy zaprzyjaźnionych zespołów  
i solistów, z finałowym koncertem 
gwiazdy wieczoru – czyli zespołu 
„Bursztyn” (rodzina Zająców).  Im-
prezę prowadził Tadeusz Łukasze-
wicz. Festyn zakończył się zgodnie z 
planem, czyli o północy. 

Jak zapewniają organizatorzy, im-
preza będzie miała charakter cy-
kliczny. Wszystko po to, by być może 
za parę lat w miejsce małej, ciasnej i 
wymagającej ciągłych remontów ka-
pliczki stanął kościół z prawdziwe-
go zdarzenia. Jak podkreślają jed-
nak organizatorzy pikniku, chodzi 
także o zintegrowanie mieszkańców 
Wojcieszyna i zmobilizowanie ich 
do wspólnej pracy oraz zabawy, któ-
ra pozwoli ich odciągnąć chociaż na 
chwilę od codziennej monotonii. 

Warto podkreślić, że organizacja 
festynu  zasługuje na wysokie noty. 
Impreza nie odbiegała pod wzglę-
dem atrakcyjności  od dużo więk-
szych, które organizowane są w No-

wogardzie. Znakomicie przygotowa-
ny teren, duża przestrzeń, profesjo-
nalna obsługa, atrakcje dla najmłod-
szych  a przede wszystkim przyjaźni 
i gościnni mieszkańcy Wojcieszyna, 
to atuty dla których już dziś warto 
zaprosić czytelników DN na kolejne 
edycje pikniku. 

Tekst Marcin Simiński, 
foto: Halina Zając

Podziękowania
Wszystkim sponsorom oraz tym, 

którzy czynnie włączyli się swą po-
mocą i zaangażowaniem w orga-
nizację Pikniku w Wojcieszynie, 
mieszkańcy wsi składają serdeczne 
podziękowania. Na szczególne wy-
różnienie zasługują: 

Sponsorzy: Ciastkarnia – Maria 
Malinowska, firma Lodos – Krysty-
na Sachryń, Piekarnia – Barbara i 
Waldemar Pędziszczak, PUWiS, Fir-
ma Adam Fedeńczak, „Arto-Plus” 
Tomasz Stępniewski i Janusz Rojek, 
Gospodarstwo Agroturystyczne „U 
Rybki” - Kazimierz Bąk, firma Ori-
flame, p. Ewelina Wielowska, 

Artyści, oprawa muzyczna: Ka-
pela Rycha, Kapela Kryzys, Patrycja 
i Karolina Szponar, Katarzyna Bana-
chomska, Klaudia Rafińska i Marcel 
Marchewka, Zespół „Bursztyn”, Łu-
kasz Saran.

SPORT s. 
8
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SkÓrOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

TWÓJ DENTySTA
Irina Anzorge

Lekarz dentysta
72-200 Nowogard, ul. 15 Lutego 9c

Tel. 667 715 815
pon. – pt. 9.00 – 16.00

PiASEK, ŻWiR, 
CZARNOZiEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLiENTA

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

7 września 2010 r.
wtorek w godz. 12.00 - 13.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 8, 9

Art. szkolne – PLECAKI
- NAJWIĘKSZY WYBÓR

- NAJNIŻSZE CENY
poleca  Hurtownia „PIER”
ul. Wojska Polskiego 4 N-d

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 
stoisko 23 m kw. 
Tel. 91 392 81 40.

Dożynki  

w Dąbrowie

Są pieniądze 
na doposażenie 
szpitala
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Kronika policyjna 

reklama

PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

reklama Giełda  
podręczników

Jak co roku redakcja postanowiła pomóc uczniom w wymianie podręcz-
ników.

Jak wiadomo podręczniki są drogie i nie każdy uczeń może liczyć na nowe 
prosto z księgarni. Za to inni uczniowie są w posiadaniu dobrze utrzyma-
nych, które mogą służyć jeszcze przez rok młodszym kolegom. 

Redakcja podejmuje się roli pośrednika – jedni  przynoszą do nas pod-
ręczniki, a my informujemy jakie podręczniki można u nas pobrać bezpłat-
nie. Prosimy tylko ofiarodawców by podręczniki dostarczali po konsultacji z 
nauczycielami, aby podarować tylko te, które mogą być przydatne – wiado-
mo zmiany programów nauczania są dynamiczne.

Zapraszamy.

komunikat Policji 
Informujemy, ze w dniu 25 sierpnia pod klatką bloku przy ul. Wiejskiej 

porzucony został  rower typu „Damka”. Właściciel roweru proszony jest o 
zgłoszenie się na Komisariat Policji w Nowogardzie. 

23 sierpień – poniedziałek 
Godz. 13: 15 –  W okolicach Ko-

ścioła znaleziono dowód osobisty.  
15: 40 – Kradzież w sklepie „BIE-

DRONKA”  - dokonano zaboru al-
koholu.

16: 00 – Zgłoszenie oszustwa na 
portalu internetowym Allegro 

16: 10- Kradzież w miejscowo-
ści Czermnica  -  z pomieszczenia 
gospodarczego dokonano zaboru 
przewodu elektrycznego

18: 00 – Powiadomienie o kra-
dzieży alkoholu oraz papierosów ze 
sklepu przy ul. Warszawskiej

24 sierpień – wtorek 
Godz. 11: 15 – Pracownik skle-

pu „NETTO” powiadomił o ujęciu 
Mieczysława S. sprawcy kradzieży 
sklepowej. Został on przesłuchany 
przez policję, która skierowała na-
stępnie wniosek o ukaranie do Sądu. 

18: 30- Kontrola drogowa w miej-
scowości Osowo zatrzymała nie-
trzeźwego motorowerzystę,  Jan D 
miał w wydychanym powietrzu 2, 
31 promila alkoholu

20: 00 – Kolizja drogowa na ul. 3 
Maja  -  samochód osobowy zjechał 
z drogi uderzając w drzewo

25 sierpień – środa 
10: 30 – Zatrzymanie sprawców 

kradzieży felg stalowych 
17: 00 – Zgłoszenie oszustwa przy 

zakupie na portalu internetowym” 
Allegro” 

18: 20 – Zatrzymanie sprawców 
kradzieży sklepowej w markecie 
„LIDL” -  dokonano zaboru alkoho-
lu i innych towarów 

26 sierpień – czwartek 
Godz.08: 30 – Powiadomienie o 

ujęciu sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Leszek S. Dokonał 
on zaboru artykułów spożywczych. 
Towar odzyskano w całości i przeka-
zano do dalszej sprzedaży .

13: 20 – Powiadomienie o uję-
ciu sprawcy kradzieży w marke-
cie „LIDL”, którym okazał się Woj-
ciech T. Dokonał on zaboru 4 bute-
lek wódki  

16: 20 – Kolizja drogowa na ul. Ar-
mii Krajowej, w której uczestniczy-
ły trzy pojazdy: MERCEDES 190, i 
dwa samochody OPEL ASTRA 

27 sierpień – piątek 
Godz. 13: 30 – Kradzież przed-

miotów z terenu posesji na ul. Ra-
dosława 

28 sierpień – piątek 
Godz. 09: 30 – Kradzież lusterka 

bocznego z samochodu RENAULT 
LAGUNA  na parkingu osiedlowym 
przy ul. Gen. Bema 

Opr. Jarosław Bzowy, 
Katarzyna M.Kosakiewicz 

Policja radzi
Koniec Wakacji 
Wakacje i już po wakacjach. 

Pierwsze dni dla uczniów w szkole  
mogą być bardzo trudne. Szczegól-
nie dla tych, którzy idą do niej po 
raz pierwszy. Oto kilka rad, które 
powinny pomóc uchronić dzieci lub 
młodzież szkolną przed czyhający-
mi zagrożeniami.  

Utrzymujcie Państwo aktywny 
kontakt z nauczycielami/wycho-
wawcą swego dziecka. Dzięki współ-
pracy w relacji rodzice-szkoła moż-
na się lepiej zająć konkretnymi pro-
blemami niż w trakcie zwykłej wy-
wiadówki. 

Rozmawiajcie dużo ze swym 
dzieckiem o szkole. Spytajcie, gdy 
opowiada ono o aktach przemocy 
bądź przychodzi do domu z urazami 
ciała. Dowiedzcie się w szkole swo-
jego dziecka, jak się tam reaguje na 
akty przemocy ze strony uczniów. 

Zadbajcie o to, by akty przemocy 
pomiędzy uczniami nie były trak-
towane jak temat tabu, lub nie były 
przemilczane i nie zgłaszane Policji. 

Rozmawiajcie ze swym dzieckiem 
o zagrożeniach przemocą i skut-
kach dla jej ofiar. Wyjaśnijcie mu, że 
to nie ma nic wspólnego z tchórzo-
stwem, jeśli się ucieknie, bo czuje się 
zagrożonym ani też z odwagą, gdy 
się innym grozi lub bije. 

Rozmawiajcie z dzieckiem o pro-
gramach telewizyjnych czy filmach 
video, które oglądało Państwa dziec-
ko. Kontrolujcie jednak także swoje 
własne zachowania przy oglądaniu 
telewizji. 

Stwórzcie dziecku poprzez aktyw-
ne spędzanie czasu wolnego możli-
wość właściwego wyszumienia się i 
zaspokojenia swej żądzy wrażeń. 

Zwróćcie Państwo na to uwagę, z 
kim Wasze dziecko spędza swój wol-

ny czas. Zaproście przyjaciół i kole-
gów szkolnych dziecka do siebie do 
domu żebyście mogli ich poznać. 

Zwróćcie na to uwagę, by Wa-
sze dziecko odpowiednio wcześniej 
nauczyło się postępowania z pie-
niędzmi. Rzuci się Państwu natych-
miast w oczy, gdy Wasze dziecko bę-
dzie miało problemy z pieniędzmi 
być może brakuje Państwu regular-
nie jakichś sum pieniędzy bądź wa-
sze dziecko dysponuje rzeczami, na 
które nie mogłoby sobie pozwolić z 
kieszonkowego. Obydwie sytuacje 
mogą wskazywać na kradzież lub 
wymuszenie; Państwa dziecko może 
być ofiarą, ale także i sprawcą.

Zadbajcie Państwo o to, by Wa-
sze Dziecko nie nosiło przy sobie do 
szkoły ani większych sum pieniędzy, 
ani wartościowych rzeczy, mogłoby 
to stanowić zachętę do kradzieży lub 
wymuszenia.

Zmiany w parafii  
pw. WNMP

Z dniem 25 sierpnia odszedł od nas ks. Dominik, którego Ks. Arcybiskup 
kieruje na studia specjalistyczne na KUL. Ks. Dominik był wśród nas dwa 
lata. Dziękowaliśmy mu za jego pracę wśród nas i będziemy wspierać go na-
szymi modlitwami. 

Na jego miejsce przybył do nas ks. Piotr Buda, tegoroczny neoprezbiter, 
którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Ks. Piotr będzie 
prowadził katechezę w Liceum Ogólnokształcącym oraz kilka godzin kate-
chezy w Gimnazjum nr 1. Będzie zajmował się ministrantami w naszej pa-
rafii oraz odprawiał msze św. w kościele w Olchowie. Razem z ks. Marcinem 
zajmą  się duszpasterstwem młodzieży w naszej  parafii. Ks. Piotr będzie 
wspierał ks. Marcina w przygotowywaniu młodzieży do sakramentu bierz-
mowania.  

red
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Finansowy  
zastrzyk 
dla szpitala

Jarchlino

Zjazd Jarchliniaków 
i Pożegnanie Lata

Sobota 04.09.2010
13:00 – Zamki dmuchane, rowerki, balony, wata cukrowa, popcorn, kon-

kursy zręcznościowo- sportowe z nagrodami dla dzieci. 
16:00 – Msza święta w miejscowym kościele w intencji byłych i obecnych 

mieszkańców wsi Jarchlino.
16:50 – Uroczysty przemarsz na boisko sportowe.
17:10 – Przywitanie gości i przemówienie Burmistrza Nowogardu oraz 

poczęstunek (kawa, herbata, ciastka).
18:00 – Turniej piłki siatkowej mieszkańców wsi Jarchlino „Byli kontra 

Obecni” o puchar Wicestarosty Goleniowskiego.
18:30 – Wspólna biesiada – najpiękniejsze polskie piosenki.
20:30 – Oficjalne rozpoczęcie zabawy do białego rana z zespołem muzycz-

nym „AVANTI”.
22:00 – Występ teatru ognia.
23:00 – Pokaz sztucznych ogni.
W trakcie spotkania: zdjęcia szkolne oraz Księga do Wpisu Jarchliniaków.
Ponadto : loteria fantowa, licytacja ciast, tortu, konkursy dla dorosłych, 

bufet : napoje, piwo z beczki, wyśmienicie zaopatrzony grill : kiełbaski, ka-
szanka, szaszłyk, karkówka, udka, pierogi, pajda chleba, bigos, grochówka, 
hamburgery.

Spotkanie i zabawa chroniona przez Gustaw Sekuritas System oraz poli-
cję Nowogard.

Zapraszamy
Sołtys, Rada Sołecka i wieś Jarchlino 

Szafran 
kandydatem 
na burmistrza

komentarz 

Poufne wybory 
Stowarzyszenie Wspólny Nowogard dokonało w piątek wyboru kandy-

data na burmistrza. Wyboru dokonano w miniony piątek. Szkoda tylko, że 
przed zapadnięciem decyzji utajniono miejsce konwencji. Na samo spotka-
nie nie zaproszono mediów. Ciężko, więc zweryfikować nam w jakiej at-
mosferze przebiegało i jakie treści zostały tam wygłoszone. Z reguły w ta-
jemniczych okolicznościach  

Społeczeństwo ma prawo wiedzieć i znać poglądy kandydatów. Chyba, 
że mają oni coś do ukrycia. Wyborcy mają także prawo do oceny wygłasza-
nych poglądów. Miejmy nadzieję, że poglądy kandydata nowogardzkiego 
stowarzyszenia uda nam się jeszcze zaprezentować. Redakcja „Dziennika” 
będzie namawiać wszystkich konkurujących o fotel burmistrza do przed-
wyborczej debaty.   

Marcin Nieradka

W dniu 25 sierpnia 2010 r. o godz. 
1000 na Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie odbyło się uroczy-
ste spotkanie w sprawie podpisania 
umów o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Wśród beneficjen-
tów był Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie. 
W imieniu szpitala - Dyrektor Kazi-
mierz Lembas, w obecności Burmi-
strza Nowogardu Kazimierza Ziem-
by, podpisał umowę z Urzędem 
Marszałkowskim, który reprezento-

wał Marszałek Władysław Husejko. 
Umowa dotyczy zakupu sprzętu me-
dycznego: aparat RTG płucno-kost-
ny, aparat RTG typu C, ucyfrowienie 
aparatów RTG, aparat do znieczule-
nia, respirator i tor wizyjny do lapa-
roskopu.

Całkowity koszt projektu wyno-
si 1 151 964,00 zł, w tym dofinanso-
wanie w kwocie 524 930,00 zł oraz 
udział własny 627 033,51. zł.

Opr. LMM

Znamy nazwisko kandydata, który 
będzie reprezentował Wspólny Nowo-
gard w walce o fotel burmistrza w je-
siennych wyborach samorządowych. 
Sympatycy stowarzyszenia zdecydo-
wali, że będzie nim Tomasz Szafran. 
Uczestnicy spotkania poproszono, by 
wybrali kandydata, który ma większe 
szanse na wygraną w zbliżających się 

wyborach samorządowych. Zdecydo-
wana większość, bo aż 83 % głosują-
cych postawiła na Tomasza Szafrana.

Wyborcza machina ruszyła. W naj-
bliższym czasie odbędzie się spotka-
nie, na którym Wspólny Nowogard 
przedstawi swoich kandydatów na 
radnych.

Zarząd WN

Badania  
mammograficzne

Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej „Zdrowie”w dniu 
04.09.2010r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne dla ko-
biet w wieku 50-69 lat do Centrum 
Radiologii i Diagnostyki Obrazo-
wej Szczecin Zdroje. Rejestracja i 
szczegółowe informacje Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel. 
91 3921356 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636. Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy Pikniku w Wojcieszynie, któ-

rzy, odbył się w dniu 22.08.2010 r., pragną do-
datkowo podziękować za wsparcie: 

- zespołowi AJIS, 
- Jarosławowi Tomczakowi, 
- Leszkowi Ostrowskiemu, 
- Piotrowi Zaroślińskiemu.      
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Marcinkowski obecnie pracuje 
w Agencji Nieruchomości Rolnych. 
37-letni kandydat PO jest absolwen-
tem szczecińskiej Akademii Rolni-
czej. Niedawno ukończył także Wy-
dział Ekonomiczny na Zachodnio-
pomorskim Uniwersytecie Technolo-
gicznym. Obecnie przygotowuje pra-
ce doktorską nt. „Strategia rozwoju 
gminy i jej wpływ na wzrost gospo-
darczy gminy na przykładzie wybra-
nych gmin województwa zachodnio-
pomorskiego”.

Marcin Nieradka: Dlaczego posta-
nowił się pan związać z Platformą 
Obywatelską?

Cezary Marcinkowski: Od 2007 
roku jestem członkiem Platformy 
Obywatelskiej. Związek z Platformą 
Obywatelską był dla mnie natural-
nym następstwem moich związków 
z Solidarnością. Nie znalazłem się w 
PO przypadkiem, wyrosłem ze śro-
dowiska związanego z „Solidarno-
ścią”, które ukształtowało moje prze-
konania oraz idee polityczne. 

W PO mówi się o panu „kandydat 
konsensusu”, bo pogodził pan zwa-
śnione nowogardzkie frakcje. 

- Oczywiście wszystko zależy od 
odpowiedniego podejścia i tego, co 
chcemy osiągnąć. Platforma skupia 
w swoich szeregach różnych ludzi z 
różnych środowisk, wszystko zale-
ży od dyskusji, która ma ogromny 
wpływ na relacje między ludźmi. To, 
tak jak w rodzinie trzeba iść na kom-
promis. Jak wielokrotnie mówił pod-
czas swojej kampanii nasz obecny 
prezydent Bronisław Komorowski: 
„zgoda buduje”. 

Start w wyborach na burmistrza, 

to jednocześnie pańskie pierwsze po-
lityczne kroki. Niektórzy na polityce 
więcej stracili niż zyskali. Nie oba-
wia się pan tej działalności?

- Nie do końca są to moje pierwsze 
polityczne kroki, ponieważ od 2007 
r. działam w strukturach Platformy 
Obywatelskiej, m.in. w tym roku zo-
stałem członkiem Zarządu Powia-
towego Platformy w Powiecie Gole-
niowskim. Nie rozpatruję tego, jako 
zysk lub strata. To raczej szansa na 
zmianę jakości w polityce w naszym 
mieście. A miasto domaga się tego od 
lat.

W czym byłby pan lepszy od pozo-
stałych kandydatów?

- Przede wszystkim mam odpo-
wiednie zaplecze polityczne. Jestem 
członkiem Platformy Obywatelskiej, 
która sprawuje władzę w sejmiku 
wojewódzkim jak i w powiecie. Jest 
to duże ułatwienie w późniejszej 
pracy, pomaga w aktywnej współ-
pracy władz lokalnych z ośrodka-
mi decyzyjnymi w celu prowadzenia 
wspólnego lobbingu na rzecz gminy. 
Członkowie lokalnych komitetów nie 
mają tego komfortu. 

Jak oceni pan rządzącą miastem 
od czterech lat koalicję? 

- Ocenę tej kadencji pozostawiam 
mieszkańcom, którzy dokonają od-
powiedniego i słusznego wyboru w 
nadchodzących wyborach samorzą-
dowych. Natomiast, jako mieszka-
niec mogę powiedzieć, że był to czas 
w znacznej części stracony dla gmi-
ny i jej mieszkańców, ponieważ rad-
ni przez cztery lata uwikłani byli w 
wewnętrzne spory i próbę demon-
strowania siły. Krótko mówiąc było 
za dużo polityki, a za mało pracy. 

W przeszłości był pan pracowni-
kiem Urzędu Miejskiego. To atut, czy 
raczej minus w pańskiej kampanii? 

- Niewątpliwie traktuję to, jako 
atut. Praca w samorządzie gmin-
nym pokazuje, że można na proble-
my gminy i jej mieszkańców spojrzeć 
głębiej i szukać odpowiednich form 
rozwiązania tych problemów. Z ze-
wnątrz wygląda to prościej, a nie za-
wsze tak jest.

Dlaczego Urząd Miejski pozyskuje 
tak mało funduszy zewnętrznych? Z 
czego wynika tak indolencja i czyja 
to konkretnie wina?

- Pytanie należy kierować do urzę-

dującego burmistrza, który ma bez-
pośredni wpływ na sytuację, o której 
Pan mówi. Myślę, że błąd nie tkwi w 
ludziach a w braku dobrej strategii, 
od której zależy, w jakim kierunku 
będzie rozwijała się gmina Nowo-
gard. Doskonale widać, że obecne 
projekty są łataniem planu inwesty-
cyjnego. Dobra strategia musi poka-
zywać jak będzie wyglądała gmina 
Nowogard za 10 czy 15 lat. Nie może 
odnosić się tylko i wyłącznie do jed-
nej kadencji. Jest to wizytówka gmi-
ny, która ma zachęcać inwestorów 
do lokowania swoich inwestycji wła-
śnie w naszej gminie. 

Co może zrobić samorząd by po-
móc rozwiązać problem bezrobocia 
w gminie?

- Według Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Szczecinie obecnie w gminie 
Nowogard bezrobocie kształtuje się 
na poziomie 11%, wyższe bezrobo-
cie jest w gminach sąsiednich: w Osi-
nie - ponad 13% i Maszewie - ponad 
12%. Samorząd gminny musi sku-
piać się przede wszystkim na utrzy-
maniu tego wskaźnika na jak naj-
niższym poziomie poprzez współ-
pracę z Powiatowym Urzędem Pra-
cy i poprzez promowanie zatrudnie-
nia i to, o czym mówiłem wcześniej 
pobudzaniu rozwoju gospodarczego 
gminy przez inwestycje i zachęca-
nie do inwestowania na terenie gmi-
ny. Podstawowym czynnikiem wpły-
wającym na rozwój gospodarczy są 
procesy inwestycyjne, rozwój przed-
siębiorczości, otoczenia biznesu, in-
nowacyjność. Nowogard naprawdę 
ma szansę być prężnie rozwijającą 
się gminą.

Jakie zdanie, jako pracownik 
Agencji Nieruchomości Rolnych ma 
pan na temat stanu rolnictwa w na-
szej gminie?

- Rolnictwo jest jedną z wiodących 
gałęzi w naszej gminie. Ponadto rol-
nicy są też przedsiębiorcami, którzy 
mogą stanowić zaplecze żywnościo-
we dla pasa nadmorskiego. Dlatego 
im są też potrzebne bodźce wpływa-
jące na ich rozwój, m.in. poprzez po-
większanie gospodarstw rodzinnych, 
czy stwarzanie możliwości rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw na wsi. 

Co mógłby pan zrobić, jako bur-
mistrz, by sytuacja na wsi uległa po-
prawie?

- Ważnym elementem rozwoju wsi 
jest wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich. Z tym zadaniem nieste-
ty boryka się wiele gmin. Samorząd 
może konsekwentnie realizować pro-
gramy pomocowe w zakresie ożywie-
nia i odnowy wsi. Przy współudzia-
le społeczności lokalnych można po-
prawić wizerunek wsi i standard ży-
cia na wsi.

Co pan sądzi o emisji obligacji 
kosztem ratowania nowogardzkiego 
szpitala?

- Szpital w naszej gminie musi 
działać, szczególnie biorąc pod uwa-
gę wielkość naszej gminy. Jednak 
rozwijając szpital trzeba to zrobić z 
dużą ostrożnością, aby nie pogrążyć 
budżetu gminy.

Zatem jak ratować szpital nie za-
dłużając gminy?

- Temat przyszłości szpitala nie 
po winien być przedmiotem deba-
ty przedwyborczej. Tu po prostu nie 
można kierować się emocjami i kosz-
tem szpitala walczyć o głosy. Każ-
dy mieszkaniec Nowogardu chciałby 
żeby szpital jak najlepiej funkcjono-
wał. Decyzje w sprawie finansowa-
nia i jego rozbudowy powinny być 
podejmowane w oparciu o szczegó-
łowe analizy specjalistów z tej dzie-
dziny, posiadających doświadczenie 
w zarządzaniu szpitalami. Politycz-
ne przekonanie, to w tym przypadku 
o wiele za mało.  

Od lat w naszym mieście dyskutu-
je się na temat strategii jego rozwo-
ju. Na co pańskim zdaniem należy 
głównie postawić?

- O strategii wspominałem już 
wcześniej. Powinna być ona wizy-
tówką na zewnątrz. Musi być ona 
naprawdę dobrze opracowana. 
Punktem wyjścia do jej stworzenia 
musi być diagnoza stanu obecne-
go, który określi poziom rozwoju go-
spodarczego naszej gminy, realizacji 
dotychczasowych zamierzeń. Naj-
ważniejszym adresatem działań sa-
morządu są mieszkańcy, którzy sta-
nowią podstawę rozwoju lokalnego, 
dlatego musimy stworzyć im warun-
ki do tego rozwoju. Innym czynni-
kiem dynamizującym rozwój są in-
westycje w infrastrukturę technicz-
ną. Dużym atutem może być za-
oferowanie terenów inwestycyjnych, 
których obecnie jest brak. Samo-

Miastu potrzebna strategia
- Nowogard potrzebuje długofalowej i konkretnej strategii rozwoju. Bez niej mieszkańcy gminy nie mają szans na lepsze czasy. 

Podstawowym zadaniem władzy jest jej opracowanie – uważa Cezary Marcinkowski to kandydat na urząd burmistrza Nowogardu 
Platformy Obywatelskiej.  
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Z okazji 
25 rocznicy ślubu 

Mariannie 
i Andrzejowi 

PUSZCZ 
najserdeczniejsze życzenia 

pomyślności, zdrowia, uśmiechu 
na co dzień oraz wielu 

szczęśliwych lat przeżytych razem 
składają 

córka Sylwia, syn Szymon, zięć 
Filip i wnuczek Kubuś

ŻYCZeNIa

rząd powinien podejmować działa-
nia zmierzających do zaspokojenia 
zróżnicowanych potrzeb mieszka-
niowych

Są ludzie, którzy uważają, iż No-
wogard powinien rozwijać się pod 
kątem turystycznym. Jest szansa by 
nasze miasto było turystycznym el-
dorado?

- Raczej skłonny jestem powie-
dzieć, że chodzi o zrównoważony 
rozwój naszej gminy. Samo posta-
wienie na jej turystyczny charakter 
da niewiele. Może, to być element 
wspomagający np., jako czynnik de-
cydujący dla osób, które chcą za-
mieszkać w naszej gminie.

Jak ożywić nasze jezioro?
- Jezioro to temat, który powinien 

być załatwiony już dawno. Nie jest, 
bo gminie od lat brakuje dobrej stra-
tegii. Powinna ona zakładać pono-
wienie starań zagospodarowania je-
ziora nowogardzkiego. Inwestycja w 
akwen nie powinna zależeć jednak 
od środków w budżecie. Nie może 
go ona nadwyrężyć, kosztem innych 
ważnych spraw.  

Podoba się panu organizacja „Lata 
z Muzami” i „Ekofilmu”? Co zmienić 
w charakterze festiwali?

- Wymienione przez pana festi-
wale są od wielu lat wpisane w ka-
lendarz imprez kulturalnych naszej 
gminy, są z Nowogardem utożsa-
miane. Należałoby pomyśleć czy nie 
warto rozwijać je pod kątem coraz 
bardziej wymagającej młodzieży.

Jak lepiej promować Nowogard?
- Promocja to tak obszerny temat, 

że mogłoby zabraknąć nam czasu 
podczas tej rozmowy. Mówiąc po 
krótko ważnym elementem jest to, 
aby uczestniczyć w różnego rodzaju 
imprezach o charakterze ponadlo-
kalnym, zaprezentować walory na-
szego miasta mieszkańcom regionu 
i kraju. Także w Nowogardzie po-
winno się organizować imprezy wy-
chodzące ponad nasze środowisko. 
Naprawdę mamy do tego warunki. 
Trzeba je tylko umieć dobrze „sprze-
dać”.

Zakładając, że przejdzie pan do 
drugiej tury wyborów.  Z którym z 
kandydatów chciałby pan się zmie-
rzyć?

- Nie można prorokować. Wszyst-
ko zależy od wyborców i tego, czy 
mieszkańcy naszej gminy chcą po-
stawić na nową jakość w zarządza-
niu gminą.

Kiedy konwencja programowo-
wyborcza lokalnej PO?

- Konwencja odbędzie się po ogło-
szeniu terminu wyborów samorzą-
dowych.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Dewastują groby
Pod koniec czerwca br przed 

Świerczewem doszło do tragicznego 
wypadku samochodowego, w któ-
rym zginęło trzech młodych męż-
czyzn z naszego miasta.

Dla rodzin ofiar wypadku jest to 
nieopisana tragedia. Tymczasem dla 
innych...

Niestety pewne osoby nie potrafią 
uszanować miejsca spoczynku jed-
nej z ofiar wspomnianego wypadku.

Tak właśnie jest w przypadku gro-
bu Pawła D.

Zaczęło się od zrywania nekrolo-
gów przed pochówkiem. Jak stwier-
dził  właściciel salonu pogrzebowe-
go Kredo Jarosław Maćkowiak ,, my 
codziennie wieszamy nekrologi na-
tomiast w nocy ktoś je zrywa,,.

Wkrótce po pogrzebie z portre-
tu na grobie wyjęto zdjęcie (to samo 
zdarzenie miało miejsce na grobie 

Roberta P., również tragicznie zmar-
łego we wspomnianym wypadku- 
przyp. aut.) a włożono ilustrację na-
giej kobiety.

Kolejnym zdarzeniem na jego 
grobie były powyrywane całymi 
garściami wszystkie kwiaty. Kolej-
ne zdarzenie to wywrócony krzyż i 
przewrócone drewniane obramowa-
nie grobu.

Należy tutaj zaznaczyć iż wszyst-
kie te zdarzenia miały miejsce w 
nocy, gdyż cmentarz nie jest zamy-
kany.

O kradzieżach fotografii nagrob-
nych słyszę nie po raz pierwszy.

Oprócz opisywanych wyżej kra-
dzieży, zdjęcia skradziono także z 
grobu Łukasza M., który zginął tra-
gicznie ze swymi rodzicami.

Czyżby to były cenne pamiątki?
Może i tak.

Ale co wobec tego powiedzieć 
o kradzieżach zdjęć z pomników, 
gdzie fotografie umieszczone są na 
marmurowych podstawach przy-
mocowanych do pomnika?

Tak było na grobach śp Mariusza 
L. i Marka S., gdzie fotografie skra-
dziono łącznie z ... marmurem.

Czy to też ma stanowić cenną pa-
miątkę?

Wątpliwe.
Nasi czytelnicy pytają;
- po co komu te zdjęcia?
- co zawiniły osoby wymienione w 

artykule- nie spokrewnione ze sobą?
 i wreszcie: czy cmentarz nie może 

być zamykany na noc aby uniknąć 
podobnych sytuacji?

  Powyższe pytania pozostawiam 
bez odpowiedzi a tym bardziej bez 
komentarza!

Ireneusz Karczyński

PS. Poprosiłem o komentarz 
administratora cmentarza, któ-
ry potwierdził opisane przypad-
ki, ale wyraźnie podkreślił, że są 
to szczególne przypadki i nie wy-
nikają z wandalizmu, a jeśli jest to 
chuligaństwo, to w każdym przy-
padku u jego źródła są osobiste 
urazy do zmarłej osoby. Nie na-
głaśniam takich przypadków jak 
niszczenie grobu kochanki przez 
zazdrosną żonę czy dewastację 
grobu osoby bliskiej nielubiane-
mu nauczycielowi.

Jednocześnie wyjaśniam, że 
grób z chwilą opłacenia staje się 
na lat 20 własnością danej rodzi-
ny i na niej spoczywa obowiązek 
troski o jego stan. Najlepszym roz-
wiązaniem jest ubezpieczenie – w 
razie wandalizmu lub wypadków lo-
sowych (silny wiatr, połamane drze-

wa lub padające konary zwalone wi-
churą i niszczące nagrobki) można 
uzyskać chociaż częściową rekom-
pensatę.

W sprawie zamykania cmenta-

rza na noc mam osobiste do-
świadczenia – cmentarz był 
zamykany jednak nie skłoniło 
to przechodniów do omijania 
cmentarza – alejka cmentar-
na jest dobrym skrótem dla 
mieszkańców ul. Mickiewi-
cza i jej przecznic – gdy furt-
ka była zamknięta usunię-
to kilka płyt z ogrodzenia by 
przechodzić. Wiem także, że 
i w innych miejscowościach 
zamyka się bramy wjazdo-
we natomiast furtki pozosta-
ją otwarte. 

Z Jerzym Furmańczykiem 
rozmawiał LMM 

Już po napisaniu artykułu 
zdarzyło się (jakby na potwierdze-
nie słów administratora) nieszczęście 
– wiatr powalił drzewo i uszkodzone 
zostały nagrobki.
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Rząd szuka pieniędzy
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że sytuacja finansowa kraju jest bardzo trudna, żeby nie powiedzieć tragiczna. Ogromny deficyt  budżetowy (prawdo-

podobnie na koniec roku zabraknie w budżecie 100 mld złotych) i ogromne długi publiczne( wtajemniczeni liczą je na około 600 mld dolarów – jakże 
skromne były „długi gierkowskie” ok. 40 mld dolarów!)zmuszają rząd do szukania nowych źródeł dochodów (podwyżki podatkuVAT ) oraz oszczędno-
ści wydatków czyli budżetowe cięcia.

W mediach największym proble-
mem Polski jest krzyż przed pałacem 
prezydenckim, a rząd w spokoju szy-
kuje nam nieprzyjemne niespodzian-
ki. Zlikwidowana będzie ulga proro-
dzinna i becikowe, zmienione zasa-
dy przyznawania zasiłków z Ośrodka 
Pomocy Społecznej i już najszybciej, 
bo we wrześniu planowana jest

Obniżka zasiłku pogrzebowego 
Zasiłek pogrzebowy dziś to 6632 zł 

(ponad 1600 euro) - niemal najwięcej 
w UE (średnia to 500-600 euro).  Ża-
den inny zasiłek w Polsce nie rośnie 
tak szybko. Pogrzebowy wzrasta raz 
na kwartał - od początku roku już o 
400 zł. W ub. r.  ZUS i KRUS na jego 
wypłatę przeznaczyły ponad 2 mld zł. 
Rząd chce zasiłek obciąć nawet do 3,5 
tys. zł. Pomysł powstał w specjalnym 
zespole rządowo-parlamentarnym, 
który pracuje nad reformami mają-
cymi zmniejszyć zadłużenie państwa. 
Zespół działa od sierpnia. W jego 
skład wchodzą m.in. ministrowie Mi-
chał Boni i Ewa Kopacz. Według obli-
czeń obniżenie zasiłku pogrzebowego 
da 1,4 mld zł oszczędności. 

Co na to najbardziej zorientowani 
czyli zakłady świadczące usługi po-
grzebowe?

Wiceprezes Polskiej Izby Pogrze-
bowej : Patrzymy z punktu widzenia 
zmarłych, którzy nie mają już prawa 
głosu. I dochodzimy do wniosku: rząd 
okrada zmarłych!

Izba twierdzi , że na obniżce budżet 

nie zarobi, a nawet straci. Dlaczego? 
Bo firmy branży pogrzebowej będą 
musiały zwalniać ludzi - dziś zatrud-
niają ok. 100 tys. osób. I rząd będzie 
musiał im wypłacać zasiłki.  Jak mó-
wią nieoficjalnie właściciele firm po-
grzebowych, Polak lubi być chowany 
na bogato. A koszty są spore. Samo 
honorarium firmy pogrzebowej w du-
żym mieście to 3-4 tys. zł. Do tego co 
łaska dla księdza, stypa dla rodziny, 
pomnik itd. Rodzina zasiłku pogrze-
bowego często nawet nie widzi. For-
malności z ZUS załatwia firma po-
grzebowa. Jeśli coś po pokryciu kosz-
tów zostaje, zwraca rodzinie.  

Ministerstwo Finansów odpowiada, 
że koszty pogrzebów są tak wysokie, 
bo... tak wysokie są zasiłki pogrzebo-
we. Zdaniem resortu rodzina zwyczaj-
nie nie ma powodów, aby pieniądze 
wydawać racjonalnie, skoro i tak do-
staje je od państwa.

Tego samego zdania są ekonomiści:  
Kiedy gminy robią przetargi dla osób, 
które nie mają rodziny i nie ma ich kto 
pochować, firmy pogrzebowe robią to 
nawet za 1,5 tys. zł  Szef Krajowej Izby 
Gospodarczej twierdzi że argumenty 
branży pogrzebowej są demagogicz-
ne bo firmy boją się, że będą musieli 
brać skromniejsze opłaty i mniej zaro-
bią. Nie jesteśmy tak bogatym krajem, 
aby fundować sobie najwyższe zasiłki 
w Europie .

Zdaniem branży za 3,5 tys. zł trud-
no będzie pochować zmarłego. - Lu-

dzie będą chodzić do opieki społecz-
nej. Bo wnuczek nie będzie chciał zor-
ganizować pochówku babci. W Cze-
chach mnóstwo osób rezygnuje z or-
ganizowania pogrzebów bliskim. Robi 
to państwo. Czy rząd chce, aby podob-
nie było u nas? 

Tyle wyczytałem w różnych artyku-
łach prasowych. A jak jest u nas?

Jerzy Furmańczyk przekazał dwie, 
jakby fundamentalne zasady – naj-
większy wpływ na ceny pochówków 
ma sytuacja w dawnym regionie  - 
ceny gruntów i innych usług (trans-
port, prosektorium, konkurencyj-
ność zakładów) oraz delikatna kwe-
stia mentalności Polaków – pogrzeb 
to jednak rytuał, pokazanie szacun-
ku dla zmarłego, pielęgnowanie gro-
bu.  Pogrzeb traktujemy inaczej jak 
jeszcze parę lat temu – wystarczy po-
patrzeć na tzw. starą część cmentarza. 
Jakże skromnie wyglądają nagrobki i 
jak wiele jest grobów bez nagrobków, 
a jak wygląda nowa część. Każdy sta-
ra się oddać szacunek zmarłemu, nie 
chce się „wstydzić” przed znajomymi. 
Zasiłek pogrzebowy nie bierze się zni-
kąd – przecież ludzie pracują latami, 
płacą przeróżne składki i ubezpiecze-
nia  - zasiłek im się należy. Dlaczego 
nagle mamy obywateli tego prawa po-
zbawiać? Przy obecnym poziomie za-
siłku moja firma jest w stanie oprócz 
pochówku postawić pojedynczy na-
grobek. Gdy zasiłek obniżą do 3,5 tys. 
złotych nagrobków nie będzie. Nie 

straci więc branża typowo pochówko-
wa tylko kamieniarska., a groby po kil-
ku latach będą zaniedbane. Czy mamy 
się cofać w rozwoju? Jest wprawdzie  
alternatywa – tańsza jest kremacja, ale 
czy Polacy zmienią obyczaje, czy ka-
mieniarze będą bezrobotni?

Chcę także obalić mit o kokosach 
firm pochówkowych – świadczenie 
samych usług związanych z pogrze-
bem przynosi niewielkie dochody. 
Trzeba dążyć do świadczenia kom-
pleksowych usług – pochówek, na-
grobki, zarządzanie cmentarzami, 
dysponowaniem wieloma rekwizyta-
mi, kwiaciarniami, dekoratorami, czy-
li zatrudniać duży personel.

Przy pochówku do firmy wpływa-
ją pieniądze tylko za prace ziemne, 
transport, toaletę pośmiertną i ubiera-
nie zwłok, oraz za inne czynności na 
życzenie rodziny – dekorowanie ka-
plicy, odpowiednia oprawa, rodzaj ka-
rawanu lub niesienie trumny, liczeb-
ność i rodzaj orszaku, oprawa mu-
zyczna , ewentualne organizowanie 
stypy i budowa nagrobka.

Na koniec dodam, że porównywa-
nie zasiłku np. z Niemcami jest niepo-
rozumieniem. Tam nie ma takiej for-
my zasiłku pogrzebowego  – zasiłek 
wkomponowany jest w indywidualne 
ubezpieczenie.

(na podstawie notatek podczas roz-
mowy – tekst nie był autoryzowany).

Lesław M. Marek   

Uwagi Czytelników
-  “Na co wydajemy pieniądze”- uważam, że 

duże rozdrobnienie zarobionej kwoty ze sprze-
daży majątku gminnego.  Pieniądze zostały prze-
znaczone na drobne i niewidoczne sprawy - ro-
zumiem brak środków ale czy to jest uczciwe dla 
ogółu? Brak wzmianki o radnym Szpilkowskim, 
kŧóry zabiegał o rzetelną wycenę dla Cefarmu. 
Brak dotychczas placu zabaw na plaży - czy nie 
mógłby być odpowiedzią i stworzeniem wspól-
nego dobra dla młodych ludzi?

- Ulica Ks. Racibora  - odbiór  projektu to 
nieekonomicznie wykorzystana gruntowa prze-
strzeń. Ustanowienie drogi z pierwszeństwem 
dla  przejazdu sprzyja szybkiej jeździe  - i  to ma 
obecnie miejsce. 

INNE: 
- Dzieci w pobliżu placu zabaw i brak tu wol-

nej przestrzeni od wejścia bramy.
- Parking dla samochodów został podzielony 

na dwie strefy odległości - czy tu uniknięcie spo-

ru jest-będzie możliwe? Projekt nie spowodował 
zwiększenia bezpieczeństwa, a raczej podniósł 
koszt pracy-materiału-inwestycji!

- “Działki weszły do strefy” - ten temat warto 
dobrze poznać i jego możliwości funkcjonowa-
nia. Podobno strefy będą mogły funkcjonować w 
ramach zapisów UE jeszcze około 6 lat.? 

- Warto informować czytelników DN o szcze-
gółach pracy Rady Miejskiej - i jej głosach w wy-
borach dla ważnych decyzji.

- Temat szpitala jest ważną decyzją w budżecie 
gminy ale nie może stać się tylko politycznie wy-
godnym tu wyborem. 

- Młodzi mieszkańcy nie mogą być poza na-
wiasem dla ich potrzeb bytowych dlatego że lu-
dzie starzy i chorzy dominują.

- Uważam obecnie za zbędne budowanie no-
wego cmentarza.

- Planowana droga gminna łącząca ul. Po-
niatowskiego z os. Radosława nie powinna być 

inwestycją gminną. Czy nie winna być obecnie 
droga o innych parametrach i własności - od-
sunięta na południe i nie przebiegać przez tzw. 
POM. Planowana  droga z Boh. W-wy i wyjazd  
trasą koło motocrossu - nie należy do krótkiej 
trasy i bezpiecznym przebiegu dla jazdy.  Może 
warto rozważyć jeszcze lub zmienić projekt  - 
wybrać optymalny 
wariant - po uzgodnieniu z sąsiednimi przedsię-
biorcami?

  Pozdrawiam Halina Saja
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Sołtysowi, 
Radzie Sołeckiej 

i wszystkim, 
którzy przyczynili się 

do organizacji 
wspaniałej imprezy 
dożynkowej 2010 r. 

dziękują 
Butrynowie z sąsiadami 

z Dąbrowy 
Nowogardzkiej

CARITAS dla dzieci 
Przykładem roku poprzedniego Parafialny Zespół Caritas działający 

przy Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogar-
dzie zorganizował kilkudniowy pobyt dzieci w Tatrach.  

W środę 18go sierpnia autokarem 
spod naszego kościoła wyruszyli-
śmy w długą trasę. Pierwszy przy-
stanek mieliśmy w Jakubowie, miej-
scu w którym rozpoczyna się szlak 
św. Jakuba w Polsce. Pan kościelny, 
członek bractwa św. Jakuba przy-
bliżył nam historię sanktuarium. 
W godzinach wieczornych dotarli-
śmy na upragniony nocleg. Zatrzy-
maliśmy się w pięknie położonym 
Ośrodku Wczasowo - Rekolekcyj-
nym Caritas w Zakrzowie. Na tere-
nie tego ośrodka każdy znalazł coś 
dla siebie: plac zabaw, boiska do pił-
ki nożnej, siatkowej, tenisa oraz ko-
szykówki. Ludzie tam pracujący wy-
kazali się kulturą i przyjaznym po-
dejściem do każdego z nas. Warunki 
życiowe na terenie ośrodka były na 
wysokim poziomie. 

Po długiej i wyczerpującej dro-
dze a później nocnym odpoczynku 
przyszła pora na zwiedzanie. Udali-
śmy się do Matki Boskiej Ludźmier-
skiej. Dzięki uprzejmości sióstr Ur-
szulanek obejrzeliśmy film doku-
mentalny, przybliżający nam histo-
rię ofiarowania figury oraz całego 
sanktuarium. Z miejscem tym zwią-
zane jest wydarzenie symboliczne-
go przekazania „władzy kościelnej” 
przez Gaździnę Podhala, Karolowi 
Wojtyle. Wizytę w Ludźmierzu za-
kończyliśmy spacerem po Ogrodzie 
Różańcowym i przejściem przez 
Bramę Wiary. Pełni optymizmu i 
humorów wyruszyliśmy w stronę 
Zakopanego. Na miejscu zobaczy-
liśmy Wielką Krokiew, Giewont a 
czas wolny dzieci spędziły na Kru-
pówkach. Po dniu pełnym wrażeń, 
naszym podopiecznym wieczor-
ne godziny upłynęły na grze w dwa 
ognie. 

Piątek to dzień zwiedzania stolicy 
Małopolski. W Krakowie na dzieci 
czekało wiele niespodzianek. Pierw-
szym punktem na planie zwiedza-
nia miasta była dawna siedziba wło-
darzy naszego kraju. Historię Wa-
welu, a dokładniej Katedry Wawel-
skiej przybliżyła nam bardzo miła i 
życzliwa pani przewodnik. Pokaza-
ła nam prezbiterium katedry, kryp-
ty ze znajdującymi się tam groba-
mi wielkich Polaków oraz Dzwon 
Zygmunta. Ze Wzgórza Wawelskie-
go przechodząc przez Smoczą Jamę 
dotarliśmy nad brzeg Wisły, gdzie 
czekały na nas kolejne atrakcje. Naj-
większą niespodzianką był rejs gon-

dolami po naszej największej rzece. 
W bardzo słonecznych nastrojach 
udaliśmy się na rynek, gdzie o peł-
nej godzinie wysłuchaliśmy hejna-
łu z Wieży Mariackiej. Nie obyło się 
bez zakupu pamiątek. W ośrodku 
po obfitej kolacji czekało na nas pu-
ste, piękne boisko. 

Plan czwartego dnia był najbar-
dziej napięty. Pielgrzymkę rozpo-
częliśmy od klasztoru ojców Bernar-
dynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Pani przewodnik zapoznała nas po-
krótce z historią klasztoru jak rów-
nież ze znajdującymi się w pobli-
żu ścieżkami Pasyjno – Maryjnymi. 
Następnie swe kroki skierowaliśmy 
w kierunku Parku Miniatur w An-
drychowie. Park Miniatur to jedy-
ne miejsce, w którym możliwa jest 
podróż dookoła świata w ciągu jed-
nego dnia. Potrzebne jest tylko kil-
ka minut by przekroczyć granicę. 
Znajduje się tam ponad 50 modeli 
najsławniejszych cudów architek-
tonicznych świata, m.in.: Świątynia 
Akropolu, Coloseum, Krzywa Wie-
ża w Pizie, Bazylika św. Piotra, Sta-
tua Wolności, Mur Chiński, Wie-
ża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, 
Sfinks, Biały Dom.  Nie było za-
skoczeniem, że największą atrak-
cją dla dzieci okazał się lunapark. 
Na zakończenie dnia udaliśmy się 
do miejsca „gdzie wszystko się za-
częło”. Wadowice, bo o nich mowa 
przywitały nas pięknym słońcem. 
Udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej 
pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny, gdzie młody Karol Wojty-
ła stawiał pierwsze kroki na drodze 
wiary. Nie mogło także zabraknąć 
przystanku na papieskie kremówki, 
które spożyliśmy pod oknami ro-
dzinnego domu Jana Pawła II. Dzie-
ci wraz z pełnymi obaw wychowaw-
cami wrócili do ośrodka, gdzie cze-
kała na nas „zielona noc”. Na szczę-
ście dzięki nieprzeciętnym umiejęt-
nościom czwórki opiekunów, cała 
noc miała spokojny przebieg i wszy-
scy mieli szansę się wyspać przed 
długą drogą do domu.

W niedzielę po Mszy św. i śnia-
daniu wcześnie rano ruszyliśmy w 
drogę powrotną. Do Nowogardu 
wróciliśmy około godziny 20. Na 
dzieci czekali już najbliżsi. Dzieci 
wróciły uradowane i szczęśliwe. 

Tekst: 
P. Żabecki; J. Baran

Parafialny Zespół CARITAS 
dziękuje…

Parafialny Zespół CARITAS przy 
Parafii Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie dziękuje za wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe wszystkim oso-
bom i firmom, które pomogły przy 
zorganizowaniu wycieczki dla dzie-
ci do Zakrzowa w dniach od 18 do 
22 sierpnia 2010 r. tj. Burmistrzowi 
Nowogardu Kazimierzowi Ziembie, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Markowi Krzywani, radnemu Mie-
czysławowi Laskowskiemu, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii, Pani Teresie Ziół-
kowskiej inspektorowi Wydziału 
WEZKiS Urzędu Miejskiego, Panu 
Adamowi Fedeńczakowi, Pani Bar-
barze Szcześniak właścicielce Apteki 
„ASA” w Nowogardzie, Panu Jano-
wi Smolirze, Pani Marii Szoce, Panu 
Marianowi Kwiatkowskiemu oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rzy wsparli materialnie ten wyjazd. 

Szczególne podziękowania dla 
właścicieli Piekarni Karsk za wspar-
cie rzeczowe ww. wycieczki.

Dziękujemy również wspaniałym 
wychowawcom wycieczki, którzy 
pojechali w ramach wolontariatu tj. 
Jakub Baran, Patryk Żabecki, Kata-
rzyna Wojdyło, Karolina Rzechuła.

Przewodniczący Parafialnego  
Zespołu„CARITAS” przy parafii  

pw. Wniebowzięcia NMP  
w Nowogardzie

Rafał Paśko
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Rolnicza solidarność
Ta tragedia pokazała nam również, że 

my Polacy w tak trudnych czasach po-
trafimy się jednoczyć i solidarnie nie-
siemy pomoc potrzebującym, tym, któ-
rych ona dotknęła. Rada Miejska w No-
wogardzie przyznała 50.000 zł dla Gmi-
ny Łubnica w woj. świętokrzyskim a 
rolnicy przekazali 25 ton zboża i 75 ton 
siana dla rolników tamtej Gminy. Są 
to wsie Olchowo, Orzechowe, Grabin, 
Wojcieszyn, Błotno. Orzesze, Krasno-
łęką, Szczytnłki i Sąpolnica. Natomiast 
mieszkańcy wsi Szczytniki zorganizowa-
li publiczną zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Jakie jest nowogardzkie rolnictwo
Gmina Nowogard liczy 32620 ha w 

tym użytki rolne stanowią 21.994 ha z 
tego 15.675 ha to grunty orne i 5.724 ha 
łąk i pastwisk.

7.700 ha obsianych jest zbożami 
lecz coraz bardzie wzrasta uprawa ro-
ślin motylkowych, strąkowych i rze-
paku z uwagi na powstanie Zakładu 
Biopaliw REM.

Coraz więcej gospodarstw przecho-
dzi na ekologiczne metody produkcji 
rolniczej. Zwiększa się również średnia 
powierzchnia gospodarstw i ta tenden-
cja rośnie.

Obecnie posiadamy 50 gospodarstw o 
pow. 100 ha, 100 gospodarstw 10-100 ha 
i pozostałe poniżej 10 ha.  Zdecydowa-
na większość rolników to ludzie wy-
kształceni i znający zasady ekonomii 
gospodarczej.

Stąd też wzrasta ich umiejętność w 
pozyskiwaniu środków finansowych. 
Za rok 2009 rolnicy naszej gminy za 
pośrednictwem Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa uzy-
skali kwotę

prawie 20 min złotych na realizację 
programów rolnośrodowiskowych,

rent strukturalnych, płatności ob-
szarowych, owoce miękkie, płatności 
zwierzęce, wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych i zalesianie gruntów 
rolnych. Są to ogromne środki, które 
pozyskali rolnicy i to wsparło ich źró-

dła dochodu. Rolnicy uzyskali także 
814.000 złotych dopłat do paliwa rol-
niczego.

Tutaj warto podkreślić wielką rolę 
pracowników Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa – udzie-
lali pomocy i instruktaży w realiza-
cji tych programów oraz sprawnie ich 
przeprowadzali.

W rolnictwie niestety występują 
także problemy np. melioracja grun-
tów i rzek, opłacalność produkcji rol-
nej czy zakup ziemi z zasobów Agencji 
Nieruchomości Rolnej. 

Wieś to nie tylko rolnictwo. 
To także miejsce zamieszkania, a 

także miejsca realizacji swoich zamie-
rzeń, planów, to miejsca kojarzące się 
z ostoją spokoju, ciszy, nieskrępowa-
nej swobody a także bliskiego kon-
taktu z przyrodą. Stąd też jesteśmy 
świadkami coraz częstszego zamiesz-
kiwania jaj przez ludzi z miast, którzy 
zapragnęli takich warunków, tym sa-
mym w coraz szybszym tempie na wsi 
następują zmiany społeczne i pokole-
niowe coraz więcej inteligencji osiedla 
się na wsi . Opracowywany plan prze-
strzennego zagospodarowania spowo-
duje, że w takich wsiach jak Olchowo, 
Warnkowo, Wojcieszyn, Długołęka i 
Kulice powstanie około 1500 działek 
budowlanych . Tym samym wsie te 
staną się ogromnym zapleczem No-
wogardu, a Gmina stanie przed pro-
blemem rozbudowy infrastruktury 
komunalnej, wodociągów, kanaliza-
cji, gazyfikacji, dróg itp. Dla pobudze-
nia inicjatyw wiejskich Rada Miejska 
w Nowogardzie uruchomiła w 2010 
a także na 2011 rok Fundusz Sołecki. 
Są to środki finansowe z budżetu gmi-
ny przeznaczone bezpośrednio dla so-
łectw na zaspokojenie potrzeb tych 
społeczności. W tym roku 33 sołectwa 
mają do dyspozycji 295 tys. złotych, 
a w przyszłym 310 tys. zł. (W Polsce 
tylko 30% wszystkich gmin podjęło 
uchwałę o utworzeniu Funduszu So-
łeckiego).

Dożynki  
w Dąbrowie

Uroczystości Dożynek to prastara tradycja kończąca żniwa. Wyrażają one 
dziękczynienie za zebrane plony. Starostowie dożynek w imieniu rolników wrę-
czają gospodarzowi dar płodów rolnych w postaci wypieczonego chleba. Do-
żynki w historii Polski oprócz świeckich obrzędów charakteryzują się głęboką tre-
ścią religijną poprzez odbycie uroczystej mszy świętej dziękczynnej za te plony. 
W tym roku nasz Kraj nawiedziła powódź, silne burze i gradobicia wyrządzając 
w całej gospodarce, a w rolnictwie szczególnie ogromne straty i szkody. Dziękując 
Bogu, dziękujemy też, że te kataklizmy nie dotknęły naszej Gminy Nowogard.

Wieś zmienia swoje oblicze
Z inicjatywy mieszkańców wsi na 

czele z sołtysami i radami sołeckimi 
zmieniają się z dnia na dzień  warunki 
życia i możliwości dalszego rozwoju, 
powstają nowe stowarzyszenia i orga-
nizacje. Wśród wszystkich wsi prym 
wiodą Ostrzyca, Żabowo, Błotno, 
Karsk, Dąbrowa, Maszkowo,, Szczyt-
niki, Wojcieszyn, Wyszomierz, Kra-
snołęka, Strzelewo, Boguszyce, Jar-
chlino, Osowo, Wierzbięcin, Trzechel, 
Kulice i Czermnica.

Nowogardzka wieś to również wieś 
usportowiona zrzeszająca młodych 
mieszkańców w Ludowych Zespołach 
Sportowych, a także w Wiejskich Klu-
bach Sportowych. Prawie w każdej wsi 
powstały boiska sportowe, a tam gdzie 
funkcjonują szkoły podstawowe - to 
one są miejscem spotkań sportowych. 
W tym roku oddano do użytku boisko 
sportowe w Osowie, Szczytnikach, w 
budowie są boiska w Maszkowie, Bo-
guszycach i Lestkowie. Wizytówką 
naszego sportu wiejskiego jest klub 
Olimpia w Wierzbięcinie, LUKS TOP 
Wierzbięcin, piłka siatkowa i plażowa 
LZS Nowogard.

Zdecydowana większość wsi przy-
stąpiła do budowy placów dla dzieci 
- powstaną nowe w Żabowie, Strzele-
wie, Boguszycach i Trzechlu.

Na terenie naszej gminy działa 6 
jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Błotnie, Orzechowie, Osowie, 
Ostrzycy, Szczytnikach i Wyszomie-
rzu. Dwie jednostki tj. w Osowie i 
Błotnie oprócz swoich podstawowych 
zadań są włączone w ratowniczy sys-
tem drogowy. Wszystkie jednostki są 
dobrze wyposażone w sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy a także zabezpieczone 
w sprzęt ochrony osobistej. Są to jed-
nostki dobrze wyszkolone: zgodnie z 
hasłem „Bogu na chwałę ludziom na 
pożytek” niosą ją zawsze gdy nachodzi 
taka potrzeba dla ludzi i dobytku, bio-
rą także udział w usuwaniu skutków 
katastrof i różnego rodzaju zdarzeń.

Wiejska oświata
Gmina dużą wagę przykłada do roz-

woju i funkcjonowania oświaty, co 
roku inwestujemy duże środki finan-
sowe w poprawę jej infrastruktury a 
także wyprawę warunków nauczania 
i pracy nauczycieli. Obecnie mamy 
sprawnie funkcjonujący system do-
wozu uczniów do szkół, zapewnie-
nia opieki medycznej, system stypen-
dialny, dożywiania uczniów zaku-
pu wyprawek szkolnych. Szeroko są 
prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów a także wdrażane są progra-
my unijne mające na celu wyrównanie 
szans edukacyjnego rozwoju wszyst-
kich dzieci. Wysoko wykwalifikowa-
na kadra nauczycielska, dobrze przy-

gotowani dyrektorzy, a także placówki 
szkolne to przecież inwestycja w nasze 
pokolenia i przyszłość nas wszystkich.

Infrastruktura komunalna
W 2010 roku wykonano:
- drogi we wsiach Wierzbięcin, Woj-

cieszyn, Karsk, zatokę autobusową w 
Maszkowie, a także przeprowadzono 
naprawy i remonty dróg śródpolnych, 
doprowadzono wodę do Gardna i No-
wogardu 

- opracowano dokumentację na ka-
nalizację odcinka Nowogard-Olchowo 
przy jeziorze, a także opracowano kon-
cepcję kanalizacji i budowy lokalnych 
oczyszczalni ścieków dla wszystkich 
wsi naszej gminy

- opracowano dokumentację 
oczyszczalni ścieków dla wsi Konarze-
wo i Osowo oraz rozpoczęto budowę 
wodociągu Błotno-Łęgno.

- zmodernizowano oświetlenie 
uliczne w Trzechlu, Karsku, Błotnym 
Młynie, Krasnołęce, Długołęce i Woj 
Cieszynie

W najbliższych dniach w wyniku 
uzyskanych środków finansowych z 
programów unijnych a także krajo-
wych rozpocznie się modernizacja 
drogi S-6 w Żabowie, budowa ścieżki 
rowerowej Nowogard-Olchowo a tak-
że modernizacja świetlicy w Trzechlu.

Łącznie w 2010 roku na te inwesty-
cje wiejskie przyznano około 7 min 
złotych. Jest to największa ilość w 
ostatnich latach a mino wszystko po-
trzeb jest jeszcze dużo.

Gmina nasza w podsumowaniu 
osiągnięć w rankingu samorządów w 
Polsce w grupie gmin miejsko-wiej-
skich została na podstawie osiągnię-
tych wyników oceniona na 28 miejscu 
w Polsce. Jest to ogromny sukces nas 
wszystkich a także wezwanie do reali-
zacji naszych zadań jakie stoją przed 
samorządem. Najważniejsze z nich to:

- modernizacja szpitala,
- modernizacja SP nr 2
- zagospodarowanie terenów wokół 

jeziora,
- kanalizacja terenów wiejskich,
- dokończenie budowy obwodnicy i 

zagospodarowanie terenów wokół niej
- utworzenie Obszaru Intensywne-

go Gospodarowania,
- rewitalizacja miasta
Tymi zadaniami zajmować się bę-

dzie obecna i przyszła Rada Miejska, 
która zostanie wybrana w tegorocz-
nych jesiennych wyborach samorzą-
dowych. Gospodarz Dożynek Bur-
mistrz Kazimierz Ziemba zaapelował: 
pójdźmy wszyscy do wyborów — wy-
bierzmy najlepszych, ludzi, którzy 
chcą i będą służyć innym, którym 
sprawy ludzkie są bliskie!

opr. Lesław M. Marek,
foto LMM, Jarosław Bzowy



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

931.08-2.09.2010 r. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dożynki gminne organizują poszczególne sołectwa. W tym roku wolę organizacji wyraziło sołectwo Dąbrowa i z roli gospo-
darza wywiązało się wzorowo. Pięknie i pomysłowo przygotowano plac , zorganizowano parkingi, oryginalnie i na wesoło udekorowano budynki wzdłuż trasy 
przemarszu kolorowego korowodu. Praktycznie rozstawiono stoiska wystawowe oraz gastronomiczne. Brawo!

Swoje osiągnięcia prezentowali pszczelarze oferując oryginalną degusta-
cję…

Organizatorzy zagwarantowali kilkugodzinny program artystyczny – każdy 
znalazł coś dla siebie…

Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrzycy…

Powodzeniem cieszyło się stoisko Stowarzyszenia Diabetyków i Fundacji 
„Zdrowie”…

Dalszy ciąg relacji i fotorelacji w piątkowym wydaniu DN
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Opóźniony zapłon  
w/s dofinansowania szpitala?

W ostatnim wydaniu Dzienni-
ka Nowogardzkiego jeden z nowo-
gardzkich radnych zabrał głos w te-
macie który rozpocząłem artykułem 
,,Władza nie na te czasy” czyli finan-

sowanie budowy szpitala miejskie-
go w Nowogardzie. Radny wymie-
nia błędy jakie zostały popełnione 
obwinia burmistrza i daje recepty co 
powinno być zrobione. Pisze także 
o funduszach z Unii Europejskiej i 
Regionalnym Programie Operacyj-
nym, podając przy tym nie najlepsze 
przykłady szpitali otrzymujących 
pozakonkursowe dofinansowanie, a 
są to wyłącznie szpitale wojewódz-
kie (Szczecin i Koszalin), co spra-
wia że, Nowogard raczej nie załapał 
by się na pieniądze z tej puli. Nato-
miast miałby duże szanse  dofinan-
sowania drogą konkursową z łączną 
pulą wynoszącą 14 mln zł, z której to 
puli pieniądze otrzymała min. Szko-
ła Specjalna w Goleniowie w kwocie 
7 mln zł, a także i nasz szpital któ-
ry o dziwo nie zabiegał o fundusze 
na dokończenie budowy a jedynie 

na sprzęt medyczny. Zadajmy więc 
pytanie: dlaczego jest tak że wła-
dze gminy nie stanęły do konkursu 
o dofinansowanie budowy a jedynie 
o sprzęt medyczny?. Nowogardzkie 
władze powinny się także skonsul-
tować ze starostwem powiatowym 
aby ustalić co jest bardziej potrzeb-
ne mieszkańcom powiatu, budowa 
szkoły specjalnej w Goleniowie czy 
szpitala w Nowogardzie? Dlaczego 
radny nie argumentował w taki spo-
sób, jak w artykule w DN, na forum 
Rady Miejskiej w momencie kie-
dy należało przygotować wniosek o 
dofinansowanie budowy z funduszy 
UE? Być może do napisania artyku-
łu natchnęły go ostatnie wydania 
DN gdzie sporo mógł przeczytać na 
co wydaje się europejskie pieniądze? 
Wiele uwagi poświęcił burmistrzowi 
a przecież to jaki  jest w gminie wie 
akurat każdy, nie pisząc przy tym 
nic o odpowiedzialności za całą sy-
tuację ciała uchwałodawczego w po-
staci 21 osobowej rady miasta. Szpi-
tal należy do ważnych elementów 
miejskiego krajobrazu Nowogardu 

i powinno się o niego walczyć. Dziś 
my mieszkańcy jesteśmy w trudnej 
sytuacji bo nikt z decydentów i rad-
nych we właściwym czasie nie po-
myślał o dofinansowujących budo-
wę środkach z UE a przecież do jej 
standardów trzeba naszą placówkę 
dostosować. Nie byłem zwolenni-
kiem wejścia Polski do Unii i dalej 
nim jestem, ale gdy już jesteśmy w 
tej strukturze musimy umieć w niej 
funkcjonować. Dziwi mnie zatem 
fakt że, przedstawiciele prawie całej 
klasy politycznej Nowogardu którzy 
byli 7 lat temu w referendum akce-
syjnym na TAK dla UE, dziś jednak 
wyraźnie nie radzą sobie z nową eu-
ropejską rzeczywistością. O czym 
dobitnie świadczy rankingowe 14 
zł na mieszkańca naszego miasta z 
funduszy UE co skazuje nas na do-
płacanie do europejskości.

Paweł Słomski 

Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej 
Zapraszam na naszą stronę internetową: 

www. prawica-zachpomorskie.blog.
onet.pl 

V kołobrzeski maraton rowerowy  
pod dyktando Nowogardu

200 kolarzy z całego kraju i w róż-
nym wieku stanęło na starcie V edy-
cji Kołobrzeskiego Maratonu Rowe-
rowego 2010. Nowogard reprezento-
wała 4-osobowa ekipa. 

I tu ciekawostka : jednym z nich 
był Wojtek Ziółkowski na co dzień 
reprezentant Zawodowej Grupy 
DHL Author, który potraktował te 
zawody jako trening. Sprawił tym 
samym spore zamieszanie gdyż nie-
którzy uczestnicy chcieli zmierzyć 
się z prawdziwym zawodowcem. 
Niestety byli mocni tylko na starcie. 
Doświadczenie i siła Wojtka , a tak-
że taktyczna rozgrywka na 82 kilo-
metrowej trasie sprawiły, że trzech 
Nowogardzian przyjechało do mety 
z przewagą ponad 9 minut nad na-
stępnym zawodnikiem. 

Wyniki: 
Kat. M2 82 km szosa
I miejsce : Wojtek Ziółkowski No-

wogard

Kat. M4 82 km szosa
I miejsce : Zbigniew Szkołuda No-

wogard

Kat M4 82 km  - rowery górskie
I miejsce : Jan Zugaj

Kat M5 82 km szosa
XV miejsce Władysław Grzyb No-

wogard 

Kat OPEN 82 km (całe podium 
dla Nowogardu)

I M. Jan Zugaj Nowogard czas 
2:05:57:78

II M. Zbigniew Szkołuda Nowo-
gard czas : 2:05:58:36

III M.  Z Wojtek Ziółkowski No-
wogard czas: 2:05:58:78

Trudna trasa wspaniała atmosfe-
ra i świetna zabawa. Tak w skrócie 
można podsumować całą imprezę. 
Następny Maraton Rowerowy od-
będzie się w Karpaczu na którym z 
pewnością nie zabraknie reprezen-
tantów naszego miasta. 

Henryk Sawicki
  
Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda na 

najwyższym stopniu podium dobrze 
prezentują się w strojach Chrabąsz-
czy Nowogard.

Nowe 
chodniki 

Nie tak dawno został naprawiony 
chodnik (podejście) od strony jezio-
ra do ul. Kazimierza Wielkiego.

Naprawa powinna cieszyć, a tym-
czasem...

Przekleństw na wykonawców nie 
zacytuję! Wszędzie dziury i powyła-
mywane płyty.

Czyżby dziury były hitem naszej 
dekady?

I.K.  
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Serdeczne wyrazy współczucia 
i głębokiego żalu 

Pani  
Krystynie Wysoszyńskiej

z powodu śmierci zięcia
składają 

Burmistrz Nowogardu  K.Ziemba 
Przewodniczący Rady Miejskiej M. Krzywania 

Rada Miejska w Nowogardzie

Szczere wyrazy współczucia  
żonie, rodzicom, córce, 
synowi i całej rodzinie 

śp. Stanisława 
Sowy 

składają dyrekcja,  
nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 3 
i Polskich Olimpijczyków 

w Nowogardzie

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci 

i w czyimś czekaniu”

Koleżance Elżbiecie Sawickiej 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu po nagłej 

śmierci ukochanego męża Tadeusza 
składa 

Rodzina Łyjak 
wraz z współpracownikami Apteki „Jantar”

Wszystkim którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

śp. Stanisława  
Sowy

serdeczne podziękowania

składa żona z dziećmi i rodziną

Wyrazy szczerego 
współczucia 

koledze 

Arturowi 
Kawickiemu 

z powodu 
śmierci mamy 

składa 
Rodzina Łyjak

Zamiast  
mieszkań 
będzie szopa

W Nowogardzie  powstanie niedługo kolejna perełka architektury.
W minionym tygodniu podaliśmy informacje, iż przy ul. Bohaterów War-

szawy powstanie supermarket Biedronka. Podejmując decyzję o jego budo-
wie właściciel terenów kierował się podobno zdaniem okolicznych miesz-
kańców. Nie życzyli oni sobie budowy w tym miejscu bloków mieszkalnych. 
Nie wiadomo, jakimi względami kierowali się ludzie wypowiadający taką 
opinie. Na pewno nie architektonicznymi. Budynki, w których mieszczą się 
supermarkety urodą nie grzeszą. Ich wygląd jest znany chyba wszystkim 
mieszkańcom. Przypominają raczej szopy niż eleganckie budowle.

Notabene, wszystkie duże sieci sklepów w krajach zachodniej europy po-
wstają na obrzeżach miast. Tylko u nas dziwnie przyjęło się budowanie mar-
ketów w centrach. Po raz kolejny wątpliwości budzi stanowisko władz miej-
skich, co do koncepcji zagospodarowania i zabudowy Nowogardu. Dziwne, 
że miejski architekt – Elżbieta Szpilkowska dopuszcza do budowy takich pe-
rełek. Dzięki takiej decyzji w mieście powstanie kolejny potworek. Mogłyby 
natomiast powstać eleganckie budynki mieszkalne.

Strach ogarnąć może także małych przedsiębiorców z rejonu ul. Bohate-
rów Warszawy. Teraz będą musieli konkurować z rywalem nie do pokona-
nia. Szkoda, że jedną decyzją potrafimy robić więcej krzywdy niż korzyści. 
Może i „Biedronka” będzie „bliżej ludzi”. Miasto już nie pierwszy raz staje 
od nich dalej. 

Marcin Nieradka          

mogło być tak...

a będzie tak
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KA-
NAŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM 
NOWOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Strzelewie z ziemią o pow. 1,7 ha. Tel. 
91 39 26 698, 605 856 584.

• Sprzedam duży ładny dom w No-
wogardzie z możliwością prowa-
dzenia działalności. 91 39 20  531, 
605 276 272.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 
m kw. Tel. 66 55 62 511.

• Nowy DOm, skrajny segment przy 
Grota-Roweckiego 37, tel.600-273-
171.

• Do wynajęcia 2 pomieszczenia han-
dlowe na ul. Warszawskiej. Kontakt 
Tel. 787 122 972.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-
tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, I piętro w Nowogardzie. Tel. 
795 507 097.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179.

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 
49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Kory-
towo sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, w 
Nowogardzie. 665 065 865.

•	 Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw po re-
moncie. 661 51 08 46.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, War-
szawska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 
24 m kw. 668 137 228, 91 39 23 547 
po 15.00.

• Sprzedam działkę pod zabudowę, 
0,89 ha, Jarchlino. 502 419 276.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe + garaż. 660 346 200.

• Sprzedam działkę przemysło-
wą ok. 38 arów w Nowogardzie. 
601 508 082, 603 45 07 18.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie + budynek gospodarczy, 
dobra lokalizacja. 696 079 880.

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie, 
120 m kw w stanie surowym za-

mkniętym + oddzielny garaż 50 m 
kw, dodatkowo z użytkowym pod-
daszem, na działce 1200 m kw. 
506 534 179.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią i łazien-
ką. Kaucja 1000 zł plus 200 zł i plus 
media. Tel. 606 31 11 91.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we, 77 m kw ul. Boh. Warszawy. Tel. 
604 178 371.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
własnościowe w centrum Nowogar-
du. 668 44 77 28.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we. 601 441 763.

• Sprzedam kiosk na Targowisku. 
509 389 624, 509 389 669.

• Mam murowany garaż do wynajęcia 
na ul. Zamkowej. Tel. 785 44 09 12.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 58 m kw, w cen-
trum ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 
502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, 
ul. Roosevelta. Tel. 512  358  578, 
663 051 306.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 45 m kw na ul. Matejki, Gole-
niów. Mieszkanie w pełni umeblo-
wane, po generalnym remoncie, wy-
najem długoterminowy. Koszt 1000 
zł + media + kaucja. 791 973 701.

• Poszukuję lokalu handlowego do 
wynajęcia lub zakupu: centrum No-
wogardu, parter, wejście z ulicy, mi-
nimum 20 m2 + zaplecze, umowa 
ponad 2 lata. Tel. 608 820 028.

• Zamienię kawalerkę w Golczewie 34 
m kw na podobne mieszkanie w No-
wogardzie. 791 382 112.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe umeblowane na dłuższy czas. 
512 878 729.

mOTOrYZaCJa

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub sa-
mochód Syrena, Warszawa oraz czę-
ści do nich. Tel. 508-351-213.

•	 kredyty samochodowe. Uprosz-
czone procedury – na oświadcze-
nie. 513 164 203. Centrum Finan-
sowe avantis.

• Volkswagen Transporter DOKA – 94 
r. – sprzedam. 665 06 13 06.

• Sprzedam Renault Laguna, 1996 r. 
na części. 601 476 242.

• Sprzedam Renault 19, tanio. 
667 065 952.

• Kupię samochód UAZ 69, może być 
do remontu. 795 911 886.

• Sprzedam Opel Kadett 1300, 1987 r., 
cena do uzgodnienia. 508 993 318.

• Hyundai Pony, rok 1991, poj. 1,3, 
ważne ubezpieczenia i przegląd, 

cena 1500 do negocjacji. Tel. 
781 751 971.

• Sprzedam Forda Galaxy 2,8 benzy-
na, cena 8 tys. Motor MZ ETZ 3 sztu-
ki. 604 813 013.

• Fiata Cinquecento sprzedam. 694 11 
82 78.

rOlNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie i zbiór. 508 503 650.

•	 kredyty dla rolników. Uprosz-
czone procedury. Do 100 tys. zł. 
513 164 203 – Centrum Finansowe 
avantis.

• Sprzedam ziemniaki Denar i Wineta. 
Atrakcyjna cena. 692 125 122.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. 883 38 
17 32.

• Sprzedam gołębie pawiki. 
667 353 993.

• Sprzedam klatki dla szynszyli nie-
drogo. 693 84 35 33.

• Kupię przyczepę rolniczą, może być 
do remontu. 795 911 886.

• Sprzedam opryskiwacz 400l. 
782 399 037.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 91 39 25  969, 
791 337 769.

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 91 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granito-
wej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 Usługi brukarskie. 66 77 88 125.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

•	 Usługi informatyczne – instala-
cja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlo-
wanie, docieplenie budynków, bu-
dowa domów, kostka brukowa, itp. 
692 562 306.

•	  „extra –dom” – profesjonalne 
docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•	 Ogólnobudowlane, remonty, da-
chy, montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Usługi stolarskie: schody drewniane, 
ogrodzenia, parapety, renowacje. 
516 543 400.

• Usługi remontowo – budowlane: 
malowanie, szpachlowanie, tynki 
gipsowe, glazura, terakota, przerób-
ki wodno – kanalizacyjne. Tanio i so-
lidnie. 91 39 22 616 po 18.00.

•	 remonty. 792 217 337.

•	 DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Malowanie, panele, regipsy, szpa-
chel. 513 202 205.

• Transport, przeprowadzki – szybko, 
tanio – kraj, zagranica. 696 138 406.

•	 Szpachlowanie, malowanie, te-
rakota, glazura, regipsy, panele, 
elektryka, hydraulika – 15 letni 
staż w Niemczech. 784 188 147.

• Wykonam usługi ogólnobudow-
lane TAP-BUD w zakresie budowa 
domów, wymiana dachówki, kost-
ka brukowa, ocieplenie, klinkier. 
662 678 895.
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• Kompleksowo łazienki i remonty 
mieszkań wykonam. 608  364  330, 
600 347 308, 91 39 501 03.

• Wykonuję tynki tradycyjne, kładę 
glazurę i terakotę. 728 801 246.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 
12 12.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowe-
go. 605 276 271.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. 5 111 711 69.

• Zatrudnię przy tynkowaniu i przy 
docieplaniu. 608 817 214. 

• Praca w domu! Zatrudnię telemarke-
terkę do umawiania spotkań domo-
wych. Atrakcyjna forma wynagro-
dzenia. Brak kosztów własnych. Tel. 
665 882 288.

• Praca legalna dla pań na terenie Nie-
miec. W agencji…, gwarancja super 
zarobków… Zadzwoń lub wyślij 
sms. 0049 157 83 115 081.

• Studentka rachunkowości z do-
świadczeniem zawodowym poszu-
kuje pracy w charakterze pomocy 
księgowej. Tel. 692 399 555.

• Zatrudnię murarzy. 504 595 424.

• Zatrudnię do prac fizycznych osobę 
z umiejętnościami budowlanymi 
i stolarskimi. CV proszę składać w 
sklepie meblowym „Kwadrat” ul. Ar-
mii Krajowej 49, 72-200 Nowogard. 
91 39 21 470.

• Zatrudnię dekarza z doświadcze-
niem. 662 678 895.

• Pilnie poszukuję opiekunki do dziec-
ka. 793 032 700.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 18.00 91 39 20 420.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – mieszka-
nie, dom, sklep, gwarancja, 900 zł. 
Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli, firmy 
Vaillant z Niemiec, gwarancja, 
cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena 300 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

•	 Pożyczki chwilówki bez okazywa-
nia dochodu, bez BIk, na dowód 
osobisty. 513  164  203 – Centrum 
Finansowe avantis.

• Rusztowanie 200 m kw sprzedam. 
665 06 13 06.

• Poszukuję osób na wspólne dojazdy 
do Szczecina – auto z klimatyzacją. 
601 771 591.

•	 Oddam czarno-białego kocurka w 
dobre ręce. 668 43 43 55.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Owczarki niemieckie, szczenięta 
po rodzicach z rodowodem, pieski 
i suczki, ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata sprzedam. Tel. 91 
39 21 828.

• Sprzedam komputer, 350 zł; łó-
żeczko dziecięce, fotelik i rowerek. 
693 091 143.

• Drewno kominkowe jesion, grab, 
pocięte z dowozem. 501 385 072.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie 
„LAYHER”. 502 509 364.

• Drewno na opał sprzedam. 883 38 
17 32.

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

D r U k a r N I a
OFerUJe: 

indywidualne trójdzielne 
kaleNDarZe na 2011 r.

Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Stowarzyszenie „Współistnienie” Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie

ogłasza nabór na stanowisko
INSTRUKTOR NAUKI ZAWODU

w pracowni krawieckiej
w pełnym wymiarze czasu pracy

WYMAGANIA:
•	wykształcenie kierunkowe
•	umiejętności pracy w zespole
•	brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku
•	mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•	mile widziane uprawnienia pedagogiczne

WYMAGANE DOKUMENTY:
•	CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej
•	list motywacyjny
•	dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie
•	oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

•	prowadzenie pracowni krawieckiej na terenie  miasta Dobra
•	opracowywanie programu szkolenia dla uczestników projektu
•	udzielanie wskazówek oraz pomoc w wykonywaniu czynności krawieckich
•	zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac krawieckich
•	sprawdzanie jakości wykonanych prac
•	stała opieka i nadzór nad uczestnikami projektu – grupą krawiecką
•	ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej
•	prowadzenie spraw związanych z magazynem materiałów niezbędnych do prowadzenia 

prac krawieckich
•	stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem – te-

rapeutą CIS w zakresie realizacji projektu
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Centrum Integracji 

Społecznej „Od Nowa”, przy ul. Bema 27, 73-150 Łobez w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 
do 13.09.2010 roku. Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Pani Kamila 
Czesnowska pod numerem tel. 091 397 36 04.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnie-
niem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity 
z 2002r.Dz.U.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych 
(tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 

karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 
Współ pra cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen-
ryk Szczu pak. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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radosław wygrał,  
bo zamknął Parasol 

W minioną niedzielę nastąpiły ostateczne rozstrzygnięcia w Piłkarskim 
Turnieju Na Dolnym. Zwycięzcą ekipa z Radosławia. 

Niestety padający deszcz już dru-
gi raz zmusił organizatorów do 
przeniesienia ostatniej kolejki z bo-
iska przy pl. Szarych Szeregów na 
halę SP 1. Miało to także swoje plu-
sy. Na parkiecie można ryzykować 
bardziej niż na asfaltowym boisku. 
Obejrzeliśmy zatem więcej walki i 
bardziej agresywną postawę zespo-
łów. W pierwszym meczu Radosław 
bez większych problemów pokonał 
Bosmana Dolne. W drugim Czarny 

Parasol dał sobie strzelić Zamkowej 
aż 12 goli. Osiem z nich zdobył Kry-
stian Miklas i zapewnił sobie koronę 
najlepszego strzelca turnieju.

Dużo emocji wzbudził przed-
ostatni pojedynek pomiędzy dru-
żynami Bóg Tak Chciał, a Hienami 
Cmentarnymi. Wszystko dlatego, że 
jego stawką było zajęcie trzeciej lo-
katy. Prowadzenie po bramce Barto-
sza Potylckiego objęły Hieny. BTCH 
miał jednak w meczu przewagę i 

Tabela Mecze Bramki Bramki +/- Punkty
1. Radosław 8 32:10 +22 22
2. Parasol  8 30:12 +18 21
3. Bóg Tak Chciał 8 20:14 +6 16
4. Hieny Cmentarne 8 26:15 +11 15
5. FC Rezerwy 8 19:25 -6 12
6. Zamkowa 8 34:40 -6 9
7. Czarny Parasol 8 18:31 -13 9
8. Bosman Dolne 8 8:28 -20 3
9. Kombatanci 8 0:24 -24 0

Mecze: Radosław – Bosman Dolne 3:1, Czarny Parasol – Zamkowa 3:12, 
Bóg Tak Chciał – Hieny, Cmentarne 2:1, Radosław – Parasol 4:0

Marcin Nieradka

gole Dominika Gruszczyńskiego 
oraz Pawła Judkiewicza zapewniły 
mu trzecie miejsce.

Emocje zenitu sięgnęły na koniec. 
Ostatni mecz decydował bowiem o 
zwycięstwie w całym turnieju. Ataku-
jący pozycję lidera Radosław zmiaż-
dżył Parasol. Przewaga drużyny ze 

wschodniej części Nowogardu od po-
czątku nie ulegała wątpliwości. Dwie 
bramki w finale zdobył Paweł Galus. 
Po jednej Artur Jurczyk i Piotr Nie-
radka. Parasol przed stratą kolejnych 
dobrymi interwencjami uchronił 
bramkarz Łukasz Gradzik. Ten wła-
śnie bramkarz został uznany za naj-
lepszego w zawodach.

Radosław wygrał więc pewnie i pod-
czas dekoracji odbierał puchar burmi-
strza Kazimierza Ziemby. Oprócz tego 
pierwsza drużyna nagrodzona zosta-
ła koszulkami firmy Nike i medala-
mi. Niemniej okazałe trofea otrzyma-
ły zespoły drugiego i trzeciego miej-
sca. Przyznano również ufundowany 
przez Romana Golemę puchar fair-
play, który za najmniejszą liczbę fau-
li przypadł drużynie Bosman Dolne.            

Organizatorzy (Roman i Gracjan 
Golemowie, Przemysław Saja, Kamil 
Nieradka) dziękują za wsparcie bur-
mistrzowie Kazimierzowi Ziembie. 
Podziękowanie także dyrektorowi SP 
1 Sebastianowi Szymańskiemu za bez-
płatne udostępnienie hali sportowej. 

Cenny punkt ła się pierwsza odsłona meczu,druga 
natomiast pokazała bohaterów tego 
spotkania którymi byli słabo sędziu-
jący sędziowie którzy dopuszczali 
do agresywnej gry,wielu   fauli. Po-

morzanin robił   wszystko żeby   od-
robić stratę z poprzedniej   połowy 
co  udało  się w doliczonym  czasie 
gry 93’ i bramkę na remis zdobywa 
Marszałek.

Sokół Pyrzyce - Pomorzanin No-
wogard 1-1 (1-0)

skład: Krupski- Tomporowski, 
Skórniewski, Nieradka, Fiałkow-
ski, Bednarek(Wawrzyniak), Soska-
(Marszałek), Piotrowski( Grzejsz-
czuk), Kurek (Mendyk), Laszkie-
wicz, Nieruchaj.

rezerwy - Frąckowiak, Wawrzy-
niak,Grzejszczak, Marszałek, Men-
dyk, Haberski,Cyran

Mnóstwo  nerwów w ostatni week-
end przysporzyli piłkarze Pomorza-
nina swoim kibicom i   kolegom   z 
ławki, nie wspominając co   musiał   
przeżywac trener i  grający  zawod-
nicy.Po   ciężkim i szybkim meczu 
Podopieczni   trenera Gumiennego 
zremisowali z Sokołem Pyrzyce na 
ich terenie 1-1.

Punkt 17.00   w sobotę Pomorza-
nin rozpoczął  swój  4 mecz kolejki  
o  mistrzostwo  V ligi  zachodniopo-

morskiej. Naszym   przeciwnikiem   
był   wcześniej   wspomniany   silny 
zespół Sokoła, który  swój  poprzed-
ni mecz wygrał w Maszewie z miej-
scową Masovią. Naszym  Wcześniej-
szym przeciwnikiem była Zorza Do-
brzany z którą zremisowalismy 2-2. 
Od pierwszych minut było   wi-
dac  z obu stron  wielkie zaangażo-
wanie i   chęc zdobycia w tym  spo-
tkaniu komplet pkt. Jednak  to  Po-
morzanin miał w tej połowie prze-
wagę nad swoim rywalem dyktując 
warunki. Mogliśmy zobaczyc kilka 
ładnych  akcji ze strony Pomorzani-
na , w ostatnich   minutach   pierw-
szy mocny strzał   Laszkiewicza tra-
fia w słupek,dobija Nieruchaj i  rów-
nież bramkarza gospodarzy ratuje 
słupek. Chwile później w ostatniej   
minucie spotkania Sokół strzela na 
bramkę Krupskiego który   nie miał   
szans wybronienia. Tak   zakończy-

Wstydliwa porażka
A-klasowa Olimpia Nowogard uległa w minioną niedzielę Zorzy Tychowo 

4:2. Jednym zdanie gra naszego zespołu wyglądała fatalnie. O szczegółach 
lepiej nie pisać, by na nim się nie pastwić. Zaobserwować można jedynie, iż 
nie wyciągnięto wniosków z pierwszej – złej połowy, pierwszego ligowego 
meczu z Zenitem Koszewo.

man  
  

Pozostałe mecze ligowe:
1:2 - Świt Skolwin - Kłos Pełczyce
0:2 - Stal Lipiany - Pogoń II Szczecin
4:4 - Sparta Gryfice - Masovia Maszewo
3:0 - Zorza Dobrzany - Sęp Brzesko
6:1 - Arkonia Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
2:2 - Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany
8:3 - Pogoń II Szczecin - Arkonia Szczecin

Karolina Kubicka
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ul. Wojska Polskiego 4 N-d
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PODZIĘkOWaNIa
BURMISTRZ NOWOGARDU - Kazimierz Ziemba,  

SOŁTYS SOŁECTWA  DĄBROWA NOWOGARDZKA - Zbigniew Florkowski
Składają serdeczne podziękowania za pomoc i organizację gminnych dożynek 

które odbyły się w dniu 28 sierpnia 209 roku w Dąbrowie Nowogardzkiej.

Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” i 
wszystkim mieszkańcom Dąbrowy Nowogardzkiej, a szczególnie Janowi 
Szabuńko, Urszuli Wdowczyk, Anecie Śniegowskiej, Małgorzacie Gru-
dzień, Helenie Tomana, Tresie Krystkiewicz, Mariannie Bujalskiej oraz 
innym, za całokształt przygotowań i duże zaangażowanie  w ich przepro-
wadzeniu.

Serdeczne podziękowania składają sponsorom za wsparcie materialnie,  fi-
nansowe, przygotowanie terenu dożynkowego, wystaw oraz oprawę artystyczną:

Jolancie i Tadeuszowi Banachomskim – Sklep Spożywczy w Nowogardzie.
Krzysztofowi Skowera - Usługowy Zakład Poligraficzny w Nowogardzie
Bożenie Serafin – STUDIO FOTO Nowogard.
Wiktorowi Smolińskiemu – Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie.
Ryszardowi Sobieralskiemu – Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych i Sani-

tarnych w Nowogardzie.
Kazimierzowi Bąk – Gospodarstwo Agroturystyczne z Krasnołęki.
Tadeuszowi Wrona – Gospodarstwo Rolne Miętno.
Zbigniewowi Luter – Gospodarstwo Rolne Glicko.
Krzysztofowi Serockiemu – Firma Przewozowa w Nowogardzie.
Firmie PRO-GRINDBUD – Nowogard.
Firmie Z.P.U i H. DEMGRAD -  s.c. Nowogard. 
Firmie POLDAMOR  - Przeklewo.
Firmie MONT-BUD -  sp. z o.o. Nowogard.
Firmie Komplex Dach – Nowogard 
Hurtowni Materiałów Budowlnych BUDMAX – Nowogard.
Firmie ARNO „Okna” - Nowogard.
Piekarni Karsk s.c. R.Ławniczak, Z. Buszta. 
Redakcji „Dziennik Nowogardzki”- Nowogard.
Dyrektor Mirosławie Przybyłek i pracownikom Nowogardzkiego Domu Kul-

tury w Nowogardzie oraz zespołom ludowym „Wesoła Ferajna” i  „Błyskawiczki”
Ks Ireneuszowi Kamionka Proboszczowi Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej 

w Nowogardzie i ks. Marcinowi  Kryckiemu  z Parafii pw. Najświętszej Marii 
Panny w Nowogardzie.

Władysławowi Błażewicz, firma „DOMEL” Nowogard.
Ewie Kasprzyk – P.P.H.U „Ewa” w Nowogardzie.
Arturowi  Kawickiemu - Firma ARKA w Nowogardzie.
Sołtysom i Radom Sołeckim: Dąbrowa Nowogardzka, Maszkowo, Ostrzyca, 

Żabowo. Orzechowo, Błotno, Krasnołęka, Lestkowo, Grabin, Długołęka, Bo-
guszyce, Wojcieszyn – za wykonanie przewspaniałych wieńców  dożynkowych.

Kierownikom i pracownikom Wydziałów GNGR, GKiOŚ i WRLiF Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Wszystkim kapelom, zespołom  za oprawę artystyczną.
To dzięki Wam wszystkim mogliśmy godnie i wspaniale obchodzić Gminne 

Dożynki wDąbrowie  Nowogardzkiej.
Sołtys Sołectwa Dąbrowa                                               Burmistrz Nowogardu

    Zbigniew Florkowski                                                          Kazimierz Ziemba
                            

Prośba o remont drogi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radosław” przesłała nam kopię listu skie-

rowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. Oto treść 
listu:

„Kolejny raz zwracamy się o za-
kończenie remontu dróg wewnętrz-
nych należących do miasta na osie-
dlu Radosław. Kolejny raz remont 
dróg na naszym osiedlu został po-
minięty i wykreślony z zadań budże-
tu, mimo wielu zapewnień za strony 
władz. W centrum miasta dokonu-
je się napraw ulic i chodników, któ-
rych stan jest o wiele lepszy niż na-
sze drogi, a my już szósty rok cze-
kamy na zrobienie inwestycji, która 
dawno powinna zostać zakończona. 
Mieszkańcy osiedla Radosław nie 
ukrywają wzburzenia widząc, jak co 
chwilę przecinane są wstęgi na za-
kończonych remontach w innych 
częściach miasta, a nas traktuje się 
jak mieszkańców drugiej kategorii. 

Mamy dosyć wielkich kałuż tworzą-
cych się w wyrwanych na chodni-
kach i ulicach po każdym deszczu, 
mamy dosyć uszkodzeń rowerów 
i samochodów, które są wynikiem 
zniszczonej drogi, o której władze 
miasta chyba zapomniały. Chcemy 
chodzić po takich samych chodni-
kach i drogach, jak mieszkańcy in-
nych osiedli, na których robi się 
nowe drogi. Jesteśmy takimi samy-
mi mieszkańcami Nowogardu i pła-
cimy takie same podatki”. 

Pod pismem widnieją podpi-
sy Prezesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Radosław” Bożeny Wiatr oraz 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Józefa Janika.

(red. Karolina Klonowska)

Niebezpieczny 
przejazd

Kolejna Sugestia dla firmy pielę-
gnującej zieleń

Czytelnicy alarmują: „Przejazd 
kolejowy przy wylocie ul. Dąbrowsz-
czaków jest niebezpieczny ze wzglę-
du na wysoką trawę. Jadący od ul. 
Górnej nie widzą co się dzieje na to-
rach”. By potwierdzić te uwagi poje-
chaliśmy sprawdzić na „miejsce zda-
rzenia”. Fakty są takie, jakie widać 
na fotografii - przejazd przez tory 
jest porośnięty wysoką trawą, która 
ogranicza widoczność.

Jarosław Bzowy 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

remont drogi  
w centrum

Szpital leczy  
Resko 

Rozpoczął się remont odcinka no-
wogardzkiej ul. 700-lecia. 

Inwestorem jest Zachodniopo-
morski Zarząd dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie. Przeznaczył on na re-
mont drogi 300 tys. zł. Do inwestycji 
200 tys. zł dołożyła także gmina No-
wogard. Gminne pieniądze zostaną 
przekazane inwestorowi po zakoń-

czeniu robót. W ramach prac zosta-
nie wymieniona nawierzchnia drogi 
od przejazdu kolejowego do świa-
teł. Wykonawcą jest nowogardz-
kie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych POL-DRÓG. Termin zakoń-
czenia i odbioru inwestycji ustalono 
na dzień 4 października.

man 

Nowogardzki szpital przejął od 
wczoraj obowiązki szpitala w Resku. 
Pacjenci z tego obszaru mają być ob-
jęci opieką medyczną nowogardz-
kiego szpitala.   

W środę przestały działać oddział 
wewnętrzny i izba przyjęć szpitala 
w Resku. Przyczyną ich zamknięcia 
było wycofanie się ze świadczenia 
usług miejscowego, niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej.

Na zamkniecie szpitala zareagował 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwró-
cił się do dyrektora nowogardzkiego 
szpitala Kazimierza Lembasa z proś-
bą o zapewnienie sprawnej obsłu-
gi zdrowotnej mieszkańcom gminy 
Resko. Czy dla naszego szpitala to 
dobre rozwiązanie?

- Oczywiście. Przyjmując pacjen-
tów z gminy Resko dostaniemy od 
NFZ dodatkowe środki. Według 
moich wstępnych wyliczeń mie-
sięcznie może to być nawet około 
40 tys. zł. Nasza placówka spokojnie 
wywiąże się z proponowanego za-
dania. Nie ma obaw o pacjentów z 
Nowogardu. Oni zawsze będą mie-
li pierwszeństwo – odpowiada Kazi-
mierz Lembas.

Informujemy, że w minioną śro-
dę nowogardzki szpital przyjął już 
trzech pierwszych pacjentów z gmi-
ny Resko. Zaistniała sytuacja powo-
duje wzrost znaczenia naszego szpi-
tala w regionie. 

Marcin Nieradka

OŚWIADCZENIE
W związku z dochodzącymi 

do naszych członków sygnała-
mi, chcielibyśmy zdecydowa-
nie poinformować mieszkań-
ców gminy Nowogard, że ini-
cjatywa wyborcza panów: Tomasza Szafrana i Rafała Szpilkowskiego nie jest 
w jakikolwiek sposób związana ze strukturami Platformy Obywatelskiej. 
Ponadto nie są oni członkami Platformy Obywatelskiej w Nowogardzie. Co 
za tym idzie osoby te nie są popierane przez struktury Platformy Obywatel-
skiej na szczeblu powiatowym i regionalnym. W przypadku powoływania 
się wyżej wymienionych osób na związki z Platformą Obywatelską, prosimy 
o informowanie naszych członków.

Zarząd Gminny Platformy Obywatelskiej w Nowogardzie

modernizacja linii  
Goleniów – kołobrzeg

Wojewoda Zachodniopomorski wydał obwieszczenie w którym informu-
je o wszczęciu uzgodnień środowiskowych dotyczących modernizacji linii 
kolejowej Goleniów – Kołobrzeg. Z obwieszczenia dowiadujemy się, że za-
kres inwestycji w obejmuje: 

budowę peronu nr 2 na stacji Nowogard wraz z budową dojścia do peronu, 
przebudowę toru nr 1 i rozbiórkę peronów nr 2 i nr 3, budowę urządzeń srk na 
dojściu do peronu nr 2 na stacji Nowogard oraz budowę oświetlenia peronu 
nr 2 na stacji Nowogard. W planie uwzględniono także budowę odcinka Mo-
sty – Port Lotniczy. Na lotnisko będzie więc można dojechać koleją. Opr. LMM 
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Najukochańszemu 
tatusiowi i dziadziusiowi 

Stanisławowi 
Wróbel 

z okazji 
60 rocznicy urodzin 
dużo zdrówka samych 

pogodnych chwil w życiu 
życzą 

córki Edyta i Iwona, 
wnuczka, wnuczkowie 

i zięć

12 rocznica ślubu 
Niech ten jubileusz 

Milowym będzie kamieniem.
Czekamy następnych 

Z wielkim w sercu
Wzruszeniem. 

Z najlepszymi życzeniami 
płynącymi z serca i dalekiej 

trasy przesyła 

dla żony Ani 
 mąż Kola wraz 

z Olą i Miłoszkiem 
z okazji 12 rocznicy ślubu

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Droga kosztem wielu dróg
Zakończenie budowy obwodnicy planowane jest za 16 miesięcy. Do tego czasu możemy nie mieć już dróg gminnych i po-
wiatowych.

Budowa obwodnicy Nowogar-
du rozpoczęła się w marcu. Od tego 
czasu Budimex, czyli firma wyko-
nująca inwestycję, korzysta z dróg 
gminnych i powiatowych. Mimo, że 
stan niektórych dróg nawet przed 
rozpoczęciem prac nie był ideal-
ny, to od tego czasu uległ znaczne-
mu pogorszeniu. Najbardziej skarżą 
się mieszkańcy ul. Wojska Polskie-
go. Według nich ciężarówki dowo-
żące materiały przejeżdżają tą drogą 
nawet w godzinach nocnych. Nato-
miast, ich kierowcy jeżdżą z niema-
łymi prędkościami. 

Czy Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zastrzegła w 
umowie z Budimexem, iż wszystkie 
drogi dojazdowe, które z powodu 

budowy obwodnicy uległy zniszcze-
niu firma musi wyremontować? 

- Kwestia naprawy dróg dojazdo-
wych jest przewidziana. Wykonaw-
ca będzie zobowiązany do remon-
tu dróg, które na skutek jego dzia-
łań uległy zniszczeniu. Po zakończe-
niu transportu materiałów zbadamy 
stan tych ulic – odpowiada Mate-
usz Grzeszczuk, rzecznik prasowy 
szczecińskiego GDDKiA.

By zarządcy dróg mogli się doma-
gać od prywatnej firmy ich remon-
tu powinni przed rozpoczęciem ob-
wodnicy dokonać ich inwentaryza-
cji i udokumentować ich ówczesny 
stan. Jak nam wiadomo, takie dzia-
łania podjęły władze Powiatu Gole-
niowskiego. Gmina Nowogard in-

wentaryzacji swoich dróg zaniecha-
ła.

- Jeśli zarządcy dróg mają taką do-
kumentację, to prosimy o jej prze-
słanie. Będziemy egzekwować wy-
konanie prac na Budimexie – uważa 
Grzeszczuk.

Czy firma wykonująca prace przy 
obwodnicy poczuwa się do remontu 
dróg, z których korzysta?

- Jeśli chodzi o ulicę Woj. Polskie-
go, to nie poczuwamy się do napra-
wy. Była ona w złym stanie już przed 
rozpoczęciem naszej budowy. Jest 
ona drogą ogólnie dostępną i nie 
mogły nią jeździć przeładowane sa-
mochody. Zarzut korzystania z niej 
w godzinach nocnych jest niepraw-
dziwy – twierdzi Roman Krystkie-

wicz, kierownik budowy obwodni-
cy.

Mieszkańcy ul. Woj. Polskiego na 
tę ripostę reagują śmiechem. Prze-
staje jednak być zabawnie, bo wraz 
z dewastacją nawierzchni drogi ule-
gła także podziemna infrastruktura 
– kanalizacja, wodociągi.

Niestety w rozmowie z zastępcą 
burmistrza Jerzym Kaczmarskim 
nie uzyskałem odpowiedzi, jak gmi-
na może zobowiązać wykonawcę do 
naprawy strat. Wiceburmistrz pozo-
stawił jednak wrażenie, że wie jak 
to zrobić, ale na razie nie powie. Co 
wie? Okaże się w przyszłości.                 

man 

Rozmowa z Tomaszem Kuliniczem, wicestarostą Powiatu Goleniowskiego 
Przed rozpoczęciem budowy obwodnicy Starostwo Goleniowskie dokonało inwentaryzacji swoich dróg i udokumentowało ich stan. Konkretnie odpo-

wiedzialny za te zadanie był zastępca starosty Wicestarosta Tomasz Kulinicz.

Marcin Nieradka: Co zrobiło 
starostwo, by uniknąć dewastacji 
dróg powiatowych i gminnych?

Tomasz Kulinicz, Wicestaro-
sta Powiatu Goleniowskiego: - W 
kwietniu wykonawca obwodnicy za-
ręczał nas, iż nie będzie wykorzy-
stywał w znacznym stopniu dróg 
powiatowych i gminnych. Ustalili-
śmy, że wjazd na budowę odbywał 
się będzie w miejscowościach Woj-
cieszyn i Olchowo. Resztę dojazdów 
będą stanowić drogi technologiczne 
zbudowane przez Budimex. Firma 
nie uzyskała pozwolenia na wycin-
kę lasu, co uniemożliwiło budowę 
dróg wewnętrznych. Ruch odbywa 
się, więc drogami gminnymi. Już w 
kwietniu wykonaliśmy dokumenta-
cje i zapisy wideo, odcinków dróg, 
które były wykorzystywane w tam-
tych miesiącach. W ostatnim czasie 
okazało się także, iż wykonawca ko-
rzysta z innych dróg.

Dowóz materiałów odbywa się 
także ul. Woj. Polskiego, przez co 
ulega ona dewastacji, a mieszkań-
cy skarżą się na hałas.

- Zwracaliśmy na, to uwagę fir-
mie Budimex podczas dwóch spo-
tkań w ostatnim miesiącu. Na dziś 
Woj. Polskiego jest drogą publicz-
ną i nie można nią zakazać dowozu 
materiałów. Chcemy, by wykonawca 
wiedział, że z naszej strony jest peł-
na determinacja, by drogi nie ulega-
ły znacznemu zniszczeniu. Nie wi-
dzę możliwości, by Budimex zupeł-

nie pozbył się odpowiedzialności za 
tę ulicę. Gołym okiem widać, jakie-
mu pogorszeniu uległa.      

Budimex nie poczuwa się do re-
montu Woj. Polskiego.

- Firma broni się przepisami mó-
wiącymi o publicznym dostępie 
do dróg. Jednak kontrakt między 
GDDKiA, a Budimexem zawiera za-
pisy o remontach dróg najbardziej 
zniszczonych. Za wszelką cenę bę-
dziemy próbowali uzyskać, choć 
część rekompensaty za zniszczenia 
od Budimexu. Jeśli negocjacje nie 
dadzą skutków, to możliwe, iż spra-
wa skończy się w sądzie.

Czy są inne narzędzia, które 
mogą spowodować, że wykonawca 
zacznie liczyć się z gminą?

- Bezpośrednich narzędzi nie ma. 
Możemy rozmawiać i prosić wyko-
nawcę o wykazanie się dobrą wolą. 
Zastanawiamy się nad radykalnym 
rozwiązaniem. Chodzi o zmniejsze-
nie dopuszczalnego tonażu przejaz-
du na niektórych odcinkach dróg. 
Na pewno przestraszeniu ulegną 
rolnicy. Chciałem poinformować 
ich, że istnieje możliwość wyłącze-
nia z tego zakazu pojazdów rolni-
czych. Budowa obwodnicy nie może 
odbyć się kosztem dróg powiato-
wych. Wykonawca obwodnicy wyje-
dzie i zostawi je zniszczone. Próbu-
jemy uświadomić im, by poczuli od-
powiedzialność za drogi, z których 
korzystają.

Rozmawiał Marcin Nieradka      
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1,9 KM

Husquarna 
236 e-series

699 zł
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXIII Niedziela Zwykła (Łk 14,25-33)

Dobry uczeń Chrystusa
Chrystus w dzisiejszej ewangelii mówi o  trzech warun-

kach, które decydują o przynależności do niego.      
Pierwszym z nich jest gotowość na rezygnację z wszystkiego dla Chrystu-

sa. Jezus stawia przed nami największe wartości: ojca, matkę, nawet nasze 
życie i domaga się gotowości złożenia tego wszystkiego w ofierze, gdyby za-
chodziła potrzeba i konieczność wyboru pomiędzy Nim a nimi. Gotowość 
na utratę wszystkiego dla Boga oto pierwszy warunek wskazany przez Chry-
stusa. Na co dzień Pan Bóg nie domaga się tak wielkich ofiar. Po to daje ojca, 
matkę, byśmy ich kochali. Po to daje życie, byśmy się nim cieszyli. Pragnie 
jedynie, abyśmy ponad to wszystko cenili sobie kontakt z Nim.

Drugi warunek to twórcze wykorzystanie życia. Każdy człowiek do cze-
goś dąży, chce coś w życiu osiągnąć, czegoś ważnego dokonać. Najczęściej 
tym dziełem jest wychowanie dzieci, zabezpieczenie warunków życia, bu-
dowa kochającej się rodziny. Czasem ten wysiłek twórczy dotyczy dobra oj-
czyzny, ludzkości, Kościoła... Człowiek o tyle jest wielki, o ile dąży do czegoś 
wielkiego. Ta twórcza pasja w dużej mierze stanowi o jego wielkości. Jeżeli 
opuści ręce, przestanie budować, zrezygnuje, przedstawia tragiczny obraz, 
zwłaszcza gdy jest to człowiek młody. O wiele częściej spotykamy ludzi sta-
rych, którzy rozgoryczeni, pełni pretensji do siebie i świata stwierdzają, że 
ich życie ma się już ku końcowi, a oni jeszcze nic nie zrobili, niczego nie do-
konali. Rozpoczęli, ale im się nie udało. Czekali na lepsze warunki i nie do-
czekali się. I w końcu machnęli ręką. To występuje często u ludzi po pięć-
dziesięciu latach życia. Są zaskoczeni zbliżającym się końcem. Źle obliczyli 
czas, który mieli do dyspozycji. Pan Jezus przestrzega nas przed ich błędem. 
Wzywa do zastanowienia, rozwagi, roztropnego działania. Ten jest mądry, 
kto patrzy na koniec, kto umie dobrze liczyć, kto potrafi odpowiednio wy-
zyskać to, co ma. Zastanówmy się nad otrzymanymi talentami, nad tym, co 
budujemy i czy potrafimy skończyć.

Obok gotowości na rezygnację z wszystkiego dla Pana Jezusa, obok twór-
czej pasji wykorzystania życia i zrobienia czegoś dobrego, ucznia Pana Jezu-
sa musi cechować wielka roztropność. Jest ona szczególnie potrzebna w wal-
ce ze złem. To jest najtrudniejszy punkt naszego życia. Zło rośnie obok nas, 
trzeba codziennie się z nim mocować, ale jeśli się człowiek do tego zabierze 
nieroztropnie, zginie. Trzeba dokładnie obliczyć siły ciała i ducha — czy wy-
starczą do wytrwania. Czy zdołamy rozprawić się ze złem całkowicie, czy 
też trzeba będzie podejść do niego dyplomatycznie. Pozwolić złu róść obok 
i tylko pilnować, byśmy w tym bliskim sąsiedztwie nic nie stracili.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczął się już miesiąc wrzesień – czas szkoły i wytężonej pracy. Pro-

śmy w tym wszystkim o Boże błogosławieństwo. Zapraszamy na Msze św. o 
g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; 
w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00.

W Pierwszy Piątek 3 września wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za nasze grzechy. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania. 
Spowiedź od godz. 17.00.

W pierwszą Sobotę 4 września oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fatimski, 
gdzie w Parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 odbędzie 
się Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy.

W tym dniu odwiedzamy także chorych z terenu parafii pw. Św. Rafała 

Kalinowskiego. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komu-
nii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie 
domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakra-
ment (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 
12.00. Można zgłosić nowych chorych. x.TT

REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH
Duszpasterz „SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH”  w naszej archidiecezji wraz 

z liderami zapraszają na kolejne REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH, 
czyli rekolekcje o charakterze warsztatów dla narzeczonych, w ramach kur-
su przedmałżeńskiego, dla tych, którzy chcą wejść w małżeństwo z dobry-
mi relacjami między sobą, którzy chcą pogłębić swoją miłość. Rekolekcje te 
odbędą się od 24 do 26 września tego roku w Wisełce. Zgłoszenia przyjmują 
Małgorzata i Andrzej Piotrowscy pod tel.: 091/ 486-23-01. Dokładne infor-
macje na stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl  

Zmiany w Parafii…
Sierpień to także czas zmian personalnych w diecezji. Z naszej parafii od-

szedł wikariusz ks. Grzegorz Grinn – katecheta w ZSP w Nowogardzie, któ-
ry został wysłany na studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Uni-
wersytet w Bambergu w Niemczech. Na jego miejsce przyszedł ks. Marcin 
Gudełajski – tegoroczny neoprezbiter, pochodzący rodem z Dobrej Nowo-
gardzkiej. Będzie uczył w ZSP Nowogard, a w parafii będzie zajmował się 
duszpasterstwem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Ruchem Rodzin Nazare-
tańskich. Życzymy im błogosławieństwa Bożego oraz Światła Ducha Święte-
go w codziennych zajęciach.

Motocyklem pod krzyż 
na Giewoncie…

W dniach 27-31 sierpnia odbyła się II Pielgrzymka Motocyklistów Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej od krzyża w Pustkowie do Krzyża na Gie-
woncie. Pomysł pielgrzymki powstał w ubiegłym roku podczas wizyty Księ-
dza Arcybiskupa Metropolita Andrzeja Dzięgi w Pustkowie, który zachwy-
cony ustawioną tam repliką krzyża z Giewontu, zapytał ks. prof. Wiesława 
Dyka, czy jest jakieś połączenie z krzyżem na Giewoncie. Tak powstał po-
mysł pielgrzymki na Giewont. Przygotowanie pielgrzymki przebiegło bardzo 
szybko. Włączyli się w jej organizację księża motocykliści naszej Archidiecezji 
i policjanci z klubu motocyklowego Blue Knights VI. W tym roku pielgrzy-
mi na motocyklach wyruszyli po raz drugi. Trasa została podzielona na pięć 
etapów: Pustkowo-Gniezno, gdzie nawiedziliśmy grób św. Wojciecha, nastep-
nie Gniezno-Częstochowa, gdzie zawierzyliśmy nasze intencje i pielgrzymkę 
Matce Bożej. Z Częstochowy udaliśmy się do Zakopanego, gdzie w niedzie-
lę po Mszy św. wyruszyliśmy na Giewont z naszym krzyżem. Droga na szczyt 
nie była łatwa, trochę w deszczu, ale na samych wierzchołku niespodzianka, 
nagle wyszło słońce, chmury się rozeszły i zobaczyliśmy piękne widoki Tatr i 
Zakopanego – taki mały uśmiech Pana Boga do nas. Z Zakopanego pojecha-
liśmy do Wrocławia, gdzie zwiedziliśmy piękną starówkę. W ostatnim dniu 
zakończyliśmy pielgrzymkę w Siekierkach, w Sanktuarium Nadodrzańskiej 
Królowej Pokoju. Przeżycia piękne, 2000 km trasy, większość w deszczu, ale 
to była nasza ofiara w tej pielgrzymce. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom 
i zapraszamy za rok.  x.TT
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Dąbrowa 2010

Dożynki w obiektywie „DN”

Po Mszy Świętej w intencji rolników uformował się przed kościołem korowód dożynkowy

Po przyjściu na boisko rozpoczęły się uroczystości dożynkowe. Na dożynkowej scenie ustawiono wieńce wykonane przez poszczególne sołectwa, Burmistrz po-
witał gości , wygłosił okolicznościowe przemówienie (główne wątki przemówienia przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu „DN”), przyjął jako gospodarz chleb 
z rąk starosty Zbigniewa Florkowskiego i starościny Anety Krystkiewicz i przystąpił do sprawiedliwego dzielenia… 

Rozstrzygnięto Konkurs Wieńców - pierwsze miejsce zajęła Dąbrowa Nowogardzka (nagroda rzeczowa wartości 700,00 zł), drugie miejsce Wojcieszyn i Lest-
kowo (nagroda rzeczowa wartości 500,00 zł), trzecie miejsce Błotno i Maszkowo (nagroda rzeczowa wartości 300,00 zł). Wyróżnienia otrzymały sołectwa: 
Ostrzyca, Żabowo, Orzechowo, Krasnołęka, Grabin, Boguszyce, Długołęka (nagrody rzeczowe wartości 200 zł). cd s. 11
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 Witamy wśród nas...
 Autor rubryki: Janusz Roguski 

 Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Marcel syn Justyny 
i Mariusza Śluz 
ur. 22.08.2010 
z Nowogardu

Oliwia córka Katarzyny 
Rojewskiej 
ur. 1.09.2010 z Dobrej

Adrian syn Agnieszki 
i Mariusza Gawlickich 
ur. 1.09.2010 
z Nowogardu

Sabinka córka Justyny 
Tobolskiej ur. 27.08.2010 
z Nowogardu

Eliza córka Haliny Tabor 
ur. 29.08.2010 
z Radzimina

Nowogard 1.09.2010r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Robotnik budowlany
2. Magazynier
3. zbrojarz/cieśla
4. Pracownik produkcji
5. Monter baterii słonecznych  
6. Monter stolarki PCV
7. szlifierz
8. Sprzedawca  
9.   prezenter handlowy
10. Konstruktor
11. technik mechanik
     OFerTY PraCY Z reJONU
1. dyrektor agencji 
2. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, 
Ratowników WOPR, kosmetyczki 
(Jarosławiec)
3. Kucharz (Pobierowo)

Serdecznie dziękuję 
za okazałą pomoc i wysiłek 

wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzkę do 
nowej Harcerskiej Bazy Obozowej w Świętoujściu, 

a w szczególności: Grzegorzowi Nowakowskiemu, Pawło-
wi Mrówczyńskiemu, Mateuszowi Czapskiemu, Dawidowi 
Grabińskiemu, Mateuszowi i Marcinowi Tomczyk, Michało-
wi Krause, Mateuszowi Krawczykowi, Panu Michałowi Pie-
trzakowi, Firmir DRO-MOST i waściecielowi Sławomirowi 
Serafin, Przedsiębiorstwu PUWiS sp z o.o. w Nowogardzie i 
p. Jakubowi Sobieralskiemu.

Komendant ZD ZHP pdh. Andrzej Wasiak

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

z wykorzystaniem najnowszych 
metod dydaktycznych m.in. tablica 
interaktywna 
- dzieci przedszkolne i szkolne 
- przygotowanie do matury
- kurs dla dorosłych 

NAUKA JĘZYKÓW 
OBCYCH

 „INTERACTIVE”
Ul Wojska Polskiego 3 (RCP)

Tel. 607061450

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Giełda podręczników
Na nasz redakcyjny apel odpowiedziało wiele osób i aktualnie posiadamy 

niżej wymienione podręczniki, które można odebrać nieodpłatnie:

NAS” KL IV,  Helena Lewicka,  Ma-
rianna Kowalczyk, WSiP

BIOLOGIA – BOGACTWO 
ŚWIATA ORGANIZMÓW CZ.I 
Wawrzyniec Kofta WSiP

TAJEMNICE PRZYRODY KL. 
IV, Maria Marko-Worłowska,  Fe-
liks Szlajfer, Joanna Stawarz, Nowa 
Era 

MUZYKA OD (2 PODRĘCZNI-
KI KL. IV)IV-V, Maria Tomaszew-
ska, M. Rożak 

GIMNAZJUM – CIEKAWA 
BIOLOGIA CZ.II, Wawrzyniec 
Kofta, WSiP

GIMNAZJUM – CIEKAWA 
BIOLOGIA CZ.III, Wawrzyniec 
Kofta, WSiP                                Red. 

OBDAROWANI PRZEZ BOGA, 
autor ks. Zbigniew Marek, wydaw-
nictwo WAM, 

PLASTYKA KL. IV,  Katarzyna 
Turowska-Zakrzewicz, M.RÓŻAK 

JĘZYK POLSKI – GIMNA-
ZJUM, Agnieszka Łuczak, Ewa Pry-
lińska, Gdańskie Wydawnictwo Oś. 

JĘZYK POLSKI IV  „JUTRO 
PÓJDĘ W ŚWIAT” Hanna Dobro-
wolska, WSiP 

JĘZYK POLSKI V „SŁOWA NA 
START”, Marlena Derlukiewicz, 
Różak 

JĘZYK POLSKI VI „JUTRO 
PÓJDĘ W ŚWIAT”  Hanna Dobro-
wolska, WSiP 

JĘZYK POLSKI – KSZTAŁCE-
NIE KULTUROWO-LITERAC-
KIE, Małgorzata Składanek, OPE-
RON 

GEOGRAFIA MODUŁ 4 GIM-
NAZJUM, Halina Powęska, Nowa 
Era,  Marcin Rościszewski, Feliks 
Szlajfer, Nowa Era 

PRZYRODA KL. VI, Andrzej 
Czerny, Henryk Lach

TAJEMNICE PRZYRODY KL. 
V, Janina Ślósarczyk, Nowa Era,  Ry-
szard Kozik, Feliks Szlajfer 

MATEMATYKA 2001 KL.IV, 
Jerzy Chodnicki, WSiP, Mirosław 
Dąbrowski, Agnieszka Pfeiffer

MATEMATYKA 2001 SZ.P  
KL.V, Jerzy Chodnicki, WSiP, Miro-
sław Dąbrowski, Agnieszka Pfeiffer

A TO HISTORIA 2000 SZ.P  
KL.V  (II KOMP.) Grażyna Cze-
twertyńska, Tomasz Merta, Nowa 
Era, Alicja Pacewicz, Magdalena 
Bliźniak 

HISTORIA I SPOŁECZEń-
STWO – BYŁ SOBIE CZŁOWIEK 
Aleksander Pawlicki, Nowa Era 
Wojciech Widłak

PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO, Cathy 
Lawday, Mark Hancock, OXFORD,  
Winners

MATEMATYKA „WOKÓŁ 

Zagubione 
klucze

Do odebrania w redakcji klucze na 
zielonej smyczy koloru  z napisem 
„Nowogard- 60 lecie”. red

W kinie „Orzeł”

SaGa 
ZmIerZCH: 

„ZaĆmIeNIe” 
Horror, Romans, USA 2010, 124 

min
12 zł 15
03.09.2010 godz. 19.00
04.09.2010 godz. 19.00
05.09.2010 godz. 19.00
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PH HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
Zapraszamy!

F.H.U. SMB – GAZ    
AUTO – GAZ

Doświadczenie i profesjonalizm • Konkurencyjne ceny
 - montaż - serwis - naprawa - haki holowniczy

www.smb-gaz.pl
ul. Chopina 30/1, 71-130 Maszewo. Tel.  698 514 056, 606 646 257

4 miesięczny  
kotek

(czarny z białym krawatem) 
odrobaczony, przyjazny, szuka 

dobrego domu. 
Telefon kontaktowy 

604595588

Informujemy, że 

7 września 2010 r.
wtorek w godz. 12.00 - 13.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Stowarzyszenie „Współistnienie” Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie

ogłasza nabór na stanowisko
INSTRUKTOR NAUKI ZAWODU

w pracowni krawieckiej
w pełnym wymiarze czasu pracy

WYMAGANIA:
•	 wykształcenie kierunkowe
•	 umiejętności pracy w zespole
•	 brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku
•	 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•	 mile widziane uprawnienia pedagogiczne
WYMAGANE DOKUMENTY:

•	 CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej
•	 list motywacyjny
•	 dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie
•	 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
•	 prowadzenie pracowni krawieckiej na terenie  miasta Dobra
•	 opracowywanie programu szkolenia dla uczestników projektu
•	 udzielanie wskazówek oraz pomoc w wykonywaniu czynności krawieckich
•	 zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac krawieckich
•	 sprawdzanie jakości wykonanych prac
•	 stała opieka i nadzór nad uczestnikami projektu – grupą krawiecką
•	 ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji 

zawodowej
•	 prowadzenie spraw związanych z magazynem materiałów niezbędnych do prowa-

dzenia prac krawieckich
•	 stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem 

– terapeutą CIS w zakresie realizacji projektu
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Centrum Integracji 

Społecznej „Od Nowa”, przy ul. Bema 27, 73-150 Łobez w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 
do 13.09.2010 roku. Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Pani Kamila 
Czesnowska pod numerem tel. 091 397 36 04.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity 
z 2002r.Dz.U.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst 
jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688
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Uroczysta inauguracja roku szkolnego 
Wakacje, wakacje i już po waka-

cjach. Dzieci i młodzież szkolna tra-
dycyjne od 1 września rozpoczyna 
naukę w szkole. Byliśmy w Szkole 
Podstawowej nr 2, nr 3 i Liceum nr 
2 w Nowogardzie – rok szkolny za-
czął się apelem. Były przemówienia 
i pierwsze nadania nowym nauczy-
cielom (m. in. ks. Tomasz Tylutki, 

z rąk Burmistrza Nowogardu Ka-
zimierza Ziemby odebrał  Dyplom 
Nauczyciela Mianowanego). Inną 
nominację otrzymali pierwszokla-
siści z SP 3, których oficjalnie przy-
witał wraz z gronem pedagogicz-
nym i zaproszonymi gośćmi Dyrek-
tor Piotr Kazuba, który w przemó-
wieniu życzył wszystkim uczniom, a 

szczególnie pierwszoklasistom wy-
trwałości i zadowolenia z rozpoczę-
tej  nauki. Dzieci grzecznie wysłu-
chały i, by potwierdzić słowa dyrek-
tora każde z nich przypieczętowało 
odciskiem  swojego palca ślubowa-
nie w księdze pamiątkowej szko-
ły. Zaczął się normalny tok nauki, 
który potrwa do następnych waka-

cji. Zaczną się one po raz pierwszy 
dopiero po ostatnim piątku czerwca 
2011 roku. 

Jarosław Bzowy 

PS. Obszerne opracowania na te-
maty szkolne przedstawimy w ko-
lejnych wydaniach „DN”.

Pierwszaki z SP 3, fot.S.Wątły

Pierwszaki z SP 2, fot. KMK
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Odbyło się również podsumowanie konkursu “Zadbaj o siedlisko bo to Twoje Środowisko”. W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 21 gospodarstw. Komi-
sja konkursowa nagrodziła 11 z nich. Wyróżnienia i nagrody równorzędne po 300 zł otrzymali: Krystyna Piszczek z Orzechowa, Piotr Szponar z Wojcieszyna, 
Wiesław Pacuszka z Orzechowa, Helena Krzewiak z Karska, Wiesław Pietrzak z Lestkowa, Katarzyna i Jarosław Olczyk z Trzechla, Danuta Kubicka z Kar-
ska, Zofia i Jerzy Furmańczyk  z Dąbrowy. Trzecie miejsce i nagrodę 500zł przyznano Ilonie i Jackowi Rafińskim z Wojcieszyna, drugie miejsce i nagrodę  800 
zł  Halina i Jacek Zając z Wojcieszyna, a nagrodę główną 1 000 zł i tytuł najbardziej przyjaznego środowisku siedliska  Elżbieta i Ryszard Wieteska z Dąbrowy. 
Gratulujemy!

W tym roku zainaugurowano kolejny konkurs – „Najładniejsza wieś Gminy Nowogard”. Do konkursu zgłosiły się tylko 3 wsie. Uznano, że tytuł należy się wsi 
Dąbrowa i na jej fundusz sołecki wpłynie dodatkowo 5 tys. złotych. Kolejne miejsce dla Karska (3 tys. zł) i Wojcieszyna (2 tys. zł).

Po tych „obowiązkowych” punktach programu licznie zebranej widowni pozostała zabawa i rozrywka. Występowały nowogardzkie i przyjezdne zespoły, a na 
końcu – raz na ludowo czyli zabawa do białego rana…

Do zobaczenia za rok – gościć nas będzie kolejne sołectwo. Które?
Tekst LMM, foto LMM, Jarosław Bzowy
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Ulice Nowogardu 

Poznaj nasze miasto cz. V
Zgodnie z obietnicą wracamy z cyklem o naszym mieście, jego ulicach i 

patronach do nich przypisanych. W dzisiejszym wydaniu zaprezentujemy 
ulicę na Osiedlu Wiejska noszącą imię Theodora Roosevelta.

 Theodore Roosevelt  
Urodzony 27 października 1858 

roku w Nowym Yorku, zmarł 6 
stycznia 1919 w Oyster Bay - dwu-
dziesty szósty prezydent USA (1901-
1909), laureat Nagrody Nobla. 

Urodził się w bogatej nowojorskiej 
rodzinie holenderskiego pochodze-
nia, wywodzącej się od Van Rose-
nvelta, holenderskiego imigranta 
osiadłego w 1644 roku w Ameryce 
Północnej. Miał dwie siostry i jed-
nego brata. Małego Theodora ro-
dzice pieszczotliwie nazywali „Te-
edie”. Od zdrobnienia jego imienia 
pochodzi nazwa dziecięcej zabaw-
ki- pluszowego misia ( ang. Teedy 
Bear). Był bardzo słabego zdrowia, 
w dzieciństwie cierpiał na astmę i 
krótkowzroczność. Ze względu na 
stan zdrowia uczył się prywatnie. W 
wieku 18 lat rozpoczął studia na Ha-
rvardzie. Ukończył je w 1880 roku 
plasując się na 21 miejscu spośród 
177 absolwentów tej uczelni. W tym 
samym czasie pracował nad książ-
ką „ Wojna Morska”, która została 
wydana w 1882 roku. W 1880 roku 
rozpoczął studia prawnicze na Co-
lumbia University, które ukończył 
w 1881 i w tym czasie został człon-
kiem Gwardii Narodowej i Klubu 
Republikańskiego. 27 październi-
ka ożenił się z Alice Hathaway Lee, 
mieli jedną córkę. Z drugą żoną 
-Ediyth miał piątkę dzieci. W latach 
1882-1884 był członkiem registratu-
ry stanu Nowy Jork. Opowiadał się 
za skróceniem czasu pracy dla ko-
biet i dzieci, czym zyskał sobie po-
pularność. Mimo to był przeciwni-
kiem reformy więziennictwa czy do-
kładnego przestrzegania 8 - godzin-
nego dnia pracy. Gdy  14 lutego 1884 
zmarły na tyfus matka i żona Roose-

velta, załamany młody prawnik, po-
zostawił małą córeczkę (urodziła się 
dwa dni przed śmiercią matki) i wy-
jechał do Dakoty. Zatrudnił się na 
rancho Elkahor Ranch, które ku-
pił w 1883 roku. Pracował fizycznie, 
polował na niedźwiedzie, pumy, pi-
sał książki, aż w 1886 roku odzyskał 
psychiczną równowagę i zdecydo-
wał się na powrót do Nowego Jorku. 
Podczas wojny amerykańsko – hisz-
pańskiej służył w stopniu podpuł-
kownika w Rough Rider Regiment. 
Podczas bitwy pod San Juan prowa-
dził swój pułk do walki, był jednym 
z bohaterów tej wojny. W 1898 roku 
wygrał wybory na stanowisko Gu-
bernatora Stanu Nowy Jork z ramie-
nia partii Republikańskiej. W 1890 
wybrany na wiceprezydenta. Pre-
zydentem został 12 września 1901, 
po śmierci Mckinleya- zmarłego w 
wyniku zamachu. Był mediatorem 
podczas wojny rosyjsko - japoń-
skiej, za co otrzymał Pokojową Na-
grodę Nobla. Wzrost potęgi militar-
nej Stanów Zjednoczonych obrazo-
wało wysłanie Great White Fleet w 
rejs dookoła świata. W 1904 wybra-
ny na II kadencję, uzyskując 60,01 % 
głosów. Za jego prezydentury utwo-
rzono wiele parków narodowych, 
obszarów chronionych, rezerwatów 
przyrody. Roosevelt osobiście an-
gażował się w sprawy wielkie jak i 
małe, biorąc udział, wraz z całą ro-
dziną w licznych przedsięwzięciach. 
Po zakończeniu drugiej kaden-
cji wyjechał na jakiś czas do Afry-
ki na safari. Po powrocie do kraju 
znów zajął się polityką. W 1912 po-
nownie wystartował jako kandydat 
w wyborach prezydenckich. Pod-
czas prowadzenia kampanii wybor-
czej w Milwaukee został postrzelo-

ny w klatkę piersiową przez fanaty-
ka. Pomimo poważnej rany wyzdro-
wiał. W wyborach uzyskał 29,69 % 
głosów, co pozwoliło mu na zajęcie 
drugiego miejsca. Przyczynił się tym 
samym do rozbicia Elektoratu Partii 
Republikańskiej, co umożliwiło De-
mokratom „odzyskanie” prezyden-
tury po raz pierwszy od 1897 roku. 
Zmarł w 1919 r.

Niewątpliwie był wielkim czło-

wiekiem, ale czym zasłużył się dla 
naszego kraju skoro za jego prezy-
dentury Polska nie istniała? Z wiel-
ką dozą prawdopodobieństwa mo-
żemy założyć, że nasi kochani Rad-
ni źle zapoznali się z historią i po-
mylili go z Franklinem Delano Ro-
osveltem 32 prezydentem USA. 

Opr. Katarzyna Marek - Kosakie-
wicz         

Pożegnanie lata  
w maszkowie

Dnia 28 sierpnia o godz. 18 w miejscowości Maszkowo odbyła się zabawa 
z okazji pożegnania lata. Pomysł zorganizowania imprezy wyszedł od mło-
dzieży. Mieszkańcy mogli liczyć na wspaniałą zabawę przy oprawie muzycz-
nej zespołu „Acord”. Dla wszystkich uczestników został przygotowany pysz-
ny poczęstunek, a zabawę uatrakcyjniły konkursy zarówno dla dzieci, jak i 
dla dorosłych. Wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami 
oraz cukierkami. Dorośli za swoje zmagania w konkursach również zostali 
nagrodzeni. Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują wszystkim, którzy z 
zaangażowaniem przyczynili się do organizacji zabawy. Na podziękowania 
zasługują także sponsorzy: Zbigniew Piątak, Zbigniew Wypart, Piekarnia 
Karsk oraz Hurtownia budowlano-chemiczna Bogdan Jakliński.

opr. Edyta Bernach
fot. Maria Lipczyńska 

(red. Karolina Klonowska)
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Zakład karny w Nowogardzie

Przeżyli to jeszcze raz… z Lombardem i raperem Kebabem 

W dniu 30.08.2010 po raz drugi 
w nowogardzkim zakładzie karnym 
gościł  legendarny zespół LOM-
BARD. Nie trzeba informować, ze 
koncert jak i atmosfera była bar-
dzo…. Wolnościowa. Takie hity 
jak „Szklana pogoda” czy „Przeżyj 
to sam” nie mogły się nie podobać 
męskiej publiczności. To jednak nie 
wszystko, co zespół zaproponował. 
Po koncercie przyszedł czas na sesję 
fotograficzną i autografy, które bar-
dzo chętnie muzycy rozdawali.

 Zdaniem oficera prasowego za-
kładu karnego, kapitana Artura 
Bojanowicza, to kolejne dobre spo-
tkanie z zespołem - Lider zespołu 
planował koncert w plenerze, ale ze 

względu na złą pogodę koncert osta-
tecznie i spotkanie odbyło się w wię-
ziennej świetlicy, co nie uszczupliło 
mimo wszystko, jakości koncertu. 
Koncert oprócz zespołu miał rów-
nież innego wykonawcę, którego za-
prosił zespół. Był to były więzień, a 
teraz już wolny człowiek o pseudo-
nimie Kebab, który rapuje i pisze sa-
modzielne teksty. Zespół jak i Da-
mian Pankiewicz, bo tak brzmi jego 
prawdziwe nazwisko i imię stworzyli 
wspólną aranżację muzyczną i tekst, 
który daje możliwość koncertów i 
rodzi nadzieje na dalszą współpracę.
Ta nietypowa współpraca być może 
zaowocuje nagraniem wspólnej pły-
ty. Liderzy zespołu są dobrej myśli w 

tej kwestii i rozważają chęć pomo-
cy w nagraniu samodzielnej płyty 
przez Damiana. Finał mógł być tyl-
ko jeden – duże brawa dla zespołu i 
Damiana. 

Jarosław Bzowy  

Komentarz:
Kolejny koncert i następny suk-

ces organizatorów służby więzien-
nej, którzy dołożyli wiele starań, by 
sprowadzić muzyków takich jak np. 
Lombard za mury zakładu.Nie trze-
ba wiele pisać o zespole, który w ka-
nonie polskiej muzyki ma bardzo 
mocną i stabilną markę. To fakty. 
Jednak na szczególną uwagę zasłu-
guje Damian  Pankiewicz , – raper, 

który jeszcze do niedawna był jed-
nym z osadzonych w nowogardz-
kim więzieniu. Jego metamorfoza na 
wolności jest przykładem, że nawet 
poprzez złą przeszłość można zmie-
nić przyszłość np. w muzyce. Jego 
twórczość wzięła się jak to określa 
z „samego siebie”. Pisze teksty, aran-
żuje zdobywając krok po kroku roz-
głos. Co będzie dalej? On sam jesz-
cze nie wie. Twierdzi, że chce dalej 
tworzyć muzykę i odnaleźć w niej 
jeszcze większe artystyczne możli-
wości. Perspektywy są bardzo obie-
cujące: nagranie płyty, koncerty, 
spotkania i chęć bycia innym czło-
wiekiem, który nie chce wracać już 
do złej przeszłości. 

Rodzina z wędką
W dniu 22.08.2010 r. na jeziorze nowogardzkim odbyły się zawody 

wędkarskie pod nazwą „Rodzina z wędką”. Organizatorem rywalizacji 
było Koło M-G PZW Nowogard.

Zawody wzbudziły duże zainteresowanie. Do rywalizacji stanęło 19 trzy-
osobowych drużyn rodzinnych. Dwie drużyny pochodziły z Maszewa. W 
śród zawodników było 10 pań i 10 młodocianych adeptów wędkarstwa. 

W trzygodzinnej rywalizacji miejsca zajęli:
I – drużyna Dariusza Kaczmarka zdobywając 2220 pkt.
II – drużyna Tadeusza Kozieła z 1720 pkt.
III – drużyna Andrzeja Richerta z 1500 pkt. 
Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a wszyscy zawodni-

cy z czterech pierwszych drużyn uhonorowani zostali pamiątkowymi albu-
mami wydanymi z okazji 700-lecia Nowogardu p.t. „Przeszłość Rodzi Przy-
szłość” ufundowanymi przez Burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziembę. 

Drużyny z lokat od I do VIII otrzymali upominki w postaci sprzętu AGD. 
Jednocześnie składamy podziękowanie sponsorom zawodów: WPH „Atut” 
Mariana Kuszyka i Waldemarowi Pędziszczakowi za świeże i smaczne pie-
czywo.

Henryk Szczupak

Młody rekordzista
W sobotę, 28 sierpnia na naszym jeziorze, 14-letni wędkarz Maciej Cho-

miński złowił okazałą wzdręgę (potoczna nazwa to krasnopióra). Ryba mia-
ła 38 cm długości i ważyła 0,65 kg. O jej wielkości świadczy porównanie – 
rekord Polski to okaz o długości 44 cm.  Maciek oświadczył, że takiej ryby 
szkoda na patelnię i wróciła ona do wody. Czyż nie jest to przykład godny 
naśladowania?

Inf. Henryk Szczupak
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Serdeczne 
podziękowania 

dla wszystkich osób które 
uczestniczyły 

w uroczystości pogrzebowej 

śp. Tadeusza 
Sawickiego 

składa 
pogrążona w smutku 

żona 
z rodziną

Doktorowi 
Dariuszowi Szarkowi 

za długoletnią opiekę 
medyczną i pomoc 

w trudnej walce z chorobą 
naszego męża i taty 

śp. Zdzisława  
Madeja 

składają 
żona i córki z rodzinami

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze 

śp. Zdzisława 
Madeja 

serdeczne 
podziękowania 

składają 
żona i córki 
z rodzinami 
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Ważne!

Porady prawne
Poczty Polskiej) na adres Wojewo-
dy. Ponadto na samej skardze nale-
ży wpisać adres Sądu i Wojewody w 
następujący sposób:

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach (wpisujemy adres sądu)

za pośrednictwem Wojewody Ślą-
skiego (wpisujemy adres Wojewo-
dy)

Skarga, oprócz wymagań, o któ-
rych napisano powyżej, powinna 
zawierać:

1) wskazanie zaskarżonej decy-
zji, postanowienia, innego aktu lub 
czynności (należy podać datę wyda-
nia decyzji, organ który ją wydał, sy-
gnaturę decyzji oraz napisać, czego 
ona dotyczy);

2) oznaczenie organu, którego 
działania lub bezczynności skarga 
dotyczy;

3) określenie naruszenia prawa 
lub interesu prawnego.

Odnośnie ostatniego punktu (3) 
muszę przyznać, że napisane sku-
tecznej skargi administracyjnej nie 
jest łatwym zadaniem. Osoba, któ-
ra taką skargę sporządza, musi wy-
kazać, jakie przepisy zostały naru-
szone i dlaczego. Jeśli piszemy taką 
skargę, powinniśmy sięgnąć do ko-
mentarza lub artykułów w czasopi-
smach prawniczych. To może nam 
pomóc prawidłowo sformułować 
zarzuty i wnioski.

W skardze możemy określić swo-
je żądanie, na przykład zmianę de-
cyzji, uchylenie decyzji w całości lub 
części i inne.

UWAGA: Wniesienie skargi nie 
wstrzymuje aktu lub czynności. Dla-
tego, jeśli chcemy, żeby decyzja nie 
była wykonywana, powinniśmy zło-
żyć odpowiedni wniosek.

Wniosek można zamieścić w skar-
dze albo w odrębnym piśmie. We 
wniosku należy podać, dlaczego de-
cyzja nie powinna być wykonywana.

UWAGA: Skargi administracyjne 

z reguły podlegają opłatom. Dlate-
go przed złożeniem skargi dowiedz 
się, jaką opłatę należy uiścić. Infor-
macje o opłatach znajdziesz w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych za-
sad pobierania wpisu w postępowa-
niu przed sądami administracyjny-
mi (Dz. U. 03.221.2193 ze zm.).

UWAGA: Skargę należy złożyć w 
dwóch egzemplarzach - jeden dla 
sądu, drugi dla organu administra-
cji.

Jeśli powołujemy w skardze do-
wody, które znajdują się w akrach 
sprawy, nie musimy ich kserować i 
dołączać. Wystarczy, że napiszemy, 
że znajdują się w aktach. Natomiast, 
jeśli dowodów nie ma aktach, wte-
dy musimy załączyć je do skargi w 
tylu kopiach, ile składamy odpisów. 
Pamiętaj, że jeżeli w sądzie nie skła-
damy załączników w oryginale, do-
łączamy po jednym odpisie każdego 
załącznika do akt sądowych.

 Małgorzata Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez 

Państwo 
ul. Częstochowska 23/7 

44-100 Gliwice 
tel. (+48) 781 729 460 

www.forumpokrzywdzonych.pl

Czytajcie kolejny artykuł propo-
nowany przez Forum Pokrzywdzo-
nych przez Państwo. Jednocześnie 
informujemy, że możecie Państwo 
skorzystać z porad Forum w spra-
wach Was interesujących – adres 
pod artykułem obok nazwiska au-
torki. Miłej i pożytecznej lektury.

Po otrzymaniu decyzji admini-
stracyjnej wydanej po rozpatrze-
niu naszej sprawy przez organ dru-
giej instancji na skutek wniesienia 
odwołania, mamy prawo zaskarżyć 
tę decyzję do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. Podobne zasa-
dy dotyczą zaskarżania postanowień 
wydanych w postępowaniu admini-
stracyjnym.

W sprawach administracyjnych 
możemy zaskarżyć decyzję organu 
drugiej instancji, która została wy-
dana na skutek złożenia przez nas 
odwołania od decyzji. Pismo, któ-
re w tej sprawie kierujemy do sądu, 
nosi nazwę „skarga” lub „skarga ad-
ministracyjna”. W tym samym try-
bie można zaskarżyć postanowie-
nia, co do których ustawy przewidu-
ją możliwość zaskarżenia. W przeci-
wieństwie do decyzji administracyj-
nej, skarga na postanowienie może 
zostać złożona po rozpatrzeniu za-
żalenia przez organ drugiej instan-
cji.  Pamiętaj, że na decyzji lub po-
stanowieniu powinno się znajdować 
pouczenie o prawie i terminie zło-
żenia skargi.  Dlatego zawsze czytaj 
dokładnie całą decyzję administra-
cyjną, a nawet to, co jest na niej na-
pisane małym drukiem.

Termin do złożenia skargi wynosi 
30 dni od dnia otrzymania  decyzji 

administracyjnej. 
Skargę należy złożyć do odpo-

wiedniego sądu administracyjne-
go. Każdy sąd ma swoją właściwość 
miejscową, czyli obszar, z którego 
skargi są przez niego rozpatrywane. 
W naszych sprawach właściwy bę-
dzie ten sąd administracyjny, na te-
renie którego ma siedzibę organ ad-
ministracji, który wydał decyzję w 
sprawie.

Skarga musi spełniać wymogi for-
malne, czyli niezbędne wymagania 
dla pisma procesowego składanego 
w sądzie administracyjnym. Do tych 
wymogów należą:

1) oznaczenie sądu, do którego 
jest skierowane, imię i nazwisko lub 
nazwę stron (stroną będzie osoba, 
która skarży decyzję i organ admi-
nistracji, który ją wydał), ich przed-
stawicieli ustawowych i pełnomoc-
ników;

2) oznaczenie rodzaju pisma (czyli 
„skarga administracyjna”);

3) osnowę wniosku lub oświad-
czenia;

4) podpis strony albo jej przedsta-
wiciela ustawowego lub pełnomoc-
nika;

5) wymienienie załączników.
Skargę wnosi się za pośrednic-

twem organu, którego decyzję skar-
żysz. To znaczy, że jeśli zaskarża-
my decyzję Wojewody Śląskiego, 
będziemy musieli złożyć skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach, ale poprzez 
biuro wojewody. W tym celu na-
leży złożyć skargę albo w Urzędzie 
Wojewódzkim, albo przesłać skargę 
pocztą (najlepiej za pośrednictwem 

Spartakiada  
w Wojcieszynie

Dnia 29.08.2010 w Wojcieszynie rozegrano ostatnią w tym roku sparta-
kiadę. Mimo niesprzyjającej aury, impreza się odbyła.

W piłce siatkowej uzyskano następujące wyniki:
1) Słajsino – Świętoszewo 2:0
2) Wojcieszyn – Świętoszewo 2:0
3) Słajsino – Wojcieszyn 2:0
Piłka nożna
1) Wojcieszyn – Słajsino 1:0
2) Świętoszewo – Słajsino 6:0
3) Wojcieszyn – Świętoszewo 2:1
Zespoły otrzymały puchary ufundowane przez MGZ LZS N-d.

(red. Karolina Klonowska)
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50-lecie Koła Łowieckiego „Ryś”
28 sierpnia br. w minioną sobotę 

o godz. 14 w bazie Koła Łowieckiego 
Ryś położonej na Kolonii w Krasnołę-
ce, odbyły się uroczyste obchody 50 – 
lecia istnienia Koła. Więcej informacji 
o samym Kole i jego działalności na-
piszę Czytelnikom w następnych nr. 
D.N.. Obecnie przedstawię krótki re-
portaż i małą wzmiankę co się działo. 
Otóż odbyła się uroczysta msza polo-
wa, poświęcony został sztandar Koła i 
zaprzysiężeni członkowie. Członkom 
Koła wręczono symbolicznie nóż my-
śliwski i statuetkę z wygrawerowanym 
emblematem Koła z imieniem i nazwi-
skiem. Przedstawiono gościom histo-
rię Koła i jego zadania statutowe, któ-
rego głównym celem jest nie polowa-
nie na zwierzynę, lecz rozsądna gospo-
darka leśna i pomoc w dokarmianiu 

dzikich zwierząt w krytycznych okre-
sach ich życia. Rocznicę obchodów za-
szczycił swoim przybyciem Wice Sta-
rosta Powiatowy Tomasz Kulinicz. 
Choć spóźniony ze względu na dożyn-
ki w Dąbrowie ale dotarł na uroczy-
stość Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba. Wręczono mu również nóż 
myśliwski i jak stwierdził, lepiej teraz z 
nim nie zaczynać! Wiadomo – oczywi-
ście żartował. Podano uroczysty obiad 
a stół uginał się od przepychu smako-
witych dań. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych a do rytmu przygry-
wał znakomity zespół z Nowogardu 
– AWANS. Udanej imprezie dopisała 
ładna pogoda oraz miła atmosfera. Ca-
łość imprezy została skrzętnie udoku-
mentowana na filmie Wideo.

Tekst i foto: Eugeniusz Korneluk
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kikorzach. 
781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KANA-
ŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM NOWO-
GARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam duży ładny dom w Nowogar-
dzie z możliwością prowadzenia działal-
ności. 91 39 20 531, 605 276 272.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m kw. 
Tel. 66 55 62 511.

• Nowy DOm, skrajny segment przy Gro-
ta-Roweckiego 37, tel.600-273-171.

• Do wynajęcia 2 pomieszczenia han-
dlowe na ul. Warszawskiej. Kontakt Tel. 
787 122 972.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw, IV pię-
tro, ul. Żeromskiego 19 po remoncie. 
883 363 023.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 39 
25 179

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 506 49 
99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Korytowo 
sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, Warszaw-
ska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 24 m kw. 
668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

• Sprzedam działkę pod zabudowę, 0,89 
ha, Jarchlino. 502 419 276.

• Sprzedam działkę przemysłową ok. 38 
arów w Nowogardzie. 601 508 082, 603 
45 07 18.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie + budynek gospodarczy, dobra 
lokalizacja. 696 079 880.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 77 m 
kw ul. Boh. Warszawy. Tel. 604 178 371.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe wła-
snościowe w centrum Nowogardu. 668 
44 77 28.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
601 441 763.

• Mam murowany garaż do wynajęcia na 
ul. Zamkowej. Tel. 785 44 09 12.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, wy-
soki standard, 58 m kw, w centrum ul. T. 
Kościuszki. 695 426 092.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m 
kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, ul. Ro-
osevelta. Tel. 512 358 578, 663 051 306.

• Poszukuję lokalu handlowego do wyna-
jęcia lub zakupu: centrum Nowogardu, 

parter, wejście z ulicy, minimum 20 m2 
+ zaplecze, umowa ponad 2 lata. Tel. 
608 820 028.

• Zamienię kawalerkę w Golczewie 34 m 
kw na podobne mieszkanie w Nowogar-
dzie. 791 382 112.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe umeblowane na dłuższy czas. 
512 878 729.

• Studentom wynajmę mieszkanie 3po-
kojowe Szczecin, Mickiewicza. Tel. 
694 664 274

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na M-3 w Nowogardzie. 783 649 880

• Sprzedam mieszkanie w Płotach 3-poko-
jowe 2 piętro 68 m kw. Tel. 513 94 33 83

• Wynajmę pokój w centrum Nowogardu 
dla młodej dziewczyny lub dwóch. Tel. 
667 312 369

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe . 
695 264 685 po 18. 

• Sprzedam kawalerkę 32m kw. Po remon-
cie. 668 314 618

• Mieszkanie do wynajęcia 607 289 286

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m kw. 
lub zamienię na kawalerkę w Nowogar-
dzie. Tel. 503 309 375

• kredyty, pożyczki hipoteczne szybko i 
fachowo, dojeżdżamy do klienta, mo-
bilny doradca. 513 164 203

• Sprzedam mieszkanie o pow. 75 m kw, 
2 piętro, w starym budownictwie. 9139 
20 740. 

• Sprzedam kawalerkę o pow. 36 m kw, IV 
piętro. Tel. 603 531 816 

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zamkowej, 
3pokojowe. 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Goleniowie, 91m kw. 4pokojowe, wysoki 
parter, bezczynszowe, ogród, ogrzewa-
nie gazowe i kominkowe, dwa garaże, 
wiata, budynek gospodarczy (w całości) 
50m od szkoły i przedszkola. 91 418 32 
76 lub 501 156 110

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje- Leśna. 
796 820 971

• Wynajmę pokój z używalnością kuchni i 
łazienki 91 39 22 813

• Do wynajęcia 3 i 4 pokojowe mieszkanie. 
508 309 980

• Sprzedam działki budowlane 45, 32 ar. z 
warunkami. 796 820 971

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw bezczyn-
szowa. 510 268 062

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
w bloku, po remoncie. 693 850 197

• Sąpolnica, 5 km od Nowogardu, działka 
pod budowę 2500 m kw przy drodze, 38 
tys. Tel. 889 133 882

• Samodzielna połowa domu k. Dobrej, 80 
m kw, 3 pokoje, kuchnia, działka 1100 m 
kw, 59 tys. Tel. 501 307 666

• Sprzedam działkę 1,10 ha na Boh. War-
szawy, 18 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Łobez na wsi segment 
domu 3 pokoje, kuchnia, z działką 300 m 
kw. Tel. 783 534 677 

• Godowo – wieś między Nowogardem 
a Maszewem b. atrakcyjna działka pod 
budowę lub rekreację przy lesie blisko 
jeziora, 18 zł/ m kw. Tel. 725 899 426

• Wynajmę mieszkanie 2-poziomowe 90 
m kw. w centrum Nowogardu z możliwo-
ścią kupna w przyszłości. 604 075 994.

• Sprzedam działki budowlane, uzbrojo-
ne. 607 083 845

mOTOrYZaCJa

• Kupię polski motocykl (motorower) wy-
produkowany do 80 roku lub samochód 
Syrena, Warszawa oraz części do nich. 
Tel. 508-351-213.

• Sprzedam Renault Laguna, 1996 r. na 
części. 601 476 242.

• Sprzedam Renault 19, tanio. 667 065 952.

• Sprzedam Forda Galaxy 2,8 benzy-
na, cena 8 tys. Motor MZ ETZ 3 sztuki. 
604 813 013.

• Fiata Cinquecento sprzedam. 694 11 82 
78.

• Sprzedam VW Passat B5 1,8 rok prod. – 
1998. Tel. 608 697 092 lub 784 056 335

• Sprzedam opony do Opel Cadet + roz-
rusznik i alternator. 513 202 205

rOlNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie i zbiór. 508 503 650.

• Sprzedam ziemniaki Denar i Wineta. 
Atrakcyjna cena. 692 125 122.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. 883 38 17 
32.

• Sprzedam klatki dla szynszyli niedrogo. 
693 84 35 33.

• Sprzedam opryskiwacz 400l. 
782 399 037.

• Sprzedam malinę. 502 853 573

• Sprzedam maciorę. 502 853 573

• Tuczniki sprzedam. 500 75 25 73

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 
95

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na 
zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam krowę mleczną. 721 121 336

• Koszenie zboża, kombajn Volvo idealny 
na tereny podmokłe. 795 911 886

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
91 39 25 969, 791 337 769.

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 91 
39 20 737.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i granitowej. 
721 124 740.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465.

• Usługi, dachy, malowanie, szpachlowa-
nie, docieplenie budynków, budowa do-
mów, kostka brukowa, itp. 692 562 306.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Ogólnobudowlane, remonty, dachy, 
montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• Usługi stolarskie: schody drewnia-
ne, ogrodzenia, parapety, renowacje. 
516 543 400.

• Usługi remontowo – budowlane: malo-
wanie, szpachlowanie, tynki gipsowe, 
glazura, terakota, przeróbki wodno – ka-
nalizacyjne. Tanio i solidnie. 91 39 22 616 
po 18.00.

• remonty. 792 217 337.
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

W TYm TYGODNIU POleCamY 
DOmY W NOWOGarDZIe

Cena: 549 000 zł 

POSZUkUJemY PraCOWNIka 
W CHARAKTERZE MAKLERA NIERUCHOMOŚCI. 

Mile widziane doświadczenie. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR KOM. 508-312-260

Cena: 700 000 zł

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachel. 
513 202 205.

• Transport, przeprowadzki – szybko, ta-
nio – kraj, zagranica. 696 138 406.

• Szpachlowanie, malowanie, terakota, 
glazura, regipsy, panele, elektryka, 
hydraulika – 15 letni staż w Niem-
czech. 784 188 147.

• Wykonam usługi ogólnobudow-
lane TAP-BUD w zakresie budowa 
domów, wymiana dachówki, kost-
ka brukowa, ocieplenie, klinkier. 
662 678 895.

• Kompleksowo łazienki i remonty miesz-
kań wykonam. 608 364 330, 600 347 308, 
91 39 501 03.

• Wykonuję tynki tradycyjne, kładę glazu-
rę i terakotę. 728 801 246.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 12 12.

• Drewno opałowe oflisy tartaczne sprze-
dam, 300 zł za przyczepę pocięte w 
klocki, 200 zł w całości do pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Wywrotka transport 2,5 t. piasek płuka-
ny, czarnoziem, piasek podsypkowy. Tel. 
514 740 538

• Kursy komputerowe dla dzieci od 8 lat 
informacje pod numerem 723 224 849

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332

• „eXTra DOm” profesjonalne do-
cieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

• Zlecę remont balkonu. 508 309 980 

• elekTrYka, CeNTralNe OGrZeWa-
NIe, NaPraWa DaCHÓW – DO 30% 
TaNIeJ 511 169 877

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskiego 3 
(budynek rCP-U). 669 053 722

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Praca w domu! Zatrudnię telemarketer-
kę do umawiania spotkań domowych. 
Atrakcyjna forma wynagrodzenia. Brak 
kosztów własnych. Tel. 665 882 288.

• Praca legalna dla pań na terenie Nie-
miec. W agencji…, gwarancja super za-
robków… Zadzwoń lub wyślij sms. 0049 
157 83 115 081.

• Zatrudnię do prac fizycznych osobę z 
umiejętnościami budowlanymi i stolar-
skimi. CV proszę składać w sklepie me-
blowym „Kwadrat” ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard. 91 39 21 470.

• Zatrudnię dekarza z doświadczeniem. 
662 678 895.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 18.00 91 39 20 420.

• Zatrudnię płytkarza i fachowca do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

• Szkoła językowa zatrudni nauczyciela do 
prowadzenia biura. 661 131 860

• FIrma INFOrmaTYCZNa ZaTrUDNI 
OSOBĘ STUDIUJĄCĄ fortel@post.pl

• Przyjmę do pracy budowlańca do wy-
kończenia wnętrz. 607 083 845

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, firmy Vaillant, cena 
750 zł. Tel. 691 686 772.

• elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiecki 
Vaillant wiszący, małe gabaryty, do-
mek, bar, cena 300 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Oddam czarno-białego kocurka w do-
bre ręce. 668 43 43 55.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Owczarki niemieckie, szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, oj-
ciec wnuk podwójnego zwycięzcy świa-
ta sprzedam. Tel. 91 39 21 828.

• Drewno kominkowe jesion, grab, pocię-
te z dowozem. 501 385 072.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie „LAY-
HER”. 502 509 364.

• Drewno na opał sprzedam. 883 38 17 32.

• Przybłąkał się szary kotek do odebra-
nia na warsztatach terapii zajęciowej. 
695 708 606

• Sprzedam książki III klasa 1 LO profil bio-
logiczno-chemiczny. 510 155 332

• Sprzedam Nivelator 513 805 550

• Sprzedam stolik pod telewizor. Cena 
150 zł. 607 289 903

• Wyjazdy do Niemiec 10.09 (piątek) 
okolice Frankfurt n. men. Powrót w 
sobotę. 603038944

• Sprzedam wózek 3 w 1, gondola, space-
rówka, nosidło z możliwością montażu 
do stelarza, gratis huśtawka i basem – 
muchomorek. 668 15 15 16 

• Sprzedam pszczoły z ulami wielkopol-
skimi 4 szt. Po 200 zł za sztukę. 78 32 
79 187
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

www.limuzyna.nowogard.info

Studio Fryzjerskie „TYNa”
Nowa koloryzacja

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

D r U k a r N I a
OFerUJe: 

indywidualne trójdzielne 
kaleNDarZe na 2011 r.

Tel.  91 392 21 65

Plac zabaw?  
- obrazki os. Gryfitów
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 3.09

Rozwiązanie krzyżówki nr 27.08 – KONIEC 
WAKACJI – nadesłali:

Stanisława Pokorska, Krzysztof Kępa, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Urszula 
Skowron, Adam Stefański, Kinga Dumańska, Pela-
gia Feliksiak, Jerzy Siedlecki, Andrzej Leszczyński, 
Zbigniew Szeremeta, Natalia Chruściel, Tadeusz 
Kozioł, Zygmunt Mierkiewicz, Krzysztof Kępa, 
Jadwiga Maknia oraz  Adam Stefański i Maria 
Sowińska ( rozwiązanie krzyżówki nr 20.08) z 
Nowogardu, Cecylia Furmańczyk - Strzelewo, Ed-
mund Skibidszewski - Wierzbięcin, Józef Dobrow-

olski - Dąbrowa, Adrian Lewandowski - Brzozowo, 
Teresa Młynarska - Słajsino, Maria Machocka - 
Płotkowo, Justyna Matusiak - Kościuszki, Elżbieta 
Lewandowska - Strzelewo, Bogumiła Urtnowska 
- Kulice, Agata Kochelska - Błotno, Andżelika 
Nizio - Osowo.

Prenumeraty „DN” na październik wylos-
owali:

- Agata Kochelska z Błotna,
- Natalia Chruściel z Nowogardu,
- Krzysztof Kępa z Nowogardu.

 Gratulujemy !    

OCZekIWaNIe
Kto z pierwszych stron gazet 
Wart laurów na skroni?
Kto podle się wywyższa, 
Bo duchem był mały? 
Czy kiedyś historia 
Nam prawdę odsłoni? 
Bo i w tej najnowszej 
Przybywa kart białych. 

ZmIaNa POkarmU
Pewna pchełka bardzo chora 
Udała się do doktora. 
Doktor puka, osłuchuje, 
Itak w końcu zapytuje: 
- Gdzie pani pracuje?-
- Ja nie pracuję, ja bawię 
U pana, doktora, w rękawie!-
Doktor, że był figlarz duży 
I wyborne miał koncepty, 
Rzecze: - pokarm ci nie służy,
Nie potrzeba ci recepty!-
I odtąd pchełka u doktorowej 
Bawi na wczasach w halce różowej. 
Ciągle się drapie biedna doktorowa ,
No, ale pchełka, pchełka jest zdrowa… 

DO ŻUBra WYJŚĆ WarTO… 
Stary żubr w brodę strzał niecelny dostał, 
Klnąc człowieka, że strzelał i nie celny postrzał, 
Leżał na mchu i rykiem głośnym protestował, 
Że ktoś go ścigał, tropił, prześladował, 
By wszystkich chętnych piwem częstował. 
Przyszedł lis, gorzkiej skardze czule potakiwał, 
A przy tym piwo cieknące po cichu zlizywał… 
Oglądając często amatorów piwnych, 
Widać, że natrętna reklama szuka naiwnych. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

22 Nr 67 (1902)

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel
nego, karina Czernicka sekretarz redak

cji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny, Daniel Wojciechowski  skład za
stępczy. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, 
Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN
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Turniej siatkowej  
piłki plażowej lZS

PAM – Mieszko i Mateusz 
Florkowscy

Amelia – Tomasz Gaj-
da, Artur Frydenberg; 

Orien – Krzysztof Doma-
nowski, Krzysztof Woj-
dalski.

Pomorzanin gości 
Spartę Gryfice

Już  w najbliższą niedzielę, 5 września na stadionie przy  Wojska Polskiego  
Pomorzanin rozegra swój kolejny meczy  przed własną publicznością. Na-
szym przeciwnikiem  w tej  kolejce jest  dobrze znana wielu  kibicom  Sparta 
Gryfice. Ten  mecz przez wielu  jest  uznany  za „mecz przyjaźni” więc tym  
bardziej  zapraszam  wszystkich  sympatyków piłki  nożnej  na to  spotkanie, 
które rozpocznie się o  godzinie 16.00.

V liga 
1. Pogoń II Szczecin   12 
2. Zorza Dobrzany   10 
3. Polonia Płoty   7 
4. Świt Skolwin   6 
5. Stal  Szczecin    6 
6. Kłos Pełczyce   6 
7. Orzeł Trzcińsko-Zdrój  6 
8. Sokół Pyrzyce    5 
9. Arkonia Szczecin   5 
10. Sęp Brzesko   5 
11. Masovia Maszewo   4 
12. Pomorzanin Nowogard  3 
13. Stal Lipiany   3 
14. Sparta Gryfice   2 
15. Osadnik Myślibórz   1 
16. Unia Dolice   1.

Karolina Kubicka

Dnia 28.08.2010 rozegrano IV i 
ostatni turniej plażowej piłki siat-
kowej. Do rozgrywek zgłosiło się 5 
drużyn. Oto wyniki:

1) Sikorki – Orien 2:0
2) Amelia – Dzikie Koty 2:0
3) Dzikie Koty – Orien 2:0
4) Sikorki – Amelia 0:2
5) Dzikie Koty – Sikorki 0:2
6) Amelia – Orien 2:0
7) Amelia – PAM 1:2
8) PAM – Dzikie Koty 2:0

9) PAM – Orien 2:0
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – Amelia – 59 pkt
II miejsce – Orien – 55 pkt
III miejsce – PAM – 50 pkt
IV miejsce – Dzikie Koty – 48 pkt
V miejsce – Sikorki – 12 pkt
VI miejsce – Decydenci – 10 pkt
VII miejsce – Morusy – 6 pkt
Trzy pierwsze zespoły otrzymały 

pamiątkowe statuetki. 
(red. Karolina Klonowska)

Gmina Osiana
Dzień Pala  - wyniki

W dniu 21.08. 2010 w Krzywi-
cach odbyła się już VII Edycja 
„Dnia Pala” Dzień ten ma swoją  
tradycję i jest organizowany z wiel-
kim rozmachem. Ładna pogoda i 
piknikowa atmosfera sprzyjała do 
przeprowadzenia poszczególnych 
konkurencji. Oto zwycięzcy:

Bieg Zygmunta na pół mili – 
Szczęsny Przemysław Szczęsny - 
Goleniów,

Wspinanie po linie –  Jacek Waw-
rzyniak - Krzywice,

 Wyścig taczką do gnoju – 
Krzysztof Rogoś Kościuszki, Strze-
lanie z wiatrówki –  Łukasz Olejnik 
Krzywice, Rzut wałkiem w chłopa –  
Danuta Owczarek Krzywice, Strze-
lanie z łuku do tarczy –  Doman 
Rynkiewicz Nowogard, Próba mie-
cza – Krzysztof Rogoś Kościuszki, 
Strzelanie z procy do celu – Daniel 
Bernach Goleniów, Wbijanie gwoź-
dzi dziurawym młotkiem –  Hen-
ryk Goryński Krzywice, Cięcie kloca 
na czas – Paweł Grabowski i Iwona 
Bodzęcin, Rzut włócznią do tarczy 
–  Wanda Goryńska - Krzywice

Wspinanie na pal – Jacek Waw-
rzyniak - Krzywice po raz szósty

Turniej piłki siatkowej
1 Krzywice
2 Węgorza
3 Kikorze
Turniej piłki nożnej
1 Węgorza
2 krzywice
3 Osina
W ramach turnieju odbył się mecz 

Północ – Południe, gdzie nagro-
dą dla zwycięzcy była duża beczka 
piwa. Mecz zakończył się wynikiem 

8:8 .W trakcie imprezy odbył się po-
kaz obrony psów bojowych orga-
nizowany przez  K9 Goleniów i K2 
Słupsk Po zmroku wioskę rozświetli-
ły płonące sosnowe pochodnie i la-
tające lampiony a o 22 pokaz dał te-
atr ognia FAN z Nowogardu. Miesz-
kańcy Krzywic składają serdeczne 
podziękowania za finansowe wspar-
cie na organizację VII edycji „Dnia 
Pala”, która odbyła się 21.08.2010 r 
w Krzywicach. Oto lista sponsorów, 
którzy chcieli wesprzeć  naszą im-
prezę  : Elwira Walczak  Anpol Krzy-
wice, LZS Krzywice, Starosta Gole-
niowski Tomasz Stanisławski, Wójt 
Gminy Osina Wiesław Tomkowski, 
Rada Gminy Osina, Zofia Kampar-
th-Hoffmann Krzywice, DREWPOL  
Sp. z o.o. Osina,  Rodzina Grodź 
Osina, Rodzina Michniewskich Go-
leniów, Krzywice, Marek Górecki 
Osina, , Usługi Edukacyjne Katarzy-
na Kurłowicz, Zygmunt Heland Ło-
bez, , Mieczysław Przychodzień Go-
leniów, Jolanta Hubner Krzywice, 
Ryszard Piłat Marpis Oina, , Sylwe-
ster Wawrzyniak Krzywice, Mirek 
Grabarek Krzywice, Demianiuk Ro-
muald Krzywice, , Sklep Spożywczo-
Przemysłowy ABC Bogumiła Dade-
ło  Osina, Rodzina Barszczak Krzy-
wice, Rodzina Bernach Krzywice, 
Rodzina Siepka Osina, Rodzina Ku-
backich Krzywice, Krzysztof Szwe-
do Osina, Sklep Owocowo-Warzyw-
ny Mariusz Księżuk Osina, Mode-
larstwo i Odlewnia Metali Koloro-
wych Zbigniew Olejnik , Rodzina 
Witkowskich Krzywice

Opr. Jarosław Bzowy
Źródło: Arkadiusz Witkowski 
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Tragiczne 
potrącenie 
pieszego

Do szkoły 
wciąż pod 
górkę?
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Kronika policyjna 

kto rozpozna osoby na zdjęciu proszony 
jest o kontakt z policją pod nr 997

30 sierpień – poniedziałek 
Godz.10: 00 – Kolizja drogowa na 

drodze nr 6, na wysokości do miej-
scowości Gardna - uczestniczyły 
dwa pojazdy Daewoo Tico i Peuge-
ot 407 

12: 00 – Kolizja drogowa na par-
kingu NETTO - doszło zarysowa-
nia samochodu marki Toyota przez 
inny samochód tej samej marki To-
yota Rav 4 

13: 30 – Kolizja drogowa na dro-
dze nr 6 - w wyniku zajechania dro-
gi przez nieznany samochód cięża-
rowy  Renault Clio wpadł do rowu. 

16: 00 – Znalezienie w okolicach 
miejscowości Redostowo dwóch ta-
blic rejestracyjnych 

17: 20 – Pracownik sklepu ”Bie-
dronka” powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej, którym oka-
zał się Waldemar W. 

21: 30 – Kolizja drogowa na ul. 
Bankowej - samochód marki Honda 
uderzył w zaparkowany samochód 
m-ki Nissan, a następnie oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Ustalono wła-
ściciela samochodu Honda. 

31 sierpień – wtorek 
Godz. 08: 40 – Kradzież motoro-

weru z parkingu niestrzeżonego. 

14:40 – Ochrona sklepu LIDL po-
wiadomiła o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu patrol 
policji zastał Ewę D. która dokonała 
zaboru alkoholu. 

1 wrzesień – środa 
Godz. 11: 20 – Ujawnienie środ-

ków odurzających w czasie kontroli 
drogowej w pojeździe WV Golf  

17: 30- Kolizja drogowa na ul. Dą-
browszczaków - doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów marki Opel Astra 
– Ford Galaxy

 W nocy z 31.08 na 01.09 została 
uszkodzona szyba w witrynie skle-
powej na ul. 5 Marca 

21: 30 – Potrącenie pieszego na ul. 
Kościuszki

2 wrzesień - czwartek 
Godz. 01: 10 – Policjanci OPI w 

trakcie kontroli drogowej zatrzyma-
li Stanisława S jadącego Toyotą Co-
rolla, który miał w wydychanym po-
wietrzu 1.04 promila alkoholu.  

08: 50 – Kolizja drogowa ma par-
kingu przy ul. Kościuszki - uszko-
dzony został Ford Focus przez inny 
nieznany pojazd. 

19: 20 – Zderzenie drogowe w re-
jonie miejscowości Błotno - Stani-
sław W. kierujący motorowerem w 

stanie nietrzeźwości z wynikiem 2, 
46 promila alkoholu stracił panowa-
nie nad pojazdem i wjechał do przy-
drożnego rowu. 

3 wrzesień – piątek 
Godz. 0: 15 – Ujawnienie w trak-

cie kontroli drogowej na ul. Ponia-
towskiego kierowcy samochodu 
m-ki BMW, którym okazał się Mar-
cin L. W/w był w stanie nietrzeź-
wym i miał w wydychanym powie-
trzu 0, 76 promila alkoholu. 

17: 20 – Ochrona sklepu LIDL 
powiadomiła o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Patrol policji za-
stał na miejscu Sebastiana D., który 
dokonał kradzieży papierosów. 

19: 00 – Kradzież z włamaniem do 

samochodu marki Renault Laguna 
skąd dokonano kradzieży różnych 
przedmiotów. 

 4 wrzesień – sobota 
Godz.04: 30 – Kolizja drogowa na 

drodze Wojcieszyn – Żabowo, gdzie 
samochód marki Renault Master 
zderzył się z zwierzyną leśną. 

17: 00 – Ochrona sklepu Biedron-
ka powiadomiła patrol policji o uję-
ciu Leszka S., który dokonał kra-
dzieży artykułów spożywczych 

18: 30 – Kolizja drogowa na dro-
dze nr 6 w kierunku miejscowo-
ści Wojcieszyn - doszło do zderze-
nia dwóch pojazdów Daewoo Tico 
– Hondy  

 Opr. Jarosław Bzowy, 

Policja ostrzega!
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie apelują o rozwagę. Grzybo-

branie to czas dla złodziei, którzy czyhają na pozostawione w lesie samocho-
dy. Pamiętajmy:

- parkując auto w lesie wybierajmy miejsca do tego wyznaczone,
- GPS, radioodtwarzacz, damska torebka - to wszystko może skusić zło-

dzieja,
- wychodząc z samochodu, rzeczy wartościowe przekładajmy do bagaż-

nika a najlepiej   
 nie zabierajmy ich w ogóle, 
- sprawdzajmy czy pozamykaliśmy wszystkie okna i drzwi,
- jeżeli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem, to 

panel ten   
 zabierajmy ze sobą, a nie chowamy do schowka czy pod fotel,
- Nigdy nie pozostawiajmy dokumentów we wnętrzu samochodu.

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Garażowe drogi

Kują żelazo póki gorące!
Jak informowaliśmy na naszych łamach ruszyły prace przy drogach do-

jazdowych garaży przy ul. Zamkowej. Na zdjęciach widać, że pierwszy etap 
jest w toku. Będzie odwodnienie terenu i droga do jednego rzędu garaży. 
Użytkownicy garaży się cieszą, ale myślą o ciągu dalszym. Stanisław Szała-
gan jako przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Społecznego już zbiera 
podpisy i do Burmistrza wpłynie wniosek o ujęcie dalszych prac w przyszło-
rocznym budżecie Gminy. Wnioskują o niebagatelną kwotę 1 miliona 400 
tysięcy złotych.

Katarzyna M - Kosakiewicz
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- Tak. Rozpoczęcie ich wydawania 
przesunęliśmy jednak o rok. Pierw-
sze obligacje warte pięć milionów 
gmina planuje wydać za rok. W 2012 
r. będzie to sześć milionów. Najwięk-
szą kwotę, bo dziewięć milionów po-
zostawiono na 2013 r. Zaznaczam 
także, że jestem przekonany, że pro-
cedury przetargowe spowodują, iż 
kwota modernizacji szpitala będzie 
zdecydowanie niższa niż planowa-
na. Dziś musimy jednak opierać się 
na suchych wyliczeniach.  Wskaź-
nik zadłużenia gminy nie powinien 
już stwarzać zagrożenia dla realizacji 
inwestycji. Mam nadzieję, że na na-
stępnej sesji radni podejmą uchwałę 
o modernizacji szpitala za pomocą 
emisji obligacji.

Niektórzy uważają, że groźba za-
mknięcia placówki jest nadmucha-
na, po to by wywołać panikę.

- Nowa część szpitala stoi niedo-
kończona już od dwunastu lat. Sto-
imy przed dylematem. Albo w koń-
cu weźmiemy się za dokończenie bu-
dowy. Albo będziemy zmuszeni do 
rozbiórki surowej części szpitala. Im 
dłużej ten niedokończony budynek 
czeka, tym ulega większym zniszcze-
niom. Co za tym idzie zwiększa się 
ilość prac potrzebnych do jego do-
kończenia. Mamy najlepszy okres do 

wykonania inwestycji. Przyszedł czas 
aby nasi mieszkańcy mogli leczyć się 
w lepszych warunkach. Czy przedłu-
żony zostanie okres przystosowania 
szpitali do unijnych wymogów? Być 
może tak, bo ja podaje prasa na dziś 
jedynie 30 proc. polskich szpitali jest 
w stanie sprostać tym wymogą. Ten 
okres może więc zostać wydłużony. 
Ale tak na prawdę modernizacja na-
szego szpital będzie się właśnie wte-
dy kończyć. Kiedy zatem brać się za 
temat modernizacji szpitala, jeśli nie 
teraz?               

 Rozmawiał Marcin Nieradka     

reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

lIkWIDaCJa
PSS Społem w Nowogardzie „Sklep Jubilat”

wyprzedaż artykułów spożywczych
Niskie ceny. Zapraszamy!

Szpital - ostatni dzwonek na remont
Rozmowa z Kazimierzem Lembasem, dyrektorem nowogardzkiego szpitala 

Na ostatniej sesji Rady Miasta (18 
sierpnia) temat emisji przez gminę 
20 mln zł. obligacji na rzecz dokoń-
czenia budowy nowej części szpita-
la nie wszedł pod obrady. Powodem 
była analiza finansowa pokazująca  
wysoki wskaźnik zadłużenia gminy. 
Sięgało ono blisko 60 proc. wzglę-
dem wydatków, których nie może 
przekroczyć.  

Marcin Nieradka: Dostało się 
władzom miejskim, a pośrednio i 
panu od jednego z radnych za nie-
pozyskiwanie funduszów zewnętrz-
nych.

Kazimierz Lembas: - Trudno pozy-
skiwać środki, które są niedostępne. 
Od czasu kiedy gmina przejęła finan-
sowanie szpitala Urząd Marszałkow-
ski po prostu nie ogłosił konkursu na 
pozyskanie wydatków związanych z 
rozbudową, czy remontem szpitali. 
Nawet gdyby taki konkurs ogłoszono 
dwa lata temu, to także nie mogliby-
śmy aby aplikować o środki. Nie mie-
liśmy przecież dokumentacji tech-
nicznej potrzebnej do modernizacji 
szpitala. Bez tych papierów nie da się 
wystartować w żadnym konkursie. 
Tymczasem Rada Miejska dopiero 
rok temu przeznaczyła fundusze na 
jej wykonanie. Powinien o tym wie-
dzieć każdy radny. Tym bardziej oso-
by ubiegający się o stanowisko bur-
mistrza miasta. Co więcej, wiemy, że 
na przyszłość Urząd Marszałkowski 
także nie przewiduje organizacji ta-
kich konkursów.

W tekście wymieniono kilka szpi-
tali, które dofinansowania dostały.

- Fundusze, o których pisano przy-
dzielono tylko tzw. szpitalom mar-
szałkowskim. Środki te przydzielo-
no dużym klinikom i to bez organi-
zacji konkursu. Były to duże szpitale, 
strategiczne dla systemu opieki zdro-
wotnej w województwie. Zarzuca-
nie władzom miasta czy kierownic-
twu szpitala, ze nie bierzemy udzia-
łu w konkursach, których po prostu 
nie ma jest zwykłą propagandą. Być 
może jej uprawianie wynika z braku 
wiedzy w temacie.

Kolejny zarzut jest taki, że temat 
modernizacji szpitala podejmowa-
ny jest tuż przed wyborami samo-
rządowymi.

- To naprawdę ostatni dzwonek by 
zabrać się za dokończenie budowy 
nowej części szpitala. Przypomnę, że 
szpital utrzymywany jest przez gmi-
nę od 2001 r. Po przejęciu od powia-
tu placówka była zadłużona na około 

sześć milionów. Strategia gminy pole-
gała na oddłużeniu szpitala. To udało 
się zrealizować. Skoro szpital nie ma 
już długów, mamy gotową dokumen-
tację techniczną, warto więc przystą-
pić do jego modernizacji. Bez wzglę-
du na to, czy dzieje się, to przed, czy 
po wyborach. Każdy mający pojęcie 
o nowogardzkim szpitalu wie, że do-
kumentację techniczną sporządzono 
dopiero rok temu. Zrobiono ją wła-
śnie na zlecenie Rady Miasta. Nikt 
nie kalkulował wtedy na temat wybo-
rów. Ciężko było brać się za dokoń-
czenie budowy nowej części szpitala 
w czasach kiedy głownym jego pro-
blemem było ogromne zadłużenie.          

Ostatnio udało uzyskać się pół 
miliona złotych na sprzęt medyczny. 

- Ogłoszono konkurs, więc w nim 
wystartowaliśmy. Procedura trwała 
bardzo długo, bo od zeszłego roku. 
Do konkursu przystępowaliśmy 
dwukrotnie. Za pozyskane pieniądze 
kupimy aparat RTG płucno-kost-
ny, aparat RTG typu C, ucyfrowienie 
aparatów RTG, aparat do znieczule-
nia, respirator i tor wizyjny do lapa-
roskopu. 

Minęło kilka tygodni od ostatniej 
sesji Rady Miasta, na której odrzu-
cono temat modernizacji szpitala. 
Czy jest już gotowa koncepcja sfi-
nansowania tej inwestycji?

- Od minionej sesji pracujemy 
wraz z władzami szpitala nad wy-
pracowaniem rozwiązania, które po-
zwoli na sfinansowanie dokończenia 
budowy nowej części. Na piątek bur-
mistrz zwołał spotkanie robocze, na 
którym dopracujemy szczegóły. 

Fundusze zostaną pozyskane na 
skutek emisji gminnych obligacji?

Tak ma wyglądać nowa część szpitala w Nowogardzie

reklama
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Bólu nie gasi żadne ukojenie 
I ból ten chowamy skrycie, 

Bo łez naszych nikt nie zrozumie,
A dalej, dalej jest życie    

  
Koleżance  

Elżbiecie Wysockiej
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

po nagłej śmierci 

męża  
 składają 

Dyrekcja oraz pracownicy
Szpitala w Nowogardzie

Pani 
Marlenie Marchewka 

oraz Panu 
Marcinowi Marchewka 

serdeczne wyrazy 
głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci  

Ojca i Teścia 
składają 

Burmistrz Nowogardu oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie

kONDOleNCJe

kONDOleNCJe

Napad z bronią w ręku!
Sprawca zatrzymany
W ręce policji trafił 29-letni męż-

czyzna, który dokonał napadu ra-
bunkowego z bronią na sklep. Ranił 
sprzedawczynię, skradł 1000 złotych 
i papierosy, a następnie uciekł. Kil-
kadziesiąt metrów dalej został ujęty 
przez grupę przechodniów. Za taki 
czyn grozi kara od 3 do 12 lata po-
zbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 
po godzinie 16.30 w Nowogardzie. 
Do jednego ze sklepów spożywczo 
- przemysłowych wszedł mężczyzna 
z bronią wycelowaną w ekspedient-
kę i zażądał wydania pieniędzy oraz 
papierosów. Gdy kobieta oświadczy-
ła, że nie ma, sprawca oddał strzał w 
kierunku sprzedawczyni raniąc ją w 

małżowinę uszną. Następnie zabrał 
pieniądze w kwocie 1000 złotych i 
pięć paczek papierosów, po czym za-
czął uciekać. 

Pokrzywdzona kobieta zaalarmo-
wała przypadkowego młodego męż-
czyznę, który nie pozostając obojęt-
ny ruszył w ślad za przestępcą. Gonił 
go pomiędzy blokami, a z pomocą 
przyszli mu także inni przechodnie. 
Uciekający mężczyzna w ich kierun-
ku kilkakrotnie strzelał, jednak ich 
odważna postawa pozwoliła go ująć 
kilkadziesiąt metrów dalej. 

Gdy sytuacja wydawała się opa-
nowana, wtedy pojawił się kolejny 
mężczyzna, który  próbował uwol-
nić sprawcę napadu. Rozbójnik usi-
łując się wydostać, zdołał jeszcze 

na trzymających go mężczyzn wy-
psikać cały pojemnik gazu pieprzo-
wego. Jednak i to mu nie pomogło. 
Obaj mężczyźni zostali obezwład-
nieni dzięki przykładnym obywate-
lom. 

Przybyli na miejsce policjanci za-
trzymali sprawcę napadu, którym 
okazał się 29-letni mieszkaniec Star-
gardu Szczecińskiego. Zatrzyma-
ny do wyjaśnienia został również 
26-letni mężczyzna, który chciał 
go uwolnić, a także 21–letni kobie-
ta, która towarzyszyła tym zatrzy-
manym i nawoływała do wypusz-
czenia sprawcy. Na miejscu zdarze-
nia mundurowi zabezpieczyli także 
pneumatyczną broń na śrut i amuni-
cję, z której sprawca strzelał.

Funkcjonariusze ustalili, że obaj 
zatrzymani mężczyźni wcześniej 
byli już notowani za takie czyny jak 
kradzież, kradzież z włamaniem, a 
młodszy z nich także za rozbój. 

Za rozbój z niebezpiecznym 
przedmiotem grozi kara pozbawie-
nia wolności od 3 do 12 lata.

st.sierż. Lilla Bawelska
KPP Goleniów 

Sklep w którym miał miejsce na-
pad. Sprzedawczyni po zabiegu usu-
wania śrutów z małżowiny usznej 
czuje się dobrze – w poniedziałek 
była w pracy.

Rozmowa z bohaterem ujęcia prze-
stępcy na stronie 5.

Tragiczne potrącenie 
pieszego 

W środę w nocy w Nowogardzie doszło do tragicznego w skutkach zda-
rzenia drogowego w wyniku, którego śmierć poniósł 61-letni mężczyzna.  
Nietrzeźwy sprawca wypadku, który oddalił się z miejsca tragedii został za-
trzymany przez Policję. 

  Po godzinie 21.00 57-letni męż-
czyzna kierując samochodem marki 
Fiat na prostym odcinku drogi w mie-
ście potrącił pieszego, który prawidło-
wo przechodził na przejściu dla pie-
szych przy zielonym świetle. Sprawca 
wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, 
ale dzięki świadkom i natychmiasto-
wej reakcji Policji został zatrzymany. 
Kierujący w organizmie miał ponad 
1,5 promila alkoholu. Poszkodowa-
ny 61-letni mieszkaniec Nowogardu z 
obrażeniami ciała został przetranspor-
towany do szpitala, tam mimo reani-
macji zmarł. 

Kierowca Fiata w prokuraturze usły-
szał zarzuty za swój czyn.Grozi mu na-
wet do 12 lat pozbawienia wolności.

st.sierż. Lilla Bawelska

Dziękuję mieszkańcom Nowogardu, 
którzy poprzez wzorową obywatelską postawę przyczynili się do ujęcia, na 

gorącym uczynku, sprawcy napadu na sklep przy ul. Bohaterów Warszawy w 
dniu 05.09.2010 r. oraz świadkowi śmiertelnego wypadku drogowego na ul. 
Warszawskiej w dniu 01.09.2010 r. który udał się w pościg za sprawcą zdarze-
nia, dzięki czemu jest już tymczasowo aresztowany. Taka postawa zasłu-
guje na szczególną pochwałę a zachowanie powinno byś wzorem do naślado-
wania dla nas wszystkich. Nie są to odosobnione przypadki współpracy z Poli-
cją w ostatnim czasie. 

Czuję satysfakcję kiedy Państwo-mieszkańcy Nowogardu bierzecie sobie do 
serca nasze apele i rady dotyczące poprawy stany bezpieczeństwa w mieście. 

Dziękuję
kom. Leszek Nowak 

Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie  
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Po prostu gonił 
przestępcę

- Gdy zaczął strzelać, to miałem „pełne gacie” – mówi człowiek, który 
ujął sprawcę napadu z bronią na jeden z nowogardzkich sklepów.  

To 30-letni Piotr Wyrzykowski 
rzucił się w pogoń za przestępcą, 
który napadł z bronią w ręku na eks-
pedientkę sklepu Jagoda na nowo-
gardzkim osiedlu Radosław. Spraw-
ca działał w trzyosobowej gru-
pie. Wraz z 26-letnim mężczyzną i 
21-letnią kobietą.

 – Wracałem z ojcem od kolegi i 
mieliśmy zamiar wejść do sklepu po 
piwo. Tymczasem wybiegła z niego 
ekspedientka krzycząc, że została 
napadnięta – twierdzi bohater.

Piotr nie zastanawiając się zbyt 
długo rzucił się w pogoń za sprawcą 
napadu. Podczas gonitwy napastnik 
oddał do niego kilka strzałów z bro-
ni śrutowej.

 – Nie myślałem wiele, po prostu 
go goniłem. Pogoń była dość dłu-
ga. Przyznam, że gdy zaczął strzelać, 

to miałem, jak to mówią „pełne ga-
cie”. Żadnym bohaterem się nie czu-
ję, a jak dziś przypomnę sobie całe 
wydarzenie, to dalej się cały trzęsę – 
twierdzi Piotr.

Człowiek, który ujął sprawcę rela-
cjonuje, że był pod znacznym dzia-
łaniem środków odurzających, naj-
prawdopodobniej narkotyków. Po 
zatrzymaniu strzelającemu próbo-
wał pomóc uwolnić się jego 26-let-
ni kolega.          

- Policja znalazła w jego samocho-
dzie dużą ilość narkotyków. Podej-
rzewam, że powodem napadu była 
chęć kradzieży szybkich pieniędzy, 
które sprawcy byli winni swoim nar-
kotykowym szefom. Sprawca był tak 
naćpany, że nie był w stanie nic po-
wiedzieć – uważa Wyrzykowski. 

Marcin Nieradka

„Wspólny Nowogard”  
– wyjaśnienia

Otrzymaliśmy list od Rafała Szpilkowskiego wiceprzewodniczącego 
Stowarzyszenia Wspólny Nowogard w którym wyjaśnia on wątpliwo-
ści jakie formułował Marcin Nieradka w komentarzu „Poufne wybory” 
opublikowanym w DN nr 66 z dnia 31 sierpnia br. Oto fragmenty listu 
pana Szpilkowskiego: „Nie zaprosiliśmy na nasze prawybory przedstawicie-
li mediów, gdyż zależało nam na swobodnej atmosferze spotkania. Większość 
członków naszego stowarzyszenia nie sprawuje żadnych funkcji publicznych 
związanych z kontaktami z mediami. Są to zwykli mieszkańcy naszej gminy. 
Dlatego we wspólnych uzgodnieniach organizacyjnych ustaliliśmy, że obecność 
dziennikarzy może wywołać u nich pewien dyskomfort i poczucie skrępowa-
nia…  Oświadczam, że jesteśmy w pełni otwarci na publiczną debatę – zarów-
no Wspólny Nowogard jako organizacja, jak i nasz kandydat do startu na bur-
mistrza. Prosimy tylko o wskazanie tematyki i miejsca spotkań dyskusyjnych, 
a na pewno nas tam nie zabraknie…”

Z wyrazami szacunku  Rafał Szpilkowski 

Szkoły nauki jazdy
Wyniki zdawalności egzami-

nów praktycznych na kategorię B 
w ośrodkach wpisanych do reje-
stru przedsiębiorców na terenie 
powiatu goleniowskiego. Zesta-
wienie wykonano na podstawie in-
formacji o uzyskanych przez oso-
by egzaminowane wynikach egza-
minów, przekazane przez dyrekto-
rów ośrodków egzaminowania w 
Szczecinie, Koszalinie oraz Gorzo-
wie Wlkp. 

W stosunku do wyniku z po-
przedniego półrocza, tj. II półro-
cze 2009 r., zdawalność w powiecie 
wzrosła o 1% (poprzednio wynosiła 
ona 27,4%). W sześciu OSK można 

określić zdawalność jako „powyżej 
średniej”. Średnia zdawalność w po-
wiecie na kategorię B wynosi 28,4%. 
Spośród nowogardzkich szkół na-
uki jazdy, wynik powyżej średniej 
powiatowej należy do szkoły „SPE-
ED CAR Mariusz Marynowski” 
(35,2%).

INNE KATEGORIE PRAWA JAZDY
W tej kwestii na wyróżnienie za-

sługuje Artur Prokopiak (kat. BE, 
C, CE, D, T) ze szkoły nauki jazdy 
„NAUKA JAZDY Adam Fedeńczak” 
– 67,0%, czyli 20 pozytywnie zda-
nych egzaminów na 29 podejść do 
egzaminu praktycznego.

opr. Karolina Klonowska

Broń i pieniądze, które policja odebrała zatrzymanemu bandycie

Młody rekordzista – sprostowanie
W piątkowym wydaniu naszej gazety ukazał się następujący tekst:
W sobotę, 28 sierpnia na naszym jeziorze, 14-letni wędkarz Maciej Cho-

miński złowił okazałą wzdręgę (potoczna nazwa to krasnopióra). Ryba miała 
38 cm długości i ważyła 0,65 kg. O jej wielkości świadczy porównanie – rekord 
Polski to okaz o długości 44 cm.  Maciek oświadczył, że takiej ryby szkoda na 
patelnię i wróciła ona do wody. Czyż nie jest to przykład godny naśladowania?

Okazuje się, że dzielnym młodym wędkarzem był Maciek Syfert. Za 
zmianę nazwiska przepraszamy.

Inf. Henryk Szczupak
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Dowóz dzieci do szkoły w Orzechowie
Nie od dziś wiadomo, że dzie-

ci uczęszczające do wiejskich szkół 
zmagają się z problemem dojazdu 
do placówki. Zwykle dowozi je au-
tobus, co z kolei wiąże się z bardzo 
wczesnym wstawaniem. Pojawia-
ją się zatem pytania: o której dzieci 
muszą wstać, by zdążyć na poranną 
lekcję oraz ile trwa dowóz do szko-
ły? Szkoła w Orzechowie liczy ponad 
90 uczniów, z czego tylko siedmio-
ro jest z Orzechowa, reszta to dojeż-
dżający z Glicka, Wołowca, Sikorek, 
Orzesza, Szczytników i Wierzchów. 
Lekcje w szkole w Orzechowie roz-
poczynają się o godzinie 7.45. Dzie-
ci muszą zatem wstać naprawdę bar-
dzo wcześnie, by dostać się do pla-
cówki i nie spóźnić na pierwszą lek-
cję. Większość dojeżdża porannymi 
autobusami – jeden z nich przyjeżdża 
o godz. 6.55, dowozi on dzieci z Siko-
rek i Glicka, następny zaś, ten o godz. 

7.15, przywozi uczniów z Wierzchów 
oraz ze Szczytników. W godzinach 
popołudniowych autobusy kursu-
ją różnie. Niekiedy powrót ze szkoły 
okazuje się gorszy, niż poranny do-
jazd do niej. Jest bowiem bardzo mo-
zolny i męczący. Bezpośrednią tego 
przyczyną jest to, że dzieci dowożone 
są autobusami linii PKS Gryfice, nie 
ma specjalnego autobusu szkolnego, 
co skutkuje koniecznością przejazdu 
przez wszystkie pobliskie miejscowo-
ści. Uczniowie, w zależności od tego, 
o której godzinie kończą lekcje, wra-
cają do swoich domów o różnych po-
rach. Nie zawsze też autobusy jadą tą 
samą trasą, co z kolei skutkuje tym, 
że dzieciaki zmuszone są do siedze-
nia w szkole po godzinach lekcyj-
nych, biorą wtedy udział w tzw. świe-
tlicy. Najwcześniejszy autobus jedzie 
jeszcze przed południem, w Orzecho-
wie jest planowo o godz. 11.37 – tra-

sa przez Wołowiec, Wierzchy, Szczyt-
niki, Glicko, Sikorki, Bochlin, Dąbro-
wę Nowogardzką, Karsk, Warnko-
wo, Nowogard. Następny, tj. o godz. 
13.24, jedzie przez Wołowiec, następ-
nie Glicko, Sikorki, Grabin, Błotno, 
Łęgno, Zakłodzie, Olszycę, Ogorze-
le, Karsk, Warnkowo, Nowogard, a 
zatem, przykładowo, dzieci z Wierz-
chów i ze Szczytników nie dostaną się 
nim do domu, muszą więc poczekać 
na kolejny autobus, który na przy-
stanku w Orzechowie jest o godz. 
14.12. Pokonuje on trasę przez Wo-
łowiec, Glicko, Sikorki, Wierzchy, 
Szczytniki, Miętno i Nowogard. 

Kolejnym mankamentem jest to, że 
niekiedy przystanek autobusowy jest 
bardzo oddalony od miejsca zamiesz-
kania poszczególnych dzieci, któ-
re, chcąc nie chcąc, muszą do niego 
dojść. Starsi uczniowie jakoś sobie ra-
dzą, ale co z tymi młodszymi? To dla 

nich na pewno nie lada wyzwanie. 
Na szczęście w Orzechowie przysta-
nek jest zaraz obok szkoły, mało tego 
– uczniowie, do czasu przyjazdu au-
tobusu, pilnowani są przez jednego z 
dyżurujących nauczycieli. Zachowa-
ne są zatem wszelkie środki ostroż-
ności w tej sprawie.

Po dogłębnej analizie widać, że 
uczniowie szkół wiejskich, zanim do-
trą do szkoły na lekcje czy też z po-
wrotem do domu, muszą przedtem 
zmierzyć się z wieloma innymi trud-
nościami, takim jak bardzo wczesne 
wstawanie, dojście do przystanku, 
który, jak się okazuje, wcale nie musi 
być „tuż za rogiem”, co z kolei wią-
że się z dodatkowym niebezpieczeń-
stwem. Czasami nawet nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, ile trudu zadają 
sobie dzieci, by tylko (albo aż!) do-
trzeć do szkoły.

Karolina Klonowska

aWIS dla seniorów
Stowarzyszenie Akademia Wspie-

rania Inicjatyw Społecznych “AWIS” 
rozpoczęło realizację projektu “@
ktywny senior”, adresowanego do 
rencistów i emerytów z gminy No-
wogard. Jest to kontynuacja zeszło-
rocznego projektu “Senior w sieci”. 
W tym roku, zgodnie z wytycznymi 
Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej, zwiększono nacisk na pro-
mocję aktywnych form spędzania 
czasu wolnego oraz poprawę bezpie-
czeństwa seniorów. Dlatego w pro-
jekcie “@ktywny senior” prócz zajęć 
komputerowych pojawiły się zaję-
cia Nordic Walking, a wkrótce poja-
wią się pokazy samoobrony. Projekt 
cieszy się olbrzymim zainteresowa-
niem, o czym świadczy liczba osób 
uczestniczących w zajęciach. Mimo, 
że utworzono sześć dwunastooso-
bowych grup, to na liście rezerwo-

wej pozostaje nadal ponad dwadzie-
sia osób. W minioną sobotę po raz 
pierwszy odbyły się zajęcia Nordic 
Walking prowadzone pod okiem in-
struktorki Aleksandy Ziółkowskiej, 
a kolejne zaplanowano juz na naj-
bliższy czwartek. Treningi odbywać 
się będa regularnie w czwartki i so-
boty, do końca października. Mamy 
nadzieję, że wkrótce coraz więcej 
osób decydować się będzie na taką 
formę spędzania czasu wolnego, wy-
korzystując i podziwiając piękno no-
wogardzkich parków.

 Tobiasz Lubczynski
Prezes Stowarzyszenia Akademia 

Wspierania 

Inicjatyw Spolecznych „AWIS”, ul. 
Wojska Polskiego 3, 72-200 Nowo-
gard, tel/fax 091 39 20 891 wew 216, 
awis@awis.org.pl, pok. 116 
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Stowarzyszenie 
Akademia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych 

„AWIS” 
zaprasza rencistów i emerytów 

na bezpłatne  
treningi Nordic Walking, 

które odbywają się w czwartki o go-
dzinie 18.00 oraz w soboty o godz. 
11.00. Zbiórka pod Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości „Profit” w 
Nowogardzie. Warunkiem uczest-
nictwa w zajęciach jest posiadanie 
własnych kijków. Szczegóły pod nr. 
Tel 91 39 20 891 wew. 216. 
Prezes Stowarzyszenia Tobiasz Lubczyński 

reklama

Dożynki parafialne w Orzechowie
W niedzielę 05.09.2010 w Orzechowie odbyły się dożynki parafialne. Inicjatywa zorganizowania imprezy wyszła od samych gospodarzy przedsię-

wzięcia – mieszkańców Orzesza i Orzechowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., odprawioną przez proboszcza parafii Sikorki, ks. Janusza Zachęc-
kiego. We mszy wziął udział również wicestarosta powiatu goleniowskiego Tomasz Kulinicz. 

Podczas mszy można było podzi-
wiać wieńce dożynkowe, zrobione 
własnoręcznie przez mieszkańców 
Błotna, Glicka, Grabina, Orzecho-
wa, Orzesza, Sikorek, Szczytników i 
Wołowca. Na ręce proboszcza zosta-
ły złożone chleby, którymi później 
podzielono się z wiernymi. Odśpie-
wano także uroczyste „Sto lat” dla 
rolników. „Cieszę się, że mogę tu-
taj z wami być. Solidarność powin-
na nam służyć na każdym szczeblu 
władzy samorządowej i władzy rzą-
dowej, ale przede wszystkim taka 
zwykła ludzka solidarność powinna 
być między nami. Życzę zatem wspa-
niałej uroczystości i jeszcze lepszych 
plonów  w latach przyszłych” –po-
wiedział w swoim przemówieniu wi-
cestarosta powiatu goleniowskiego, 
Tomasz Kulinicz. 

Organizatorzy imprezy stanęli na 
wysokości zadania. Zadbano o to, 
by nie zabrakło różnorakich atrak-
cji, zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych uczestników imprezy. Dożyn-

komicie. Wszystko zakończyło się 
o godzinie 20.00. Mieszkańcy Orze-
chowa i Orzesza wyrażają chęć zor-
ganizowania podobnej imprezy za 

rok. Trzymamy za słowo i życzymy 
powodzenia.

Karolina Klonowska

kową uroczystość uświetnił zespół 
śpiewaczy „Wesoła Ferajna” z Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, któremu 
asystowała młodzieżowa grupa lu-
dowa „Błyskawiczki”. Ponadto zor-
ganizowano loterię fantową, w której 
można było nabyć ciekawe nagrody. 
Po śpiewach i tańcach, „dożynkowi-
cze” mogli udać się na poczęstunek. 
Koło Gospodyń Wiejskich zadbało 
o to, by na stołach nie zabrakło wie-
lu rodzajów ciast oraz innych, rów-
nie smacznych, rzeczy. Dzięki fan-
tastycznej pogodzie i przyjaznej at-
mosferze, z całą pewnością można 
stwierdzić, że uroczystość się udała. 
Wszyscy zgodnie mówią, że zabawa 
była przednia, co zresztą było widać. 
Uczestnicy imprezy bawili się zna-

Dożynki parafialne  w Karsku 
Żniwa i już po żniwach. Po gminnych dożynkach, któ-

re były obchodzone w Dąbrowej przyszedł czas na para-
fialne. Tym razem gospodarzem był sołtys Karska - Jerzy 
Kubicki i mieszkańcy. Obchody dożynkowe tradycyjne 
rozpoczęła msza święta w Kościele. Zaproszeni goście -  

Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski, Przewodniczący 
Rady Miasta Marek Krzywania i księża otworzyli oficjal-
ne obchody, które przebiegały w dobrej atmosferze i sło-
necznej pogodzie. 

Jarosław Bzowy 
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• Sprzedam dom w Kikorzach. 
781 873 398.

• Sprzedam działkę 30 arową w Kiko-
rzach. 781 873 398. 

• WYNAJMĘ POMIESZCZENIE Z KA-
NAŁEM  NA WARSZTAT W CENTRUM 
NOWOGARDU Tel. 660 797 830.

• Sprzedam duży ładny dom w No-
wogardzie z możliwością prowa-
dzenia działalności. 91 39 20  531, 
605 276 272.

• Sprzedam kawalerkę, 36 m kw. 91 
39 25 179

• Sprzedam mieszkanie 125 m kw. 
506 49 99 35.

• Dom + budynki gospodarcze, Ko-
rytowo sprzedam. Tel. 602 824 002.

• Sprzedam kawalerkę I piętro, War-
szawska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 
24 m kw. 668 137 228, 91 39 23 547 
po 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na Bema. 796 406 330..

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
własnościowe w centrum Nowogar-
du. 668 44 77 28.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we. 601 441 763.

• Mam murowany garaż do wynaję-
cia na ul. Zamkowej. Tel. 785 44 09 
12.

• Sprzedam bardzo ładne poddasze, 
wysoki standard, 58 m kw, w cen-
trum ul. T. Kościuszki. 695 426 092.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 
502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, 
ul. Roosevelta. Tel. 512  358  578, 
663 051 306.

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojo-
we, 45 m kw na ul. Matejki Goleniów. 
Mieszkanie w pełni umeblowane, 
po generalnym remoncie, wynajem 
długoterminowy. Koszt 1000 zł + 
media+ kaucja. 791 973 701

• Poszukuję lokalu handlowego do 
wynajęcia lub zakupu: centrum No-
wogardu, parter, wejście z ulicy, mi-
nimum 20 m2 + zaplecze, umowa 
ponad 2 lata. Tel. 608 820 028.

• Studentom wynajmę mieszkanie 
3pokojowe Szczecin, Mickiewicza. 
Tel. 694 664 274

• Dom w Dobrej sprzedam lub za-
mienię na M-3 w Nowogardzie. 
783 649 880

• Wynajmę pokój w centrum Nowo-
gardu dla młodej dziewczyny lub 
dwóch. Tel. 667 312 369

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe . 
695 264 685 po 18. 

• Sprzedam kawalerkę 32m kw. Po re-
moncie. 668 314 618

• Mieszkanie do wynajęcia 
607 289 286

•	 kredyty, pożyczki hipoteczne 
szybko i fachowo, dojeżdżamy 
do klienta, mobilny doradca. 
513 164 203

• Sprzedam kawalerkę o pow. 36 m 
kw, IV piętro. Tel. 603 531 816 

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zam-
kowej, 3pokojowe. 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Goleniowie, 91m kw. 4poko-
jowe, wysoki parter, bezczynszowe, 
ogród, ogrzewanie gazowe i komin-
kowe, dwa garaże, wiata, budynek 
gospodarczy (w całości) 50m od 
szkoły i przedszkola. 91  418 32 76 
lub 501 156 110

• Wynajmę pokój z używalnością 
kuchni i łazienki 91 39 22 813

• Sprzedam działki budowlane 45, 32 
ar. z warunkami. 796 820 971

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw bez-
czynszowa. 510 268 062

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 po-
kojowe w bloku, po remoncie. 
693 850 197

• Wynajmę mieszkanie 2-poziomowe 
90 m kw. w centrum Nowogardu z 
możliwością kupna w przyszłości. 
604 075 994.

• Sprzedam działki budowlane, 
uzbrojone. 607 083 845

• Sprzedam mieszkanie 86 m w 
Wierzbięcinie wraz z przylegają-
cym ogródkiem oraz garażem. 
604 942 164

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we, częściowo wyposażone. Niski 
czynsz. 607 210 750

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 590 m kw z budynkiem 
gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie+budynek gospodarczy, 
dobra lokalizacja. 696 079 880

• Sprzedam kiosk 12 m kw. 
785 645 216

• Wynajmę mieszkanie 3pokoje ul. 
Bema. 530 727 663

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
67 m kw własnościowe + garaż. 
660 346 200

• Działka, Nowogard, wyjazd na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne według planu zagospoda-
rowania terenu, pow. 26831 m kw., 
w całości 20 PLN m kw., po podziale 
45 PLN m kw., Tel. 660 424 989

• Nowogard Kompleks 2 działek o 
łącznej pow. 5864 m kw.i 5904 m 

kw., przez. przemysł i usługi, in-
westycyjna, 1 ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 
m od głównego skrzyżowania, 35 
PLN netto m kw., Tel. 660  424  989, 
91 432 61 22

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV pię-
tro) po kapitalnym remoncie ze 
względu na osobę niepełnospraw-
ną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu 
w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

mOTOrYZaCJa

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub 
samochód Syrena, Warszawa oraz 
części do nich. Tel. 508-351-213.

• Sprzedam Renault Laguna, 1996 r. 
na części. 601 476 242.

• Sprzedam VW Passat B5 1,8 rok 
prod. – 1998. Tel. 608  697  092 lub 
784 056 335

• Sprzedam felgi aluminiowe 16 cali z 
oponami. 728 347 198

rOlNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

•	 koszenie łąk rozdrabniaczem 
oraz koszenie i zbiór. 508 503 650.

• Sprzedam ziemniaki Denar i Wine-
ta. Atrakcyjna cena. 692 125 122.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. 883 38 
17 32.

• Sprzedam prosięta. 514 982 635

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 
01 39 95

• Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne na zamówienie. 664 969 584

• Sprzedam krowę mleczną. 
721 121 336

• Dwa warchlaki. 506 77 37 87

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

•	 kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 91 39 25 969, 791 337 769.

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
-y). Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501 383 
380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 91 39 20 737.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Układanie kostki brukowej i grani-
towej. 721 124 740.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

•	 USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•	 Ogólnobudowlane, remonty, da-
chy, montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

•	 remonty. 792 217 337.

•	 DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Malowanie, panele, regipsy, szpa-
chel. 513 202 205.

• Transport, przeprowadzki – szybko, 
tanio – kraj, zagranica. 696 138 406.

•	 Szpachlowanie, malowanie, te-
rakota, glazura, regipsy, panele, 
elektryka, hydraulika – 15 letni 
staż w Niemczech. 784 188 147.

• Kompleksowo łazienki i remonty 
mieszkań wykonam. 608  364  330, 
600 347 308, 91 39 501 03.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 
12 12.
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej spe-
cjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samocho-
dów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowni-
ków. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Technik Automatyk 
Nr ref. TA/NWG/03/10 

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie
Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa techniczna sys-

temów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów technicznych oraz zapobieganie 
przestojom procesów produkcji. Osoba na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
prawidłowe, bezawaryjne funkcjonowanie maszyn produkcyjnych, a także za progra-
mowanie robotów on-line i off-line. 

Wymagania:
· wykształcenie średnie techniczne (o profilu automatyka, elektronika, elektryka),
· minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
· znajomość systemów automatyki produkcji,
· swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami informatycznymi,
· znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC firmy SIE-

MENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi,
· znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki,
· znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem,
· uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV. 
Oferujemy:
· pracę w stabilnej firmie 
· możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe),
· interesującą pracę w środowisku międzynarodowym. 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV i 

LM na adres:rekrutacja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru referencyjnego.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”. 

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
W każdą sobotę wyprzedaż!

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Nowogard 06.09.2010r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Magazynier
3. zbrojarz/cieśla
4. Pracownik produkcji
5. Monter baterii słonecznych  
6. Monter stolarki PCV
7. szlifierz
8. Sprzedawca  
9. Prezenter handlowy
10. Konstruktor
11. technik mechanik

OFerTY PraCY Z reJONU
1. dyrektor agencji 
2. Fizjoterapeutów, Pielęgniarki, Ratow-
ników WOPR, kosmetyczki (Jarosławiec )
3. Kucharz (Pobierowo)

• Drewno opałowe oflisy tartaczne 
sprzedam, 300 zł za przyczepę po-
cięte w klocki, 200 zł w całości do 
pocięcia. Tel. 514 740 538

• Wywrotka transport 2,5 t. piasek 
płukany, czarnoziem, piasek pod-
sypkowy. Tel. 514 740 538

• Kursy komputerowe dla dzieci od 
8 lat informacje pod numerem 
723 224 849

•	 Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332

•	 „eXTra DOm” profesjonalne do-
cieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 elekTrYka, CeNTralNe OGrZe-
WaNIe, NaPraWa DaCHÓW – DO 
30% TaNIeJ 511 169 877

•	 Usługi tapicerskie ul. Woj. Pol-
skiego 3 (budynek rCP-U). 
669 053 722

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowe-
go. 605 276 271.

• MALINY – zbiór. Atrakcyjne zarobki. 
694 968 962.

• Praca w domu! Zatrudnię telemar-
keterkę do umawiania spotkań do-
mowych. Atrakcyjna forma wyna-
grodzenia. Brak kosztów własnych. 
Tel. 665 882 288.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 39 
21 373, po 18.00 91 39 20 420.

• Zatrudnię płytkarza i fachow-
ca do prac wykończeniowych. 
723 432 323

• Szkoła językowa zatrudni na-
uczyciela do prowadzenia biura. 
661 131 860

•	 FIrma INFOrmaTYCZNa Za-
TrUDNI OSOBĘ STUDIUJĄCĄ for-
tel@post.pl

• Przyjmę do pracy budowlańca do 
wykończenia wnętrz. 607 083 845

•	 Firma INTer CarS filia GOle-
NIÓW zatrudni pracownika na 
stanowisko maGaZYNIer. kon-
takt 691  336  419, e-mail: jacek.
karmazy@intercars.com.pl

• Pilnie poszukuje opiekunki do 
dziecka. 728194671

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
firmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – mieszka-
nie, dom, sklep, gwarancja, 900 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z 
butli, firmy Vaillant z Niemiec, 

gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, firmy Vaillant, cena 750 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena 300 
zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Owczarki niemieckie, szczenięta 
po rodzicach z rodowodem, pieski 
i suczki, ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata sprzedam. Tel. 91 
39 21 828.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie 
„LAYHER”. 502 509 364.

•	 Przybłąkał się szary kotek do 
odebrania na warsztatach terapii 
zajęciowej. 695 708 606

• Sprzedam książki III klasa 1 LO 
profil biologiczno-chemiczny. 
510 155 332

• Sprzedam Nivelator 513 805 550

•	 Sprzedam stolik pod telewizor. 
Cena 150 zł. 607 289 903

•	 Wyjazdy do Niemiec 10.09 (pią-
tek) okolice Frankfurt n. men. Po-
wrót w sobotę. 603038944

• Sprzedam wózek 3 w 1, gondola, 
spacerówka, nosidło z możliwością 
montażu do stelarza, gratis huśtaw-
ka i basem – muchomorek. 668 15 
15 16 

•	 Sprzedam pszczoły z ulami wiel-
kopolskimi 4 szt. Po 200 zł za 
sztukę. 78 32 79 187

• Sprzedam laptop marki HP 1020 
EW. 1500 zł. 607 488 054

• Szkółka w Karku oferuje tuje Hobsz-
trup na żywopłot wysokość od 1,5 
m. w promocji 10 zł. Tel. 606 106 142
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin:No wo gard, Osi na. 

re dak cja:marek Słomski re dak to r na czel
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 

karina Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. 
Współ pra cu ją:Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen-
ryk Szczu pak. ad res re dak cji:72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Poprawa widoczna
Olimpia Nowogard bez większych problemów pokonała Rolpol Rossow 

Chlebowo.

Pomorzanin gościnny
W miniony  weekend Pomorzanin  Nowogard rozegrał  kolejny mecz V ligi  

zachodniopomorskiej,  naszym przeciwnikiem był dobrze znany  wszystkim 
kibicom klub Sparta Gryfice. Przed tym  meczem wynik dla wszystkich  był  
otwarty, ale każdy   z sympatyków nowogardzkiej piłki   miał   nadzieję, że 
komplet punktów w tym   spotkaniu zdobędzie Pomorzanin. Niestety   nie 
tym  razem  - 3 pkt pojechały  do  Gryfic po przegranej 1-3.

Po  tym  spotkaniu  Pomorzanin  spadł  na przedostatnie miejsce w tabeli 
równając się punktami (3 pkt) z Unią Dolice.

Na czele tabeli  do  tej  pory  niezawodna Pogoń II Szczecin,  a za nią Po-
lonia Płoty i Zorza Dobrzany.

Pozostałe spotkania kolejki :
Sęp Brzesko - Sokół Pyrzyce 1 - 1 
Stal Szczecin - Świt Skolwin 1 - 3   
Masovia Maszewo - Polonia Płoty 1 - 2 
Kłos Pełczyce - Unia Dolice 1 - 2 
Osadnik Myślibórz - Arkonia Szczecin 1 - 2 
Pogoń II Szczecin - Zorza Dobrzany 4 - 0 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Lipiany 2 - 2 

Karolina Kubicka, fot. archiwum

Zespół chciał zrehabilitować się 
po wstydliwej porażce z Zorzą Ty-
chowo. W minioną sobotę zagrał 
znacznie lepiej. Choć pierwsza po-
łowa zakończyła się bezbramkowym 
remisem, to goście nie mieli w niej 
żadnej sytuacji bramkowej. Mimo, 
iż zespół z Chlebowa grał walecznie, 
przewaga piłkarzy Olimpii nie pod-
legała dyskusji. Nikt nie potrafił jed-
nak udokumentować jej bramką.

Pierwsza bramka dla naszego ze-
społu pada w pierwszych minutach 
drugiej połowy. Dobre dośrodkowa-
nie Mateusza Mikołowskiego strza-
łem głową wykończył Maciej Goł-

dyn. Piłka odbiła się jeszcze od we-
wnętrznej części poprzeczki i wpa-
dła do bramki. Drugiego gola zdo-
był Krzysztof Kieruzel zamykając 
dośrodkowanie Wojciech Bonifrow-
skiego z zrzutu wolnego.

Goście do głosu doszli pod koniec 
meczu. Bramkę zdobyli w doliczo-
nym czasie gry. 

Olimpia: Pozierak – Mikołowski, 
Stachowiak D., Durkowski, Niedź-
wiedź – Jędras, Bonifrowski (T. Po-
zierak), Wnuczyński, Stachowiak M. 
– Kieruzel, Gołdyn (Wielgus). 

man     

Uwaga wędkarze!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard organizuje w dniu 19.09.2010 

roku zawody wędkarskie spławikowe z brzegu i spinningowe z łodzi.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do piątku 17 września – startowe 5 złotych.
Zbiórka zawodników koło „Neptuna” o godz. 7.00.

Zarząd Koła 

Czasami  
trafiają się  
okazy  
prawdziwków! 

Szczęście dopisało 
panu  Wiktorowi... 

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

Tel.  913 922 165

13 września br. godz. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Caffe Piwnica  
otulona muzyką 

‘Podręczna miłość” intrygujący tytuł, który był 
zwiastunem występu muzyka, który ze swoją twór-
czością odwiedził wiele scen koncertowych w Europie 
jak również w Nowogardzie w restauracji Caffe Piw-
nica, której działalność wyznacza paradoksalnie nie 
dobre menu, lecz muzyka…  

W dniu 03.09.2010 o godz. 20: 
00 w restauracji Caffe Piwnica od-
był się kolejny koncert, którego au-
torem był Wojciech Kubiak. Lider 
zespołu” Chocolate Spoon”. Prezen-
towane utwory w ciekawej scenerii i 
akompaniamencie gitary przypadły 
licznie zgromadzonej publiczności, 
która bardzo żywiołowo odbierała 
prezentowane utwory. Takie tytuły 
jak: „Jestem Wolny, Podręczna mi-
łość, „Macho” i „Niebieski Ptak”. To 
utwory, które nie mogły się nie po-
dobać publiczności. Twórca przebo-
jów muzycznych serialów „Magda 
M” i „Dziki” swoją muzykę kompo-

nuje i przedstawia w sposób bardzo 
indywidualny to znaczy pozbawiony 
kiczu. W bezpośredniej rozmowie 
mówi” moja muzyka jest jak moje 
dziecko. To ja jestem jej prawdziwym 
ojcem jak i ojcem moich córek. Muzy-
ka to zajęcie, które potrafię robić naj-
lepiej, dlatego wkładam w nią tyle za-
angażowania i serca.”Autor po kon-
cercie chętnie rozmawiał z publicz-
nością a także podpisywał płyty. Ar-
tysta nie wyklucza dalszych koncer-
tów w naszym mieście. To jednak na 
razie tylko zapowiedzi. 

Jarosław Bzowy 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 
stoisko 23 m kw. 
Tel. 91 392 81 40.

15
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Bohaterowie są wśród nas



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 71 (1906)

reklama



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

317-20.09.2010 r. 

reklamareklama
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620
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13.09.br. g. 16.00

1,9 KM

Husquarna 
236 e-series

699 zł
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
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 Witamy wśród nas...
 Autor rubryki: Janusz Roguski,  Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Amelia córka Izabeli 
Korcz ur. 6.09.2010 
z Węgorzyna

Nadia córka Natalii Uss 
ur. 6.09.2010 
ze Szczecina

Córka Anny Statecznej 
ur. 6.09.2010 z Reptowa

Dominika córka Anny 
Taborskiej ur. 5.09.2010 
z Radowa Małego
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F.H.U. SMB – GAZ    
AUTO – GAZ

Doświadczenie i profesjonalizm • Konkurencyjne ceny
 - montaż - serwis - naprawa - haki holowniczy

www.smb-gaz.pl
ul. Chopina 30/1, 71-130 Maszewo. Tel.  698 514 056, 606 646 257

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

Rieter to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej spe-
cjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samocho-
dów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowni-
ków. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Technik Automatyk 
Nr ref. TA/NWG/03/10 

Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie
Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa techniczna sys-

temów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów technicznych oraz zapobieganie 
przestojom procesów produkcji. Osoba na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
prawidłowe, bezawaryjne funkcjonowanie maszyn produkcyjnych, a także za progra-
mowanie robotów on-line i off-line. 

Wymagania:
· wykształcenie średnie techniczne (o profilu automatyka, elektronika, elektryka),
· minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
· znajomość systemów automatyki produkcji,
· swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Office i narzędziami informatycznymi,
· znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC firmy SIE-

MENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi,
· znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki,
· znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem,
· uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV. 
Oferujemy:
· pracę w stabilnej firmie 
· możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe),
· interesującą pracę w środowisku międzynarodowym. 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV i 

LM na adres:rekrutacja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru referencyjnego.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”. 

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Uczciwemu znalazcy 
za oddanie kluczy 

(na zielonej smyczy) 

do redakcji DN 
dziękuje właścicielka kluczy

Poszukiwany skradziony samochód marki 
mercedes SPRINTER o nr rej. ZKL 08548
Skradziony 30 sierpnia w Kołobrzegu

Dla osoby, która udzieli informacji
pomocnej do odnalezienia samochodu - NAGRODA
    Kontakt z redakcją DN - 91 392 21 65

D r U k a r N I a
OFerUJe: 

indywidualne trójdzielne 
kaleNDarze na 2011 r.

Tel.  91 392 21 65
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OGŁO SZE NIA drOb NE
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Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

licencja nr 5079

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ NOWOGARD I OKOLICE 

36 m2 Cena: 89 000 zł 55 m2 Cena: 160 000 zł 42 m2 Cena:126 000 zł 

72 m2 Cena: 130 000 zł 25 m2 Cena: 78 000 zł 37 m2 Cena: 39 000 zł
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SPrzeDam 
mIeSzkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

AUTO-TOP
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 
604 58 43 20.

Informujemy, że 

22 września 2010 r.
środa w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Polecamy również 

lekI za GrOSz *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IbUM  Forte

ANTYbZZZ... 

                         IbALGIN
  Maxi

     ULGIX

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

www.limuzyna.nowogard.info
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krzyżóWkakupon - 17.09
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel
ny, lesław m. marek zastępca naczelnego, 

marcin Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta-
ni sław ma rek, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 
No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: 
dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrzeWóz OSóB - rO maN BIŃCzyk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDzIałkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDzIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJazDy z NOWOGarDU: 
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJazDy ze SzCzeCINa: 
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5  kursuje od poniedziałku do piątku, A kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

Garaże 
BlaSzaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl
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13 września br. g. 16.30
SkórOmeTal s.c.

Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

TWÓJ DENTYSTA
Irina Anzorge

Lekarz dentysta
72-200 Nowogard, ul. 15 Lutego 9c

Tel. 667 715 815
pon. – pt. 9.00 – 16.00
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 
stoisko 23 m kw. 
Tel. 91 392 81 40.

Zatrudnię
Instruktora Nauki Jazdy

kat. B
tel. 509 910 772

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

Dworzec ciasny i zakratowany

Dworzec autobusowy już działa. Sprawdziły się jednak nasze przypuszczenia, że nie będzie w 
ogóle funkcjonalny. Dojść do niego można, ale się raczej nie da. Dziś ciężko wyobrazić sobie jak 
będzie wyglądał na nim dojazd autobusów.  
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Kronika policyjna „Poznaj swojego dzielnicowego”
Efektem wspólnej inicjatywy, Komisariatu Policji w Nowogardzie i Dzien-

nika Nowogardzkiego jest przedstawienie na łamach pisma „naszych” dziel-
nicowych. 

Dzielnicowy jest jak lekarz pierwszego kontaktu. Perfekcyjnie zna swoją 
dzielnicę, jego mieszkańców i problemy z jakimi się zmagają. Realizuje zada-
nia w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego, a w szczególności:

1)      prowadzi rozpoznanie przydzielonego mu rejonu służbowego pod 
względem   osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na 
stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2)   realizuje zadania z zakresu profilaktyki społecznej;
3)     realizuje zadania z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykro-

czeń;
4)      kontroluje przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz 

przepisów prawa miejscowego.
Dziś przedstawiamy Dzielnicowego 

Rewiru IV:
asp. Piotr Małek 

„Służbę w Policji rozpocząłem w 
1997 r., natomiast funkcję dzielnico-
wego pełnię od 9 lat. Początkowo, swo-
im nadzorem obejmowałem teren No-
wogardu aż do momentu reorganizacji 
rejonu. Od roku służbę dzielnicowego 
sprawuję na terenie wiejskim. Dlatego 
też, w ramach efektowniejszego dotar-
cia i poznania mieszkańców tych tere-

nów postanowiłem  otworzyć „Punkt Przyjęć Dzielnicowego” w Jarchlinie, przy 
wsparciu Sołtysa tej miejscowości. Dzięki uprzejmości Pana Sołtysa udostęp-
niono mi Klub w Jarchlinie, gdzie raz w miesiącu spotkam się z mieszkańcami 
Jarchlina, Kulic i Konarzewa w celu ułatwienia kontaktu z Policją.  

Wykaz miejscowości wchodzących w skład rejonu IV: 
 Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Długołęka,  Jarchlino, Krasnołęka, Ku-

lice, Maszkowo, Miękkie, Nowe Wyszomierki, Ostrzyca, Radłowo, Sąpole, 
Sąpolnica, Sieciechowo, Słajsino, Starogoszcz, Stare Wyszomierki, Osowo, 
Wierzbięcin, Wyszomierz, Konarzewo, Kolonia Wierzbięcin, Żabówko.

st.insp. Klaudia Gieryń
Jarosław Bzowy

Patrz również strona 13.

komunikat Policji
Dzielnicowy Rejonu IV, asp. Piotr Małek zaprasza do „punktu przyjęć dziel-
nicowego” mieszczącego się w Klubie w Jarchlinie. Pierwsze spotkanie 15 
września 2010 r. w godz. 17:00-19:00 dla mieszkańców miejscowości Jarchlino, 
Kulice, Konarzewo. Spotkania odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu, 
co drugą środę miesiąca.

6 wrzesień - poniedziałek 
Godz. 16:00, policjanci rewiru w 

Osinie ujawnili nietrzeźwego kierują-
cego motorowerzystę Siergieja D., któ-
ry miał  3,15 promila w wydychanym 
powietrzu. 

7 wrzesień – wtorek 
Godz. 22:30 – Policjanci OPI w cza-

sie kontroli pojazdu marki CITROEN 
ujawnili nietrzeźwego kierowcę, któ-
rym okazała się Jolanta P. W/w miała 
w wydychanym powietrzu 3,30 promi-
la alkoholu. 

8 wrzesień – środa 
Godz. 04:00 – powiadomienie o kra-

dzieży 1 kosza z pieczywem o warto-
ści 200 zł przy sklepie na ul. Stolarskiej.

9 wrzesień – czwartek 
Godz. 08:30 – Policjanci RD w ra-

mach akcji „Bezpieczna droga do 
szkoły” przeprowadzili działania w 
obrębach szkół. W wyniku podjętych 
działań ujawniono nietrzeźwego kie-
rowcę poruszającego się Fiatem 126p, 
którym okazał się Marek R. W/w miał 
1 promil alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

12: 00 – Ochrona sklepu BIEDRON-
KA zgłosiła kradzież słodyczy przez 
nieletnich, którzy zostali ujęci i prze-
kazani do pedagoga szkolnego. Sprawa 
trafi do Sądu dla nieletnich.

10 wrzesień – piątek 
Godz. 1:30 – Policjanci OPI na ul. 

Blacharskiej ujawnili nietrzeźwego ro-
werzystę, Krzysztofa D., Który miał 
2.56 promila w wydychanym powie-
trzu. 

14:45 – Policjanci rewiru Osina na 
ul. Żeromskiego ujawnili kierującego 
Arkadiusza S., który kierował pojaz-
dem wbrew zakazowi Sądu. 

16:30 – Policjanci RD na ul. Boh. 
Warszawy ujawnili nietrzeźwego ro-
werzystę, Sergiusza P. W/w miał w wy-
dychanym powietrzu 3.60 promila al-
koholu. 

11 wrzesień – sobota 
Godz. 5:30 – zgłoszenie kradzieży z 

włamaniem do sklepu spożywczego na 
ul. Boh. Warszawy, gdzie skradziono 
towar o wartości 7000 tys. zł. 

9:15 – kradzież telefonu komórko-
wego w restauracji „Przystań„ o war-
tości 460 zł 

11:30 – W trakcie kontroli drogo-
wej ujawniono kierującego Sylwestra 
S., który miał w wydychanym powie-
trzu 0,37 promila alkoholu i posiadał 
aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. 

12.09 wrzesień -  niedziela 
Godz. 15:30 – zgłoszenie kradzie-

ży torebki w restauracji „Przystań” na 
łączna kwotę 1300 zł. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” w dniu 09.10.2010r 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Chrześcijańskie Centrum Pomocy 
z siedzibą w Nowogardzie ul.700-lecia 14

zaprasza wszystkich potrzebujących mieszkańców Nowogardu i Okolic, 
bez konieczności posiadania skierowania z OPS.
W środę i czwartek 15 i 16 września wydawana będzie odzież, w 

godzinach 10:00- 13:00 .
pastor Cezary Komisarz

Z ostatniej chwili

 Zgon na chodniku
W poniedziałkowych godzinach popołudniowych przy ul. Wyszyńskie-

go doszło do przykrego wydarzenia. Ci, którzy akurat przechodzili w pobli-
żu zauważyli stojąca na sygnałach policyjny radiowóz i wóz strażacki. Na-
tomiast na chodniku znajdowało się przykryte workiem ciało. Jak poinfor-
mowała nas policja doszło w tym miejscu do naturalnego zgonu przechod-
nia. Śmierć nastąpiła podczas spaceru. Funkcjonariusze nie chcieli dzielić 
się większą ilością szczegółów. 

man  
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Pomieszczenie PKS mieści się w bu-
dynku otwartego ponad miesiąc temu 
supermarketu Intermarche. W środku 
urządzony schludnie. Dwie gustowne 
ławeczki i duży, zawieszony na ścianie 
telewizor. Na zewnątrz miejsca jed-
nak jak na lekarstwo. Trudno wyobra-
zić sobie, jak po pasażerów będą zajeż-
dżać autokary. Teoretycznie autobus 
zabierający podróżnych ma zajeżdżać 
ulicą Dworcową, później okrążać In-
termarche od strony jego magazynów 
i parkować przed dworcem. Ostatnio 
na tej trasie zamontowano jednak bra-
my. Supermarket skrupulatnie ogro-
dził swój teren. Po pierwsze, autobu-
som będzie się teraz jeszcze trudniej 
przedzierać. Jeśli kurs zbiegnie się 
akurat z dostawą towarów, to w oko-
licach dworca i supermarketu może 
dojść do komunikacyjnego paraliżu.     

Kolejny problem to parkowanie au-
tobusów. Dziś większość pojazdów 
stoi blisko torowiska i składu opału. 
Część parkuje jednak na ulicy Rze-
szowskiego. Sam parking taksówek i 
busów powoduje, że jest na niej bar-
dzo ciasno. Do tego dochodzi jesz-

cze parking dla klientów Intermarche. 
Szerokie autobusy, stojące na poboczu 
ulicy, nie ułatwiają życia z niej korzy-
stającym.

Do pierwszego zdarzenia doszło 
jednak wczoraj, bo pracownik, po 
zgłoszeniu pretensji supermarketu, 
zagroził zamknięciem bramy i nie-
wpuszczaniem autobusów na jego te-
ren. Teraz faktycznie wszystko zale-
ży od kaprysu zarządzających Inter-
marche. Osoby pracujące na dworcu 
nie chciały komentować całej sprawy. 
Wczoraj w Nowogardzie mieli się po-
jawić przedstawiciele firmy PKS „Gry-
fice”. Próbowaliśmy skontaktować się 
z dyrektorem ds. logistyki transportu, 
ale jego telefon był wyłączony. Z Seba-
stianem Dziewguciem postaramy się 
porozmawiać w następnym wydaniu 
„Dziennika”.

man  

Komentarz
Temu, kto wymyślił budowę super-

marketu połączonego z dworcem przy 
ul. Rzeszowskiego najszczersze gratu-
lacje. Gratulujemy jednak głupoty, bo 

Dworzec ciasny i zakratowany
Dworzec autobusowy już działa. Sprawdziły się jednak nasze przypuszczenia, że nie będzie w ogóle funkcjonalny. Dojść do 
niego można, ale się raczej nie da.

W wyniku braku miejsca na dworcu ul. Rzeszowskiego stała się parkingiem dla 
autobusów PKS

inaczej po prostu się nie da. Od daw-
na można było przewidzieć skutki tej 
decyzji. Nie dość, że budynek marketu 
i dworca razi pięknem architektonicz-
nym, to jeszcze gwarantuje paraliż ko-
munikacyjny. A wszystko miało wy-
glądać tak pięknie.

Decyzję o warunkach zabudowy 
dla tego terenu wydał miejski Wy-
dział Architektury, Budownictwa i 
Planowania Przestrzennego. Po po-
wstaniu supermarketu i dworca mamy 
przy Rzeszowskiego jedynie „budow-

nictwo”, bo architektury i planowania 
przestrzennego dostrzec tam nijak nie 
można.

Powstanie Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego może uniemożli-
wić władzom miasta i jego architek-
tom na powstawanie bubli. Wszyscy 
pracują nad nim tak silnie, że efek-
tów nie widać. Tak jakby jego brak był 
wszystkim na rękę. Bo bez planu moż-
na uprawiać partyzantkę typu super-
markety w centrum miasta.      

Marcin Nieradka        

Partie w startowych blokach
Choć nie ma jeszcze terminu wyborów samorządowych, to wiadomo, że zbliżają się one nieuchronnie. Nowogardzkie ugrupowania polityczne 

zwlekają ze startem kampanii wyborczej.

Najprawdopodobniej sejm o termi-
nie samorządowej potyczki zadecydu-
je w przyszłym tygodniu. W kuluarach 
mówi się, że wybory odbędą się w li-
stopadzie – najprawdopodobniej 14-
tego. Brak ogłoszenia terminu głoso-
wania wiąże się z brakiem startu kam-
panii wyborczej. Partie polityczne nie 
mogą oficjalnie agitować i zabiegać o 
poparcie kandydatów. Część czeka już 
w blokach startowych. 

Listy wyborcze zamknął już lokal-
ny Sojusz Lewicy Demokratycznej. 
W tym tygodniu wyda też partyjna 
gazetę. W wydawnictwie zaprezentu-
je m.in. swoich kandydatów do Rady 
Gminy i Powiatów. Kandydat SLD na 
stanowisko burmistrza Nowogardu 
Robert Czapla przyznaje, że pierwsze 
plakaty, ulotki i ogłoszenia pojawią się 
tuż po ogłoszeniu terminu wyborów. 
Czapla wykupił także miejsca na blo-
kowych ścianach, na których zawisną 
duże bilboardy promujące jego oso-
bę i partię. Sojusz zapowiada również 
organizację otwartych imprez wybor-
czych. Pierwsza z nich, tradycyjnie 
zwana „Harcowiadą” już 25 września. 

Najprawdopodobniej dojdzie na niej 
do prezentacji kandydatów SLD.

Do kampanii szykują się też lokalne 
struktury Platformy Obywatelskiej. 
Partia do walki o fotel burmistrza 
wystawiła Cezarego Marcinkowskie-
go. To nowy człowiek w nowogardz-
kiej polityce, który proponuje odmia-
nę stylu jej uprawiania. Marcinkow-
ski był m.in. odpowiedzialny za do-
bór ludzi, którzy znajdą się na listach 
PO w wyborach do Rady Miasta i Po-
wiatu. Listy ma już skompletowane i 
zaręcza, że znajdzie się na nich dużo 
ciekawych osób. Marcinkowski także 
planuje postawić na kilka dużych bil-
bordów. Oprócz tego będą również 
ulotki i plakaty. PO wyda także wła-
sną wkładkę, która będzie dołączo-
na do „Dziennika”. Marcinkowski za-
powiada także otwarcie strony inter-
netowej. PO w październiku planuje 
zorganizować także otwarte spotkanie 
z wyborcami.

Na duże bilbordy nie zdecyduje się 
natomiast Kazimierz Ziemba. – Ludzie 
moją twarz znają bardzo dobrze. Niech 
wieszają się inni, może mniej znani – 

twierdzi obecny burmistrz Nowogar-
du. Lider nowogardzkiego Polskie-
go Stronnictwa Ludowego przyznaje 
też, że partia nie ma jeszcze do koń-
ca skompletowanych list wyborczych. 
– Trwają rozmowy. Jedni się wycofują, 
inni decydują na start z naszego ugru-
powania. Jesteśmy otwarci na ciekawe 
propozycje – mówi Ziemba. PSL po-
prowadzi kampanię tradycyjnie.     

Kandydat Nowogardzkiego Forum 
Samorządowego Marek Krzywania za-
powiada oparcie kampanii na bezpo-
średnim kontakcie z wyborcą. Będą, 
więc przedwyborcze spotkania i dys-
kusje. Dlaczego zrezygnował z promo-
cji przez bilbordy? – Jesteśmy komite-
tem lokalnym i nie dysponujemy par-
tyjnymi funduszami. Nie chcemy także 
pobierać dużych pieniędzy od sponso-
rów, by w żaden sposób nie uzależniać 
się i zobowiązywać ewentualnym dar-
czyńcom – twierdzi aktualny przewod-
niczący Rady Miejskiej. Lider NFS za-
pewnia, że w 100 proc. ma już skom-
pletowanych ludzi do startu w wybo-
rach. 

Lokalne stowarzyszenie o nazwie 

Wspólny Nowogard, który do walki 
o fotel burmistrza wystawił Tomasza 
Szafrana zachowuje dyskrecję. Infor-
muje nas jedynie, iż 24 września zor-
ganizuje konferencję, na której przed-
stawi kandydatów na radnych oraz 
swój program. Więcej szczegółów ma 
być na tym spotkaniu. 

Marcin Nieradka       
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maskotki dla Policji 

 Do projektu marketyzacji mia-
sta nasze władze przystąpiły w roku 
1997, wmawiając wówczas mieszkań-
com i lokalnym właścicielom sklepów 
że jeden market nie przysporzy niko-
mu szkód i nie będzie zagrożeniem 
dla lokalnego rynku nowogardzkich 
przedsiębiorców. Problem dostrzega-
ła w tamtym okresie jedynie redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego, ale gaze-
ta decydentem nie jest i pozwoleń nie 
wydaje. Dziś mija trzynaście lat od tej 
decyzji, i mamy w mieście nie  jeden, 
a pięć marketów i na tym nie koniec 
bo jak informuje DN kolejne są w pla-
nach. Obecność marketów doprowa-
dziła  do  drastycznego  zmniejszenia 
się obrotów w małych sklepach, i to na 
tyle, że  wiele z nich zamknięto, tylko 
w ostatnim czasie słyszymy o zakoń-

czeniu działalności od lat dobrze pro-
sperującej hurtowni, sklepu PSS Ju-
bilat a także innych mniejszych skle-
pów. Taką tendencję potwierdzają też  
właściciele  małych nowogardzkich 
sklepów chociażby w piątkowej son-
dzie przeprowadzonej przez red. DN.  
Sytuacja ta rodzi oczywiście zasadni-
cze pytania: jaka jest  polityka władz 
miasta i radnych względem naszych 
rodzimych handlarzy?. Dlaczego jest 
tak, że tereny w centrum miasta uzy-
skują bez problemów warunki zabu-
dowy umożliwiające budowanie  su-
permarketów? Czy może nie dziwić 
takie postępowanie władz zwłaszcza, 
że wiadomo iż  markety nie przyno-
szą na ogół takich zysków podatko-
wych dla miasta jak lokalne sklepy. A 
może władze miasta potrafią jedynie 
zabrać koncesje na handel lokalnym 
przedsiębiorcom? (czego dowodem 
była słynna afera koncesji alkoholo-
wych). Władze miejskie i radni dla re-
alizacji bezmyślnego i krótkowzrocz-
nego projektu marketyzacji poświęcili 
także niezbędną infrastrukturę miasta 
czego przykładem jest sprzedaż dwor-
ca autobusowego w wyniku czego po-
zbawiono w praktyce dwunaste pod 
względem wielkości miasta Pomorza 
Zachodniego dworca autobusowego, 
bo trudno nim  nazwać  wydzielony 
przez urzędników i radnych odcinek 

wąskiej ulicy Rzeszowskiego, gdzie za 
poczekalnie służy kawałek chodnika o 
szerokości 2 m,  co stwarza dodatko-
wo zagrożenie zdrowia i życia  oczeku-
jących na autobus.  Jest to szczególnie 
niebezpieczne teraz w roku szkolnym 
gdy do nowogardzkich szkół przyjeż-
dża młodzież z okolicznych miejsco-
wości.  Do niedawna na nie istnieją-
cym dworcu autobusowym wisiał na-
pis ,,uwaga plac manewrowy wej-
ście na niego grozi śmiercią”. Należy 
więc zapytać radnych i ludzi sprawu-
jących władze w Nowogardzie, jak się 
ma do tego miejsce na którym obec-
nie zatrzymują się autobusy? Czy to 
jest plac manewrowy ?  Czy ktoś po-
myślał o tym aby młodzież wiejska 
mogła bezpiecznie dojechać do szko-
ły – zwłaszcza pytam tych radnych, 
którzy rozpisują się na łamach DN o 
niebezpiecznych drzewach przy szko-
le bądź pokazują się nad wyraz chęt-
nie na różnych wiejskich imprezach 
demonstrując tam wyjątkowe zainte-
resowanie losem mieszkańców wsi? 
Nikt z władz nie poinformował tak-
że opinii publicznej kto jest odpowie-
dzialny za sprzedaż dworca autobu-
sowego pod budowę supermarketu. 
Od lat w Polsce można odnieść wra-
żenie, że wszystkie interesy są ważne 
zwłaszcza tzw. kapitału zagranicznego, 
że ważne są jakieś teoretyczne i wydu-

mane dyrektywy unijne i prawo które 
służy co najwyżej samemu sobie ale o  
narodowy kapitał, a w naszym przy-
padku drobną przedsiębiorczość nikt 
się upominać nie chce jakby to zjawi-
sko było jakieś trędowate albo jakby 
ten kraj był po to aby inni się w nim 
dobrze czuli, a nie jego ciężko pra-
cujący obywatele. Dlatego też w roku 
wyborczym należy włączyć  punkt o 
marketyzacji do dyskusji o przyszłości 
miasta, co czynię. Wcześniej rozpo-
cząłem tematy funduszy unijnych w 
kontekście braku odpowiedniego za-
angażowania władz i radnych w dofi-
nansowanie szpitala czy temat potrze-
by zmiany nazwy powiatu na powiat 
goleniowsko-nowogardzki. Nowogard 
jako miasto ma wiele atutów ale  jest 
obecnie w trudnym położeniu i tylko 
rzeczowa dyskusja może doprowadzić 
do korzystnych dla miasta rozwiązań. 
Kampania wyborcza do samorządu 
ma być zwłaszcza szansą dla miasta i 
jego przyszłości, a nie tylko szansą dla 
niektórych ubiegających się o elek-
cję obywateli dążących do osiągnięcia 
osobistej satysfakcji. Prawica Rzecz-
pospolitej tak też pojmuje najbliższe 
wybory.

Paweł Słomski 
Zapraszam na naszą stronę interne-
tową: www.prawica-zachpomorskie.
blog.onet.pl

Projekt marketyzacji wygrywa 
z jakością życia w mieście!!

Wychodząc naprzeciw nowelizacji 
Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy 
w Rodzinie  z dn. 29 lipca 2005 r. w  
Gminie Nowogard  już od 2007 r. po-
wołany jest zarządzeniem Burmistrza 
Nowogardu Zespół Interdyscyplinar-
ny , którego głównym zadaniem jest 
przeciwdziałanie przemocy  w rodzi-
nie. W skład zespołu wchodzą przed-
stawiciele wszystkich instytucji po-
mocowych oraz  stowarzyszenia dzia-
łające w tym obszarze. Interdyscypli-
narne działania wszystkich służb  po-
zwalają na skuteczniejsze udzielanie 
wsparcia osobom dotkniętym prze-
mocą  oraz podejmowanie wspólnych  
działań  interwencyjnych  i profilak-
tycznych.                                                                                                         

Na terenie naszej gminy w ramach 
profilaktyki odbyło się wiele akcji i 
kampanii skierowanych do całej spo-

łeczności  lokalnej, których patrona-
tami wszystkich działań był Zespół 
Interwencji Kryzysowej, Komisariat 
Policji w Nowogardzie oraz Urząd 
Miejski w Nowogardzie.

Cel jest wspólny - podniesienie  
świadomości społecznej, zmniejsze-
nie tolerancji na przemoc.                  

W ramach współpracy ,Zespół 
Interwencji Kryzysowej w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie przekazał na ręce Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowogardzie 
maskotki ufundowane przez firmę 
Poldanor S.A. w Miętnie. Maskotka-
różowa świnka  jako symbol „Poro-
zumienia bez przemocy” stanie się 
przytulanką  dla dzieci w trakcie po-
dejmowania wspólnych interwencji.

ZIK Nowogard
KP Nowogardzie 
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Serdeczne 
podziękowania 

dla wszystkich osób,
 które uczestniczyły 

w uroczystości 
pogrzebowej 

śp. Mariana 
Wysockiego 

składają  
żona i córki 
z rodzinami 

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 

z powodu 
śmierci teściowej 

pani Monice 
Kolarz 

składa personel Oddziału 
Położniczego 

i Noworodkowego 
szpitala w Nowogardzie. 

PoDZiękoWaNiakoNDoleNCje

UWaGa  
zmiany przepisów 
ruchu drogowego 

W dniu 22 lipca 2010 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy 
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2010r., nr 152, poz. 1018), tak bar-
dzo oczekiwana przez osoby związane ze stosowaniem i przestrzeganiem 
przepisów prawa jak i każdą osobę poruszającą się po naszych drogach. 
Zmienione przepisy zaczęły obowiązywać w dniu 04 września 2010 r.

osoby niepełnosprawnej o obniżo-
nej sprawności ruchowej oraz osób 
przewożących taką osobę i pracow-
ników placówek zajmujących się 
opieką, rehabilitacją lub eduka-
cją osób niepełnosprawnych po-
zostających pod opieką tych placó-
wek. Usunięcie pojazdu będzie tak-
że możliwe gdy zostanie on pozo-
stawiony w miejscu obowiązywania 
znaku wskazującego, że zaparkowa-
ny pojazd zostanie usunięty na koszt 
właściciela. Pamiętać jednak trzeba 
o tym, że od usunięcia pojazdu od-
stępuje się, jeżeli przed   wydaniem 
dyspozycji usunięcia pojazdu lub w 
trakcie usuwania ustaną przyczyny 
jego usunięcia. Jeżeli wydanie dys-
pozycji usunięcia pojazdu w przy-
padkach określonych w ust. 1 lub 2 
art. 130a ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym spowodowało powstanie 
kosztów, do ich pokrycia jest obo-
wiązany właściciel pojazdu.

 Przedmiotową ustawą zmieniona 
została także ustawa z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń. Wpro-
wadzono zmiany w artykułach czę-
ści szczególnej kodeksu w rozdziale 
XI, wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi w komuni-
kacji, gdzie określono wymiary kar 
i środków karnych za poszczególne 
wykroczenia. Wprowadzone zmiany 
dotyczą dodania przytoczonych już 
wyżej miejsc obowiązywania prze-
pisów, czyli na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub w strefie ru-
chu. Do istotnej zmiany w kodeksie 

wykroczeń, która może mieć wpływ 
na życie wielu osób należy zaliczyć 
art. 87§2 kodeksu wykroczeń, któ-
ry to określił, że kto, znajdując się 
w stanie po użyciu alkoholu lub 
podobnie działającego środka, 
prowadzi na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu inny pojazd niż pojazd me-
chaniczny (czyli np. rower) podle-
ga karze aresztu do 14 dni albo ka-
rze grzywny. W „starym” kodeksie 
wykroczenie to można było popeł-
nić tylko na drodze publicznej lub w 
strefie zamieszkania, teraz dodano 
strefę ruchu.

  Zmiany dotyczą także ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 
gdzie art. 178a§2, otrzymał brzmie-
nie: kto, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środ-
ka odurzającego, prowadzi na dro-
dze publicznej, w strefie zamiesz-
kania lub w strefie ruchu inny po-
jazd niż pojazd mechaniczny, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku. Tak jak już wyżej 
było wskazane, w „starym” kodeksie 
przestępstwo to można było popeł-
nić tylko na drodze publicznej lub 
w strefie zamieszkania, teraz doda-
no strefę ruchu. Zmianie uległ także 
art. 179 kodeksu karnego, poprzez 
dodanie jako miejsca popełnienia 
przestępstwa strefy zamieszkania i 
strefy ruchu. 

Autor: podinsp. Grzegorz Sudakow

 Pierwsza grupa przepisów wpro-
wadza do porządku prawnego insty-
tucję strefy ruchu. Drugą kwestią, 
której dotyczy nowela jest koniecz-
ność dostosowania ustawy do wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt 
P 4/06), stwierdzającego niezgod-
ność art. 130a ust. 10 oraz art. 130a 
ust. 11 pkt 3 ww. ustawy z Konstytu-
cją. Trzecia grupa przepisów zmie-
nianych nowelą wynika z obowiąz-
ku dostosowania prawa polskiego 
do prawa wspólnotowego w zakre-
sie wymagań rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 
r. określającego normy emisji dla 
nowych samochodów osobowych w 
ramach zintegrowanego podejścia 
Wspólnoty na rzecz zmniejszenia 
emisji CO2 z lekkich pojazdów do-
stawczych.

  Do najistotniejszych zmian 
wprowadzonych ustawą zali-
czyć można rozszerzenie katalo-
gu miejsc w których to Policja i 
inne służby będą mogły reago-
wać na naruszenia przepisów ru-
chu drogowego przez kierowców. 
W nowych przepisach wskazano, że 
ustawa ta reguluje m.in. zasady ru-
chu na drogach publicznych, w stre-
fach zamieszkania oraz w strefach 
ruchu. W nowelizacji wprowadzo-
no nową kategorię miejsca – strefa 
ruchu. Według zmian strefą ruchu 

jest obszar obejmujący co najmniej 
jedną drogę wewnętrzną, na który 
wjazdy i wyjazdy oznaczone są od-
powiednimi znakami drogowymi. 
Wskazano także, że drogi, parkingi 
oraz place przeznaczone do ruchu 
pojazdów, niezaliczone do żadnej 
z kategorii dróg   publicznych i nie-
zlokalizowane w pasie drogowym 
tych dróg są drogami wewnętrzny-
mi. Przepisy ustawy prawo o ruchu 
drogowym będzie można także sto-
sować do ruchu odbywającego się 
poza tymi miejscami, w zakresie ko-
niecznym dla uniknięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa osób oraz wynika-
jącym ze znaków i sygnałów drogo-
wych. Zarządzanie ruchem na dro-
gach wewnętrznych, w tym w strefie 
ruchu i strefie zamieszkania należeć 
będzie do podmiotu zarządzającego 
tymi drogami. Jednak podmioty za-
rządzające drogami na dostosowa-
nie oznakowania dróg, do wymagań 
wynikających z przepisów niniejszej 
ustawy będą miały 24 miesiące od 
dnia jej wejścia w życie.

 Zmianą, która może zdyscyplino-
wać osoby, które „nielegalnie” zaj-
mują miejsca przeznaczone dla po-
jazdu osoby niepełnosprawnej, jest 
to, że będzie istniała możliwość usu-
nięcia takiego pojazdu z drogi na 
koszt właściciela w przypadku po-
zostawienia pojazdu nieoznako-
wanego kartą parkingową, w miej-
scu przeznaczonym dla pojazdu 

Uwaga wędkarze!
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard organizuje w dniu 19.09.2010 

roku zawody wędkarskie spławikowe z brzegu i spinningowe z łodzi.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do piątku 17 września – startowe 5 złotych.
Zbiórka zawodników koło „Neptuna” o godz. 7.00.

Zarząd Koła 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 70 (1905)

Jerzy Jabłoński - W latach 1996 
– 1998 zajmuje się uruchomie-
niem Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści. Pierwszy Dyrektor Regionalne-
go Centrum Przedsiębiorczości w 
Nowogardzie W listopadzie 1998 
r. oddelegowany do pracy samo-
rządzie gminnym i powiatowym. 
W latach 1998-2002 powołany na 
stanowisko zastępcy Burmistrza 
Nowogardu a następnie w latach 
2002-2006 Starosty powiatu gole-
niowskiego. W 2007roku wraca do 
pracy w Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości,,Profit”. Obecnie jest 
dyrektorem tej placówki. W latach 
1994-2006 radny gminy a następ-
nie powiatu goleniowskiego.

Z Jerzym Jabłońskim, dyrekto-
rem, Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „Profit” w Nowogar-
dzie rozmawiam na temat funkcjo-
nowania jednostki w dzisiejszych 
czasach.

Na początek kilka faktów z nie 
dawnej przeszłości. Kiedy i w ja-
kim celu utworzono Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości ,,Profit” 
w Nowogardzie?

Jerzy Jabłoński: Historia tej insty-
tucji zaczyna się pod koniec ubiegłe-
go wieku .Powołano wówczas Re-
gionalne Centrum Przedsiębiorczo-
ści Szczecińskiej Fundacji Talent-
Promocja – Postęp, które rozpoczę-
ło swoją działalność w styczniu 1996 
r. Uroczyste otwarcie jednostki, w 
zaadoptowanym przez Fundację na 
ten cel budynku przy ulicy Wojska 
Polskiego 3, nastąpiło 13 września 
1997. Dokonał tego ówczesny Pre-
zydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Jaki był cel utworzenia tej jed-
nostki? 

JJ: Konieczność budowy w Pol-

sce systemu instytucji wspierających 
przedsiębiorczość, ukierunkowa-
nych na pomaganie w rozpoczęciu i 
prowadzeniu działalności gospodar-
czej pojawiła się po przełomie poli-
tyczno - gospodarczym 1989/1990 r. 
Wówczas to zaczęły się tworzyć me-
chanizmy gospodarki rynkowej, ale 
towarzyszył temu duży wzrost bez-
robocia, do którego nie było przygo-
towane ani społeczeństwo ani służby 
zatrudnienia. Biorąc pod uwagę te 
okoliczności, Rząd Polski zdecydo-
wał się na przyjęcie pożyczki z Ban-
ku Światowego na realizację projek-
tu pod nazwą „Promocja zatrudnie-
nia i rozwoju służb zatrudnienia”. 
W ramach realizacji tego projektu 
były stworzone warunki do urucha-
miania w Polsce szeregu instytucji 
wspierających przedsiębiorczość.

Lokalizacja Inkubatora Przedsię-
biorczości w  Nowogardzie związa-
na była głównie z występującym tu-
taj, w połowie lat dziewięćdziesią-
tych, jednym z największych w ów-
czesnym województwie szczeciń-
skim strukturalnym bezrobociem. 
Istotne znaczenie miało przeznacze-
nie na ten cel jednego z niszczeją-
cych budynków po zlikwidowanym 
na początku lat 90., żłobko-przedsz-
kolu. Obiekt ten odpowiadał kryte-
riom stawianym przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej oraz kon-
sultantów Banku Światowego 

Jakie zadania miała spełniać 
nowo powstała jednostka?

J.J: Podstawową działalności In-
kubatora było tworzenie dogodnych 
warunków dla osób rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą oraz 
poszukujących możliwości uzyska-
nia nowych kwalifikacji.

Podejmowanie w tym zakresie 
działania obejmowały głównie:

- udzielanie pomocy organizacyj-
no – prawnej nowo powstającym 
podmiotom gospodarczym,

- wynajem przedsiębiorcom po-
wierzchni użytkowej po preferen-
cyjnych cenach,

- pomoc najemcom w obniżeniu 
kosztów działalności poprzez możli-
wość korzystania z obsługi admini-
stracyjnej i usług biurowych,

- usługi doradcze, informatycz-
ne, księgowo-finansowe dla przed-
siębiorców rozpoczynających tutaj 
działalność gospodarczą oraz pro-
wadzących już małe i średnie firmy 
na terenie gminy, 

- organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów dla osób rozpoczy-
nających działalność gospodarczą i 
przekwalifikowania do nowych za-
wodów osób bezrobotnych,

- kojarzenie partnerów gospodar-
czych poprzez udostępnienie ofert 
kooperacyjnych dzięki współpracy 
z podobnymi jednostkami tego typu 
w województwie i kraju.

W czasie realizacji tego projektu 
tj. do 2007 r,.wynajmowano także 
sprzęt remontowo– budowlany i sa-
mochód dostawczy.

Na tym nie kończyła się chyba 
działalność Centrum ?

JJ: Centrum w dalszym ciągu re-
alizowało szereg innych projektów 
służących mieszkańcom i przyczy-
niających się do rozwoju gminy. 

W latach 1998-2000 kadra RCP 
uczestniczyła w Kanadyjsko-Pol-
skim  Programie Certyfikującym 
prowadzonym przez Uczelnię Con-
federation College. Inkubator otrzy-
mał Certyfikat Dyrektorów EBAC 
(Rozwój Polskich Ośrodków Wspie-
rania Małej Przedsiębiorczości) oraz 
Certyfikat SBAC (Ośrodki Wspiera-
nia Małej Przedsiębiorczości). 

 W 2003 roku we współpracy z Po-
wiatowym Urzędem Pracy i Urzę-
dem Miejskim w Nowogardzie po-
wołano Biuro Projektów Europej-
skich ,którego zadaniem było posze-
rzenie wiedzy przedsiębiorców, rol-
ników i innych osób zainteresowa-
nych pozyskaniem środków z Unii 
Europejskiej. W 2004 r. dzięki po-
zyskaniu środków z Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy w ramach Pro-
gramu Aktywizacji Zawodowej Ab-
solwentów ,, Pierwsza Praca”. przy-
stąpiono do realizacji projektu pn. 
,,Nasza przyszłość w naszych rękach  
” tworząc Gminne Centrum Infor-
macji w Nowogardzie.  Partnerem 
w realizacji w/w projektu  był Urząd 
Miejski oraz Powiatowy Urząd Pra-
cy filia w Nowogard.

Głównym celem realizacji  pro-
jektu było zgrupowanie w jednym 
miejscu instrumentów umożliwia-
jących dostarczenie bezrobotnym, 
młodzieży szkolnej, absolwentom 
szkół i uczelni wyższych pełnej, 
kompleksowej informacji o ryn-
ku pracy, sposobach poruszania się 
po tym rynku a także realizowania 
własnych pomysłów w formie samo-
dzielnej działalności gospodarczej. 

W trakcie realizacji projektu w la-
tach 2005 - 2007 z usług GCI sko-
rzystało ponad 2000 osób. Z tego 
80% to ludzie młodzi, legitymujący 
się średnim i wyższym wykształce-
niem.

W międzyczasie RCP zmieni-
ło nazwę na Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości ,,Profit”. Czym 
to było podyktowane?

JJ: Nie chodziło tutaj tylko o pro-
stą zmianę nazwy tej jednostki. Do 
czasu tego przekształcenia Regio-
nalne Centrum Przedsiębiorczości, 
organizując kursy i szkolenia - jako 
jedną z form swojej działalności - 
współpracowało z instytucjami i or-
ganizacjami zajmującymi się dzia-
łalnością oświatową oraz kształce-
niem ustawicznym. 

W celu samodzielnego organi-
zowania i prowadzenia tej działal-
ności, 1 lutego 2005 r. uruchomio-
no Centrum Edukacyjne ,,Profit”, 
które zgodnie z ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświa-
ty, uzyskało uprawnienia placów-
ki kształcenia ustawicznego, która 
ściśle współpracowała z Inkubato-
rem Przedsiębiorczości. W dniu 
1 stycznia 2007 r. obie jednostki 
połączyły się i powstało Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Pro-

artykuł sponsorowany 

Szeroko otwarte drzwi dla osób pragnących wziąć sprawy w swoje ręce
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fit” Szczecińskiej Fundacji Talent-
Promocja-Postęp.

Czym obecnie zajmuje się Wa-
sza jednostka i co oferuje osobom 
chcącym prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą? 

1 - Wspieraniem przedsiębior-
czości poprzez wynajmem, wypo-
sażonych we wszystkie media, lo-
kali użytkowych. Działalność ta po-
lega na udostępnianiu powierzch-
ni lokalowej, dla osób rozpoczyna-
jących działalność gospodarczą po 
raz pierwszy lub działających już na 
rynku w innych lokalach. Od po-
czątku uruchomienia  kilkadzie-
siąt firm opuściło Inkubator, z cze-
go dwie trzecie z nich podjęło samo-
dzielną działalność zarówno na ryn-
ku nowogardzkim jak i poza naszą 
gminą. 

W obiekcie Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości ,,Profit” pracu-
je aktualnie 29 osób. Prowadzą oni 
własną działalność gospodarcza 
lub są zatrudnieni w 19 małych fir-
mach, z czego 6 zostało uruchomio-
nych przez głównie młodych przed-
siębiorców w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Zlokalizowane tutaj firmy pro-
wadzą działalność w zakresie usług: 
rozliczeniowo-podatkowych, ban-
kowych, informatycznych, architek-
tonicznych, medycznych fizykotera-
pii i masażu, nauki języków obcych 
dla dzieci i dorosłych ale też usług 
budowlanych,fryzjerskich krawiec-
kich, tapicerskich i szewskich. Na 
początku tego roku swoją działal-
ność uruchomiła tutaj Akademia 
Wspierania Inicjatyw Społecznych. 
Stowarzyszenie to pozyskuje środki 
finansowe z różnych funduszy kra-
jowych i zagranicznych. Obecnie 
rozpoczyna kolejny ciekawy projekt 
pn.,,@ktywny senior”,którego ce-
lem jest aktywizacja 60 osób emery-
tów i rencistów poprzez naukę ob-
sługi komputera oraz zajęcia nordic 
walking Od pierwszego września 
br. działalność rozpoczęło, dawno 
oczekiwane, biuro porad prawnych, 
które będzie świadczyć m.in. usługi 
w zakresie porad w sprawach admi-
nistracyjnych,cywilnych,karnych, 
gospodarczych,odszkodowań itp.  

Obecnie mamy jeszcze kilka wol-
nych lokali, w których można uru-
chomić biuro firmy, działalność 
usługową, handlową, kursy i szko-
lenia. Gorące zapraszam wszystkich 
zainteresowanych. 

2. Świadczeniem usług admini-
stracyjno-biurowych. Zapewnia-
ją one wszystkim działającym tu-
taj firmom korzystanie ze wspólne-
go sekretariatu i odpłatnie urządzeń 
biurowych. Do ich dyspozycji jest 
m.in.: komputer, drukarka, skaner, 

dostęp do sieci internet, ksero, tele-
fon, fax.  Przepisywane są teksty na 
komputerze. Bezpłatnie przyjmowa-
ne i dostarczane są przesyłki poczto-
we. Przedsiębiorcy mogą korzystać z 
sal konferencyjno-szkoleniowych i 
pracowni komputerowej , projekto-
ra , rzutnika , ekranu do wyświetla-
nia prezentacji. 

3. Działalnością szkoleniową – 
Centrum posiada ponad 12 let-
nie doświadczenie w prowadze-
niu działalności szkoleniowej. W 
latach 1997-2009 przeprowadzo-
no ponad 150 kursów i szkoleń, w 
których uczestniczyło blisko 1 500 
osób. Prowadzimy kursy i szkole-
nia w zakresie: zakładania własnej 
działalności gospodarczej, obsłu-
gi kas fiskalnych, obsługi kompute-
ra i różnych programów kompute-
rowych, księgowości, prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, przygo-
towujemy do pracy :specjalistów ds. 
sprzedaży z obsługą komputera i kas 
fiskalnych, przedstawicieli handlo-
wych, kucharzy-kelnerów i garma-
żerów, prowadzimy szkolenia BHP, 
oraz kursy w branży budowlanej ta-
kie jak: technolog robót wykończe-
niowych w budownictwie, malarz 
tapeciarz, brukarz, monter stolarki 
PCV, cieśla, stolarz meblowy i wie-
le innych.

Usługi szkoleniowe Centrum 
skierowane są do różnych grup od-
biorców m.in: 

- osób  chcących rozpocząć wła-
sną działalność gospodarczą,

- osób bezrobotnych i podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej

- przedsiębiorców chcących pod-
wyższać kwalifikacje swoje i pra-
cowników,

- dzieci , młodzieży i nauczycieli,
- do innych grup – na podstawie 

zgłaszanych zleceń.
Czy gmina wspiera przedsiębior-

czość?
JJ: Na naszym przykładzie mogę 

powiedzieć, że tak. Działalność 
Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości ,,Profit” odbywa się w użyczo-
nym od gminy obiekcie. Ale  to co 
robimy w zakresie diagnozowania 
potrzeb dotyczących szkoleń i kur-
sów, przekwalifikowania i nabywa-
nia nowych umiejętności przez oso-
by bezrobotne , pomocy w zakłada-
niu  własnej firmy, udostępnianiu 
,zaopatrzonej w media powierzchni 
lokalowej,  wspierania działalności  
organizacji pozarządowych i wiele 
innych przedsięwzięć, w istotny spo-
sób wspomaga rozwój gospodarczy i 
wzrost wpływów do budżetu gminy. 

Marian A. Frydryk

Profilaktyka  
raka Szyjki macicy

Ze względu na duże zainteresowanie programem “Profilaktyka Raka Szyj-
ki Macicy”, Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” organizu-
je drugą edycję programu, która odbędzie się dnia 25.09.2010(sobota).W 
programie  mogą uczestniczyć kobiety powyżej 35 roku życia, które wcią-
gu ostatnich 18 miesięcy nie miały robionego badania cytologicznego. Ilość 
pań do badania ograniczona. Program obejmuje:- badanie ginekologiczne 
- badanie cytologiczne. Szczegółowe informacje i rejestracja u Lidii Bogus 
tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 15 zł 

Prezes Fundacji Lidia Bogus
WYBIERZ ŻYCIE
Rak szyjki macicy to zagrożenie, które może dotyczyć Ciebie i Twojej ro-

dziny. Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w każdym wieku. Warto 
wiedzieć jak temu zapobiec. 

Co to jest rak szyjki macicy? 
- Rak szyjki macicy to nowotwór złośliwy, który jeżeli nie zostanie wcze-

śnie wykryty i odpowiednio leczony, zawsze prowadzi do śmierci. 
- Jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem zło-

śliwym u kobiet do 45 roku życia.  
- Co roku w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a 

około 2 tys. umiera z tego powodu. 
- Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przedrako-

wymi, które mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich wykrycie daje 
szansę skutecznego leczenia.

Regularne wykonywanie badań cytologicznych pozwala wykryć chorobę 
nowotworową we wczesnym stadium(przedrakowym) Cytologię powinno 
się wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Inf. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Sposoby uczenia dzieci są 
tak różne jak kolory tęczy

Wraz z początkiem roku szkolne-
go 2010/2011 w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Nowogardzie rusza projekt 
pn. Colors of Rainbow – program 
podnoszenia wiedzy wśród uczniów 
klas I-III SP z zakresu języka obcego 
i informatyki. Program nauki języka 
angielskiego i informatyki obejmuje 
uczniów mających trudną sytuację 
materialną mieszkających w mieście 
Nowogard oraz uczniów z obszarów 
wiejskich uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie. 
Uczniowie Ci ze względu na swoją 
sytuacje nie mogą korzystać z ofer-
ty szkół językowych natomiast wy-
kazują duże zainteresowanie nauką 
języka angielskiego. Program jest 
odpowiedzią na uzupełnienie luki 
edukacyjnej, która powstała w śro-
dowisku dzieci mniej zamożnych, 
które chcą rozwijać swoje umiejęt-
ności językowe ale i również infor-
matyczne lecz mają utrudniony do 
tego dostęp. Podczas zajęć nauki ję-
zyka angielskiego/informatyki pro-

wadzący będzie mógł wyłonić dzie-
ci uzdolnione, jak również zachęcić 
uczniów do dalszej nauki tego języ-
ka w okresie późniejszym. Zakłada 
się przeprowadzenie testu (opartego 
na teorii Gardnera) w ramach roz-
różnienia „Inteligencji wielorakiej” 
uczniów dzięki czemu będzie można 
rozwijać zdolności poszczególnych 
dzieci. W ramach projektu mamy 
również zamiar zorganizować Mie-
dzyszkolny Konkurs Języka Angiel-
skiego i Informatyki. W trakcie re-
alizacji projektu uczniowie w znacz-
ny sposób podniosą swoją wiedzę i 
umiejętności z przedmiotów infor-
matyki i języka obcego. Posiadając 
tą wiedzę i umiejętności uczniowie 
będą mieli większe szanse na przy-
swojenie i rozumienie treści w kla-
sach programowo wyższych. Projekt 
autorstwa AWIS-u jest dofinanso-
wany ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia AWIS
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Spacer po mieście…

Termoizolacja to już chyba nasza specjalność. Sposób na  „wielką płytę” – 
wzmocnić styropianem!

Ulice pięknieją, a nowe chodniki prowadzą czasami do nikąd… (ul. Dąbrowsz-
czaków  - dojście do torów).

To także miejska ulica! Na razie ma tylko nazwę – gen Sikorskiego… Spółdzielcy przegrali – zamiast zieleni oglądać będą garaże  (skądinąd bardzo 
w mieście potrzebne)

Nasz wspólny rzeczywiście… Nowogard z okien... POCIĄGU

Spacerowały: KMK i Kamila Dąbrowska 
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Drewpol ma już 20 lat!
W sobotę 4 września na boisku bocznym stadionu miejskiego w Nowogardzie miała miejsce rzadka w ostatnich czasach impreza – pik-

nik integracyjny dla rodzin pracowników firmy Drewpol z Osiny. Okazja to 20-lecie istnienia zakładu. Jak święto to święto! -  stwierdzili 
zarówno Prezes jak i przedstawiciele właścicieli – nie było oficjalnych przemówień, a tylko powitanie i życzenia miłej zabawy. Było za to 
dużo dla ducha i ciała!

Zakład powstał w 1990 roku w Kliniskach. Zatrudniał trzech pracow-
ników i produkował drzwi do mieszkań. Właściciele (Mieczysław Gajdel i 
Henryk Szmyciński po pewnym czasie dołączył Grzegorz Sobolewski) bacz-
nie obserwowali rynek i zmienili profil produkcji. Zaczęto produkować tzw. 
fronty czyli drzwiczki do mebli kooperując z fabrykami mebli. Zakład prze-
niesiono do Osiny i nastąpił szybki jego rozwój – dzisiaj zatrudnia około 300 
pracowników. Na rynku meblowym jest ogromna konkurencja – trzeba po-
dążać za wymaganiami rynku i klientów. Postawiono na specjalizację – me-
ble kuchenne. Główne hasło reklamowe firmy to „Kuchnie z charakterem” i 
próbkę możliwości zakładu można było oglądać na mini wystawie z okazji 
pikniku. 

Jak podkreślano zakład to przede wszystkim pracownicy – ich umiejętno-
ści i zaangażowanie pozwala konkurować z najlepszymi i mimo kryzysu pa-
trzeć optymistycznie w przyszłość.

Od listopada 1990 roku pracuje w firmie pan Wiesław Sućko, 19 lat sta-
żu mają Zdzisława Sadłowska, Robert Wagner, Sławomir Hansch, Grzegorz 
Sućko, a 18 lat przepracowali już Stanisław Kowalczyk i Robert Zieliński. 
Kierownictwo firmy uhonorowało ich pamiątkowymi zegarami.

Tekst i foto LMM
PS. Więcej o firmie można przeczytać na stronie internetowej (polecam 

forum dyskusyjne). 

- Przemówienia powitalne i życzenia dobrej, udanej zabawy… - wręczenie nagród dla zasłużonych pracowników
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Złodzieje rowerów 
nie odpuszczają!

Bynajmniej nie jest to aluzja do głośnego z lat 40. ubiegłego wieku filmu Vit-
toria De Sica, twórcy czołowych dzieł włoskiego neorealizmu, ale nasz swojski 
obrazek z życia wzięty. Historia banalna nad wyraz, scenka rodzajowa god-
na pióra Prusa. Cokolwiek śmieszna i smutna zarazem. Pośrodku miasta, w 
biały dzień, skradziono mi rower, ze stojaka sprzed ekshotelu „Cisy”. Nie pach-
nące nowością jakieś cudeńko techniki, ale najzwyklejszy pod słońcem 15-let-
ni grat, niemy świadek I Komunii Św. mojej córki, bo takie właśnie prezenty 
dawano dzieciom najczęściej. Smutne jest to, że pozbawiono mnie jedynego 
środka lokomocji, który ułatwiał mi pokonanie odległości z peryferyjnego osie-
dla do centrum miasta, co przy moich obolałych nogach i kościach nie jest bez 
znaczenia. Stał tak może pół godziny i nagle wyparował, znikł, i to na oczach 
przechodniów. Pewnie za sprawą jakiegoś menela czy drobnego pijaczka, któ-
remu zabrakło na piwo. Nie tyle fakt złamania VII przykazania, ile brak ele-
mentarnych zasad etyki przekracza moje wyobrażenie i logiczne rozumowanie 
w tym względzie. Świadczy to także o żywotności tzw. marginesu społecznego, 
ludzi z tępym wzrokiem wbitym nie wiadomo gdzie, wykazujących się jedynie 
bezbłędną reakcją na widok byle jakiego, niewybrednego trunku. Są chwasta-
mi tej ziemi: włamują się do naszych mieszkań, piwnic i ogrodowych altanek. 
Kradną i demolują wszystko, co popadnie. Jest tajemnicą Poliszynela sprawa 
kradzieży rowerów w naszym mieście, które stały się tak nagminne, że sami 
poszkodowani przestali reagować na tego rodzaju incydenty, a nawet zgłaszać 
je na policję. Problem różnego rodzaju autoramentu „niebieskich ptaków”, obi-
boków i zwyczajnych leni, rośnie i boli. Dziwię się tylko moim kolegom „po 
piórze”, że nikt nie porusza tak wstydliwego i straszliwego tematu. Mentalnie 
i cywilizacyjnie jesteśmy tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, czyli na obrzeżach 
Europy. W Helsinkach samochód nadal może stać na ulicy nie zamknięty, nikt 
go nie ukradnie, co w naszym kraju jest nie do pomyślenia. Jednak powinni-
śmy być bardziej zdecydowani, solidarni, czujni i wrażliwi na wszystkie pato-
logie życia społecznego. Bo jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Wiem, 
to wyświechtany frazes, ale chciałbym obudzić i pobudzić do działania moich 
wszystkich ziomków. Każdemu z nas przytrafić się może przykra niespodzian-
ka. Trzeba zatem być asertywnym w życiu, tępić zło w zarodku, nim rozprze-
strzeni się na dobre. Kończę już tę patetyczną dygresję. Byłbym mile zaskoczo-
ny, gdyby mój poczciwy, wysłużony składak pojawił się któregoś dnia w miej-
scu, gdzie go zostawiłem. Posiada znaki charakterystyczne: różową ramę, brak 
tylnych świateł i osłony kierownicy z prawej strony, zepsuty dzwonek oraz li-
che siodełko „made in China”. I komu był potrzebny rower-kaleka? „Moje-
mu” złodziejowi po chrześcijańsku wybaczam, a także dedykuję przesłanie G. 
Brassensa: 

„PS. Jeśli jedno w życiu umiesz tylko
Jeśli twym powołaniem jest przebiegle kraść
Karierę w handlu zrób, legalnie, bez ryzyka
Nawet gliniarze będą kłaniać ci się w pas.”

Marian A. Frydryk
(red. Karolina Klonowska)

Sprostowanie
W relacji z otwarcia boiska w Boguszycach zniekształciłem nazwisko 

pana, któremu sołtys Krystyna Maciejewska dziękowała za zaangażowanie 
– powinno być Zbigniew Marach z Żabowa.

Zainteresowanych przepraszam.
 Ireneusz Karczyński 

Wolontariuszem być!
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze Szczecina za-

prasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Wolontariusz w akcji 
– siłą organizacji”.

Jeśli Twoja aktywność zawodowa 
lub społeczna jest związana z tema-
tem wolontariatu – współpracujesz 
z wolontariuszami, organizujesz ich 
pracę lub dopiero zastanawiasz się 
nad tym, a przy tym chcesz:

- odkryć swoje mocne strony i 
rozwinąć własny potencjał,

- nauczyć się zarządzać swoim 
czasem, poznać różne style pracy

- odkryć nowe możliwości rozwo-
ju Twojej instytucji dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy,

- dowiedzieć się jak efektywnie 
korzystać z potencjału wolontariu-
szy,

- poznać metody efektywnego za-
rządzania, usprawnić pracę swoją i 
zespołu.

ZAPRASZAMY NA BEZ-
PŁATNE WARSZTATY!!! Wy-
bierz dogodny termin, wypeł-
nij formularz dostępny na stro-
nie organizacji i prześlij do nas. 
Zajęcia będą odbywać się w małych 

grupach, w godzinach popołudnio-
wych i w weekendy: 

- w siedzibie Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Pozarządowych – ul. 
M. Niedziałkowskiego 16/1,

- w siedzibie organizacji partner-
skiej – Stowarzyszenia „Pracownia 
Psychoedukacji” – ul. Jagiellońska 
37/1 (róg Jagiellońskiej i Strzelec-
kiej).

Ilość miejsc jest ograniczona, or-
ganizator zapewnia poczęstunek, 
materiały szkoleniowe, dla osób spo-
za Szczecina zwrot kosztów dojazdu. 
Więcej informacji, formularz zgło-
szeniowy i harmonogram zajęć na 
stronie: http://www.swip.org.pl/
wolontariusz-w-akcji lub pod nume-
rem telefonu: 91 812 87 28.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Podał LMM

W kinie „orzeł”
PROJEKT DZIECKO, CZYLI OJCIEC 

POTRZEBNY OD ZARAZ
 Komedia, Polska, 2010, 80 min.  bilet 12 zł,  od lat 15
17.09.2010 godz. 19.00
18.09.2010 godz. 19.00
19.09.2010 godz. 19.00
 

Pomóżmy Kornelce Głowińskiej
Kornelka urodziła się 14 kwietnia 2010 r w Drawsku Pomorskim i ważyła 

4010g/60cm. Tydzień przed porodem u lekarza prowadzącego USG wyka-
zało, że dziecko jest zdrowe i waży około 3200g. Po zgłoszeniu się do szpitala 
z terminem porodu nie wykonano mi badania USG, mimo iż pierwszy po-
ród był kleszczowy przy dziecku 3000g/50cm. Narodziny Kornelki odbywa-
ły się siłami natury. Pomimo nacięć dziecko nie mogło się urodzić, więc zo-
stało wyciśnięte bardzo silnym ciskaniem na brzuch przez lekarza. W efek-
cie tego porodu Kornelia urodziła się w ciężkim stanie - diagnoza wykazała:

- Zamartwica okołoporodowa (stosowano sztuczną wentylację od 
0,25min- 1min), 

- Porodowe złamanie prawego obojczyka, 
-Całkowite porażenie prawego splotu barkowego typu Duchennea - Erba 

(bezwładna wisząca rączka),
Kornelka jest od pierwszych dni życia rehabilitowana kilka razy dzien-

nie, i mimo, że widać efekty ciężkiej pracy to niestety musi zostać poddana 
operacji by w przyszłości mieć sprawną rączkę choćby w 80%. Koszt takiej 
operacji szacowany jest w granicach od 5tys do 12tys Euro, w zależności od 
stopnia uszkodzenia czego NFZ nie refunduje. Operacje takie przeprowa-
dza się u dzieci od 3 do 6 miesiąca życia. Wykonują je specjaliści: prof. A. 
Gilbert z Jouvenet Cliniqe w Paryżu oraz dr J. Bahm z Aachen. Nasza có-
reczka musi być poddana operacji najpóźniej w październiku 2010 roku. 
Niestety my rodzice nie jesteśmy w stanie zgromadzić tak dużej kwoty w tak 
krótkim czasie. Zwracamy się więc do wszystkich ludzi dobrej woli o finan-
sową pomoc dla naszej córeczki Kornelii Głowińskiej, by dać jej szansę na 
odzyskanie sprawności ruchowej w rączce. 

Kornelka jest pod opieką Fundacji Splotu Ramiennego
FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO w WARSZAWIE 

ING Bank Śląski O/Krucza 51, 00-022 Warszawa Nr konta: 97 1050 1025 
1000 0022 3887 9981 (dla Kornelii Głowińskiej)  

Rodzice Kornelii:
Jolanta Wojciech Głowińscy, ul. Basztowa 3c/7, 78- 500 Drawsko Pomor-

skie, e- mail: jolantaglowinska@wp.pl. Tel. Jolanta: +48 503 094 114, Tel. 
Wojciech: +48 503 094 112 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: malwina król, ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Witamy wszystkich 
uczniów!!!

1 wrześnie nie zawsze kojarzy nam się z czymś pozytywnym. To czas wczesnego 
wstawania, organizacji planu dnia, zwiększonej liczby obowiązków i przygotowa-
nia umysłu do trzeźwego myślenia. Jest to również czas nauki i przygotowania do 
matury, a co ważniejsze do egzaminu zawodowego.

Rok szkolny 2010\2011 rozpoczęło 777 uczniów – 777 odmiennych charakte-
rów, w tym 269 krwiożerczych pierwszoklasistów (na 6 profilach technicznych: 
ekonomicznym, handlowym, hotelarskim, informatycznym, mechanicznym i ży-
wieniowym oraz w zasadniczej szkole zawodowej). Jak tu wytrwać? Jak nie wdać 
się w większe konflikty, godząc to z nauką i innymi obowiązkami? Na te pyta-
nia każdy musi odpowiedzieć sam. Znaleźć własny sposób na wytrzymanie w tej 
szkole przetrwania. Nieważne jednak jak wiele stresu kosztuje nas szkoła, chodzić 
do niej musimy.

Nie ma co się martwić, najważniejsze to wytrwać do grudnia - święta, sylwester, 
krótkie dni, długie noce, mało nauki. Później wyczekujemy lutego i ferii zimo-
wych. Po nich zanim przestawimy się na program nauczania będzie kwiecień czyli 
wiosna, więcej słońca, no i oczywiście wolne związane z Wielkanocą. Po kwietniu 
jeszcze tylko matury i już czerwiec, a sami wiecie jak w nim z obecnością w szkole, 
o nauce nie wspominając. Tak więc odliczamy: do wakacji zostało 300 dni.

Do wszystkich tych, którzy żyją jednak wrześniem - pamiętajcie, że nauczyciele 
nie są tak straszni jak się o nich mówi. Trochę nauki nikomu jeszcze nie zaszko-
dziło, byle nie za dużo.

Powodzenia w roku szkolnym 2010\2011
Ines Penczek

PROJEKTY EDUKACYJNE 
W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych reali-

zowane są następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Koordynatorem zespołu realizującego projekty 
jest pani Jowita Pawlak. 

• „Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz - ETAT ”- realizacja w la-
tach 01.09.2009 r. do 30.06.2011 r. w partnerstwie z firmą „Budmat” L.Ce-
dro, D.Szulejko. 

• „AS KOMPETENCJI” - realizacja od marca 2010 r. do czerwca 2012 r.
• Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu – realizacja od września 2010 r. 

do kwietnia 2013 r.

Dla każdego coś dobrego
Masz ochotę na coś słodkiego? Potrzebujesz energii w ponury jesienny 

dzień? Na dodatek nie masz za dużo czasu? Mam dla Ciebie propozycję nie 
do odrzucenia. Wypróbuj przepis na babeczki w czekoladzie:

Składniki:
125g Margaryny
250g cukru
2 łyżki miodu
2 jajka
250g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
60g  kakao
¾ szklanki mleka
50g ciemnej czekolady
Sposób przygotowania :
Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Ucieramy masło z cukrem i mio-

dem. Dorzucamy jaja, ucieramy tak długo, aż masa będzie jasna i dość gład-
ka. Dorzucamy mąkę, proszek do pieczenia, kakao i ucieramy. Powoli dole-
wamy mleko. Masa ma być dość gęsta. Kroimy czekoladę na drobne kawałki, 
dorzucamy i mieszamy. Do papierowych foremek nakładamy kopiasta łyżkę. 
Pieczemy 20 minut bez termo obiegu. Smacznego !!!

Malwina Król

Jubileusz 40-lecia ZSP 
W szkole trwają przygotowania do jubileuszu 40-lecia. Uroczystości pla-

nowane są na 23.10.2010 r.

Harmonogram obchodów:
10:00 - msza święta w kościele PW Św. Rafała Kalinowskiego
11:30 - rozpoczęcie uroczystości w auli ZSP im. St. Staszica w Nowogar-

dzie ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
11:30 - 13:30 - oficjalna część obchodów
14:00 - zwiedzanie szkoły

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów. Informacje pod nr tel: 
913921162

Nowi dziennikarze „WBREW” dziękują swoim starszym koleżan-
kom i kolegom: Ewie Kawczyńskiej, Natalii Praskiej, Adamowi 
Kawczyńskiemu, Łukaszowi Szkutnikowi i Pawłowi Pieczywko-
wi za pracę nad materiałem i oprawą naszej dziennikowej strony. 

Życzymy im sukcesów w dorosłym życiu!!!

D r U k a r N i a
oFerUje: 

indywidualne trójdzielne 
kaleNDarZe na 2011 r.

Tel.  91 392 21 65

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

RESTAURACJA CAFFE

Piwnica
ZAPRASZA NA 

HAPPY HOUR
W GODZ. 13.00-15.00 OD PN. DO PT.

WSZYSTKIE ZESTAWY OBIADOWE -20%
tel. 91 392 24 24
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Okulickiego w Nowogar-
dzie. Tel. 606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod 
usługi lub biura na ul. 3 Maja. 
694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 
NA WARSZTAT Z KANAŁEM W 
CENTRUM NOWOGARDU , po-
wierzchnia. 70m2  tel. 660 797 830

• Sprzedam kawalerkę I piętro, 
Warszawska 10/7, 70 tys. do ne-
gocjacji, 24 m kw. 668  137  228, 
91 39 23 547 po 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we na Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie+garaż, dobra loka-
lizacja. 783 836 961

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe. 601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, IV piętro, ul. 15 Lu-
tego. 502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, 
ul. Roosevelta. Tel. 512  358  578, 
663 051 306.

• Do wynajęcia mieszkanie 2poko-
jowe, 45 m kw na ul. Matejki Go-
leniów. Mieszkanie w pełni ume-
blowane, po generalnym remon-
cie, wynajem długoterminowy. 
Koszt 1000 zł + media+ kaucja. 
791 973 701

• Poszukuję lokalu handlowego do 
wynajęcia lub zakupu: centrum 
Nowogardu, parter, wejście z 
ulicy, minimum 20 m2 + zaple-
cze, umowa ponad 2 lata. Tel. 
608 820 028.

• Studentom wynajmę mieszkanie 
3pokojowe Szczecin, Mickiewi-
cza. Tel. 694 664 274

• Dom w Dobrej sprzedam lub za-
mienię na M-3 w Nowogardzie. 
783 649 880

•	 kredyty, pożyczki hipoteczne 
szybko i fachowo, dojeżdżamy 
do klienta, mobilny doradca. 
513 164 203

• Sprzedam mieszkanie o pow. 75 
m kw., 2 piętro, w starym budow-
nictwie. 91 39 20 740

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Goleniowie, 91m kw. 
4pokojowe, wysoki parter, bez-
czynszowe, ogród, ogrzewanie 
gazowe i kominkowe, dwa ga-
raże, wiata, budynek gospodar-
czy (w całości) 50m od szkoły i 
przedszkola. 91  418 32 76 lub 
501 156 110

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje – 
Leśna. 796 820 971

• Sprzedam działki budowlane 45, 
32 ar. z warunkami. 796 820 971

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw 

bezczynszowa. 510 268 062

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 po-
kojowe w bloku, po remoncie. 
693 850 197

• Wynajmę mieszkanie 2-pozio-
mowe 90 m kw. w centrum No-
wogardu z możliwością kupna w 
przyszłości. 604 075 994.

• Sprzedam działki budowlane, 
uzbrojone. 607 083 845

•	 Sprzedam mieszkanie 4poko-
jowe, częściowo wyposażone. 
Niski czynsz. 607 210 750

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 590 m kw z budynkiem 
gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Sprzedam kiosk 12 m kw. 
785 645 216

• Wynajmę mieszkanie 3pokoje ul. 
Bema. 530 727 663

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we 67 m kw własnościowe + ga-
raż. 660 346 200

• Działka, Nowogard, wyjazd na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem 
na budownictwo szeregowe i 
jednorodzinne według planu 
zagospodarowania terenu, pow. 
26831 m kw., w całości 20 PLN m 
kw., po podziale 45 PLN m kw., 
Tel. 660 424 989

• Nowogard Kompleks 2 dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m kw.i 
5904 m kw., przez. przemysł i 
usługi, inwestycyjna, 1 ogro-
dzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od główne-
go skrzyżowania, 35 PLN netto 
m kw., Tel. 660 424 989, 91 432 
61 22

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV 
piętro) po kapitalnym remoncie 
ze względu na osobę niepełno-
sprawną zamienię na parter lub 
I piętro. Może być mieszkanie do 
remontu w budynku wolnostoją-
cym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 91 39 20 866

• Wynajmę atrakcyjna 90 m miesz-
kanie pełen komfort. 668 989 393

• Wynajmę lokal 80 m kw. na dzia-
łalność gospodarczą. Atrakcyjna 
cena. 606 703 451

• Do wynajęcia garaż murowany 
ul. Nadtorowa. 723 109 484

•	 Pokój do wynajęcia. 
725 590 955 po 20

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje 67 m kw. +garaż. 
660 346 200

• Kupię dwa pokoje w centrum No-
wogardu, może być do remontu. 
91 39 23 775, 784 448 549

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie. 665 065 865

• Zamienię kawalerkę na miesz-
kanie 2 pokojowe z dopłatą. 
606 664 974, 668 509 795 po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we od 15 września. Nowogard. 
Ul. 3go Maja. 510 052 611

• Działka ogrodowa, Nowogard. 
Odstępne 1700. 791 423 559

•	 Do wynajęcia kiosk na Targo-
wisku. 512 012 823

•	 Sprzedam połowę domu w No-
wogardzie. 513 045 346

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 
Zamkowej, 3 pokojowe. 603 530 
638

moTorYZaCja

• Kupię polski motocykl (motoro-
wer) wyprodukowany do 80 roku 
lub samochód Syrena, Warszawa 
oraz części do nich. Tel. 508-351-
213.

• Sprzed Audi B4  1991 r., 2.0 ben-
zyna, 260 tys. przebieg, bordowy. 
tel. 783 279 187.

• Marcedes 320 CDJ automat, hak, 
2001r. wynajmę 250 za dobę. 
790 405 650

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – 
rok prod – 2002, drugi właściciel 
– kobieta. Tel. 605 914 924

• Sprzedam Mercedes 124  250 D 
stan bardzo dobry. 788 566 432

rolNiCTWo

• Sprzedam pług 4-skibowy obro-
towy z zabezpieczeniami, NAUD, 
tel. 91 39 107 14.

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam malinę. 502 853 573

• Sprzedam maciorę. 502 853 573

• Sprzedam prosięta. 514 982 635, 
500 752 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
608 01 39 95

• Dwa warchlaki. 506 77 37 87

• Przyczepę rolniczą kupię. 
795 911 886

• Sprzedam kucyki i konie ułożone. 
607 647 240

• Sprzedam: krajzega 7,5 kW i śru-
townik „Bąk” 7,5 kWoraz młocar-
nia „trajkotka” (zabytek) + silnik 
poniemiecki (zabytek). Dąbrowa 
43, Wiśniewski. 91 39 26 189

• Sprzedam prosiaki 8tygodniowe. 
785 562 070

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

USŁUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimie-
rze Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

•	 józef Durkowski  - usł.ko-
miniarskie 913925969, 
791337769. 

•	 kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, Tir-y). Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCorD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – tanecz-
ny kaj – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki 
Sławomir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa 1,40 za km. 
500 297 054.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu 
aGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 91 39 72  575, 
695 085 470.

•	 oDSZkoDoWaNia – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 
509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

•	 USŁUGi iNFormaTYCZNe– 
instalacja oprogramowania, 
naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, li-
nux), konserwacja pracowni 
szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

•	 ogólnobudowlane, remonty, 
dachy, montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.
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SPrZeDam 
mieSZkaNie 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 

604 58 43 20.

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Nowo otwarta 
Szkoła  Korepetycji & Akademia Językowa (SK&AJ)

ul. Boh. Warszawy 34 ii p., Nowogard (budynek Agromy)
Tel. 600316638 oraz  Tel. /fax 91 3926720 

Zajęcia od 1 października
• Korepetycje z matematyki, chemii, biologii, fizyki , geografii 

przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury
• Kursy językowe (angielski i niemiecki) na poziomie podstawo-

wym i rozszerzonym zarówno dla dzieci jak i dorosłych
Kontakt  i udzielanie informacji oraz przyjmowanie zapisów 
wstępnych w budynku SK&AJ 

ul. Boh. Warszawy 34 ii p.,  Nowogard 
od pon. do piątku w godz. 1500-1900 

Tel. 600 316 638 oraz  Tel. /fax 91 392 67 20 

Zagubiono  
trzykolorowe klucze 

na breloczku 
08.09 w okolicy Wiejskiej,

 Kościuszki. 
Znalazcę prosimy 

o kontakt z redakcją

Serdeczne 
podziękowania 

dla dzielnicowego 

Piotra 
małka 

za pomoc i fachowe 
załatwienie sprawy

Dożynkowe 
podziękowania 

od Dąbrowy 
dla pana 

Piotra Balejko 
– zakład stolarski 

oraz 
dla Studia Foto 

express

•	 remonty. 792 217 337.

•	 DUr – DaCH, pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Transport, przeprowadzki – 
szybko, tanio – kraj, zagranica. 
696 138 406.

•	 Szpachlowanie, malowanie, 
terakota, glazura, regipsy, pa-
nele, elektryka, hydraulika 
– 15 letni staż w Niemczech. 
784 188 147.

• Kompleksowo łazienki i remonty 
mieszkań wykonam. 608 364 330, 
600 347 308, 91 39 501 03.

• Matematyka – korepetycje. 668 
17 12 12.

•	 Tipsy żelowe, tanio. 
609 464 332

•	 „eXTra Dom” profesjonalne 
docieplenia budynków, pod-
bitki. 608 847 784

•	 elekTrYka, CeNTralNe 
oGrZeWaNie, NaPraWa 
DaCHÓW – Do 30% TaNiej 
511 169 877

•	 Usługi tapicerskie ul. Woj. Pol-
skiego 3 (budynek rCP-U). 
669 053 722

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740 

•	 meTaloPlaSTYka – bramy, 
ogrodzenia. Tel. 91 39  170 51, 
608 771 151

• Usługi ogólnobudowlane. 
513 202 205

•	 aWarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe – Niemcy, Austria, 
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Norwegia, Belgia, Europa, USA. 
071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodo-
wego. 605 276 271.

• Zatrudnię ekspedientkę. Tel. 91 
39 21 373, po 18.00 91 39 20 420.

•	 Firma iNFormaTYCZNa Za-
TrUDNi oSoBę STUDiUjĄCĄ 
fortel@post.pl

• Przyjmę do pracy budowlań-
ca do wykończenia wnętrz. 
607 083 845

• Podejmę pracę jako kierowca kat. 
B. 514 982 635

•	 Sortowanie, rozsady w hali ul. 
kościuszki 17 (stara winiarnia) , 
od 27.09, dowozimy gratis spo-
za Nowogardu. 500  019  792 
(od 8 do 18)

• Zatrudnię barmanki do restaura-
cji. 693 52 12 11

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
783 114 113

• Zatrudnię osoby do pracy przy 
budowie pawilonów hodow-
lanych ( szalowanie, montaż 

konstrukcji drewnianych itp.). 
601 520 540 

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyj-
ny firmy Vaillant z Niemiec po 
przeglądzie serwisu, do miesz-
kania, domu, gwarancja, 1000 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – miesz-
kanie, dom, sklep, gwarancja, 
900 zł. Tel. 691 686 772.

•	 junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z 
butli, firmy Vaillant z Niemiec, 
gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
zasobnik, stojący z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, firmy Vaillant, 
cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 
V, niemiecki Vaillant wiszący, 
małe gabaryty, domek, bar, 
cena od 250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie 
„LAYHER”. 502 509 364.

• Sprzedam książki III klasa 1 LO 
profil biologiczno-chemiczny. 
510 155 332

•	 Sprzedam pszczoły z ulami 
wielkopolskimi 4 szt. Po 200 zł 
za sztukę. 78 32 79 187

• Szkółka w Karsku oferuje tuje 
Hobsztrup na żywopłot wyso-
kość od 1,5 m. w promocji 10 zł. 
Tel. 606 106 142

• Sprzedam magiel. 66 55 419 60

• Sprzedam sukienkę ślubną roz-
miar 42. 665 541 960

• Sprzedam ładne solidne regały + 
lady. 606 703 451

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 106 56

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyj-
ne (z pilotem) w bardzo do-
brym stanie. 602 350 007

• Podręczniki do LO nr 1. Kl.,I, II, III 
+ Vademecum maturzysty j.pol., 
mat., wos – sprzedam. 91 39 21 815

• Terrarium 160 l. kompletnie urzą-
dzone- sprzedam. 784 793 090

• Oddam kanapotapczan w do-
brym stanie oraz wykładzinę 
dywanową do pokoju dziecięce-
go (prawie nowa). 91 39 21 003, 
601 723 149

• Sprzedam kuchenkę gazowo-
elektryczną marki Amica, 60 cm. 
Jak nowa! 510 052 611.
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa liNia mi kro BU So Wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
oDjaZDY Z NoWoGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjaZDY Ze SZCZeCiNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BiŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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rusza NalP
W niedzielę 3 października rusza kolejna edycja Nowogardzkiej Amator-

skiej Ligi Piłkarskiej. Zgłoszenia drużyn  przyjmowane są do dnia 20 wrze-
śnia – telefon: 664 037 266.

Tomasz Szafran

1.  Pogoń II Szczecin  6 18 6 0 0 38 / 4
2.  Polonia Płoty  6 13 4 1 1 15 / 7
3.  Zorza Dobrzany 6 13 4 1 1 16 / 10
4.  Arkonia Szczecin 6 11 3 2 1 14 / 12
5.  Świt Skolwin 6 10 3 1 2 16 / 10
6.  Stal Szczecin 6 10 3 1 2 13 / 11
7.  Sęp Brzesko 6 9 2 3 1 9 / 8
8.  Stal Lipiany 6 7 2 1 3 12 / 14
9.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 6 7 2 1 3 9 / 23
10. Kłos Pełczyce 6 7 1 4 1 7 / 7
11. Sokół Pyrzyce 6 6 1 3 2 5 / 14
12. Masovia Maszewo 6 5 1 2 3 13 / 15
13. Sparta Gryfice 6 5 1 2 3 11 / 20
14. Osadnik Myślibórz 6 4 1 1 4 8 / 15
15. Unia Dolice 6 3 1 0 5 7 / 15
16. Pomorzanin Nowogard 6 3 0 3 3 6 / 14

Porażka w Płotach i 
…czerwona latarnia!

Głównym adresatem kampanii   są 
młodzi ludzie w wieku 15-25 lat. Orga-
nizatorem projektu jest Policja Zachod-
niopomorska oraz Urząd  Marszałkowski 
województwa zachodniopomorskiego.

Zespoły ds. nieletnich i patologii go-
leniowskiej Komendy i nowogardzkie-
go Komisariatu zadbały o to, by plaka-
ty pojawiły się w szczególnie miejscach 
uczęszczanych przez ludzi młodych i 
poszukujących pracy. Rozwieszone zo-
stały w urzędach, m.in. w urzędzie po-
średnictwa pracy, w szkołach, w por-
cie lotniczym, w sklepach, na tablicach 
ogłoszeniowych, na dworcu PKP.

Plakaty pokazują ten aspekt handlu 
ludźmi, który najczęściej kojarzy się sze-
rokiemu odbiorcy z tym zagrożeniem - 
zniewolone kobiety, potraktowane jak 
przedmiot transakcji finansowej. Ten 
wizerunek ma działać na wyobraźnię 
odbiorcy i pokazać tę szczególnie ciężką 
i dramatyczną sytuację, w której może 
znaleźć się osoba pochopnie podejmu-
jąca decyzję o wyjeździe zagranicznym.

Jak podaje ONZ handel ludźmi - 
dziećmi i kobietami zmuszanymi do 

prostytucji oraz pracownikami zmusza-
nymi do niewolniczej pracy - jest dzi-
siaj jednym z najbardziej dochodowych 
przestępstw w Europie. Zyski z niego 
wynoszą rocznie 2,5 mld euro, a liczba 
jego ofiar rośnie o 50 proc. rocznie.

Według organizacji społecznych zaj-
mujących się tym problemem, kobie-
ty sprzedawane są często za kwotę 1500 
złotych. Gangi handlujące ludźmi są 
bardzo hermetyczne i trudne do rozpra-
cowania. Ofiary boją się mówić o swojej 
tragedii a wyplątanie się z mafijnej ukła-
danki często bywa bardzo trudne. W 
Polsce w ubiegłym roku zaginęło 15 076 
osób, część z nich mogła stać się ofiarą 
handlu ludźmi.

Dlatego tak ważne jest, aby zdawać 
sobie sprawę z istnienia zjawiska handlu 
ludźmi i nie decydować się na ryzykow-
ne zachowania.

Policja radzi, aby przed wyjazdem do 
pracy za granicę sprawdzać dokładnie 
przyszłego pracodawcę i nie ufać przy-
godnie poznanym ludziom w obietnice 
szybkiego zarobku.

st.sierż. Lilla Bawelska

kampania informacyjna Policji 

„Nie daj się sprzedać”
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie włączyła się do akcji informacyjnej 

ostrzegającej przed zjawiskiem handlu ludźmi.  Aby zwrócić uwagę na ten waż-
ny problem społeczny i przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym w wielu miej-
scach na terenie powiatu rozwieszone zostały mówiące o tym zagrożeniu plakaty. 

WkS zaprasza do Długołęki
Kolejna spartakiada w niedzielę 19 września. Początek o godz.10.00
Zapraszamy zespoły i kibiców.

TS

olimpia wygrywa  
w Stargardzie

Olimpia Nowogard wygrywa z ostatnią w tabeli Unią Stargard po du-
żej walce. 

Polonia – Pomorzanin 4:1
1:0 - 17’ - Gałuszka Adrian
1:1 - 43’ - Piotrowski
2:1 - 45’ - Cymkiej Maciej
3:1 - 56’ - Cymkiej Maciej
4:1 - 90’ - Galus Paweł
Polonia: Krystian Burczy, Dawid 

Feledyn, Adrian Gałuszka, Maciej 
Dziedzic (46’ Paweł Grzegorczyk), 
Adrian Ratajczyk, Łukasz Szwak (65’ 

Jakub Krawiec), Paweł Galus, Paweł 
Rynalski (74’ Bartłomiej Cymkiej), 
Sebastian Woźniak, Krystian Mi-
klas, Maciej Cymkiej 

Pomorzanin: Krupski - Tompo-
rowski, Nieradka, Marszałek, Lasz-
kiewicz, Dobrowolski, Skórniewski, 
Bednarek (61’ Grzejszczak), Piorow-
ski (71’ Kurek), Nieruchaj, Soska.

W rywalizacji z Unią miało być 
łatwo, bo stargardzianie nie zdoby-
li jeszcze ligowego punktu. Do słabej 
gry dochodziły także doniesienia o 
konfliktach w drużynie gospodarzy. 
Nic z tych rzeczy. W niedzielę Unie 
mocno się zmobilizowała i posta-
wiła Olimpii bardzo trudne warun-
ki. Nasz zespół na prowadzenie wy-
prowadził Krzysztof Kieruzel. Przed 
końcem pierwszej połowy gospo-
darze zdążyli jednak wyrównać. Po 
rozpoczęciu drugiej części gry gola 
dla naszej drużyny zdobył Maciej 

Gołdyn. W pierwszych minutach 
drugiej połowy bramkę ostatnie 
fragmenty spotkania to skomasowa-
ny atak gospodarzy, który na szczę-
ście nie przyniósł efektów. 

Przed drużyną rozgrywającą swe 
mecze na stadionie w Wierzbięci-
nie dwa ważne mecze na własnym 
boisku. W najbliższą sobotę zagra z 
Dębem Dębice, a za dwa tygodnie 
podejmie Radovię Radowo Małe. 
Olimpia zajmuje obecnie piąte miej-
sce w ligowej tabeli. 

man 
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Informujemy, że 

22 września 2010 r.
środa w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

Tel.  913 922 165

20 września br. godz. 16.30

SkÓromeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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  Czytaj s. 3 

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 

stoisko 23 m kw. 

Tel. 91 392 81 40.

15

Studio Fryzjerskie „TYNA”
Nowa koloryzacja

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027

ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

Zatrudnię 
studenta, 

studia zaoczne. 
91 57 902 62/63 

F.U.H Bartek-Domet

Czas wyborów
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„Poznaj swojego dzielnicowego” 

Dzielnicowy - funkcjonariusz Policji pionu prewencji, realizuje zadania w 

granicach przydzielonego mu rejonu służbowego, a w szczególności:

1) prowadzi rozpoznanie przydzielonego mu rejonu służbowego pod 

względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na 

stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2) realizuje zadania z zakresu profi laktyki społecznej;

3) realizuje zadania z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykro-

czeń;

4) kontroluje przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz 

przepisów prawa miejscowego.

Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym numerze Dziennika przedstawiamy 

dzielnicowego Rewiru V, tel. 91-57-92-324:

asp. Tomasz Prochowski 

„Służbę w Policji rozpocząłem w 1995 r., 

natomiast funkcję dzielnicowego pełnię od 

5 lat. Na początku mój rejon obejmował 

cały obszar wiejski, obecnie sprawuję nad-

zór nad 37 miejscowościami. Pomimo tak 

rozległego terenu, dokładam wszelkich sta-

rań, aby dotrzeć do wszystkich jego miesz-

kańców. Dlatego też, oprócz pracy biurowej, 

większość czasu staram się spędzać w tere-

nie w celu rozpoznawania problemów i potrzeb występujących na podległym 

obszarze. Moim priorytetem, jak i pozostałych współpracowników jest dotar-

cie do każdego  mieszkańca z osobna, każdej instytucji w celu dbania o ład i 

porządek w okolicy.” 

Rejon V obejmuje miejscowości:

Olchowo, Kolonia Kościuszki, Piaski, Błotno, Błotny Młyn, Trzechel, 

Czermnica, Olszyna, Łęgno, Ogorzele, Gardna, Grabin, Sikorki, Bochlin, 

Dąbrowa, Karsk, Warnkowo, Miętno, Glicko, Szczytniki, Wierzchy, Woło-

wiec, Struga, Boguszyce, Orzechowo, Orzesze, Brzozowo, Żabowo, Frydry-

chowo, Otręby, Zbyszewice, Świerczewo, Strzelewo, Płotkowo, Ogary, Lest-

kowo, Wojcieszyn.  
st. insp. Klaudia Gieryń, Jarosław Bzowy 

Sonda 

Tym razem zapytaliśmy rodziców jakie jest ich zdanie na te-

mat wcześniejszej  edukacji sześciolatków? 

Anna Kuszyk – Moim zdaniem pięcio- i sze-

ścioletnie dzieci są zdecydowanie za małe, by iść 

od razu do pierwszej klasy. Zerówka to swego ro-

dzaju forma zabawy, a właściwie przejście z za-

bawy do nauki, natomiast pierwsza klasa to dla 

takiego małego dziecka szok. Wiąże się to także 

z dodatkowym stresem, który dotyka zarówno 

dziecka, jak i rodzica. Uważam, że nie powinno 

się likwidować zerówek.

Grzegorz Lisiecki – Przyjmowanie do pierw-

szej klasy dzieci w wieku pięciu i sześciu lat jest 

trochę nienormalne, ponieważ dzieci nie są na 

takim poziomie nauczania, na jakim powinny 

być. Pierwsza klasa to nie zerówka, gdzie można 

się bawić, bo tam trzeba mieć już jakieś podsta-

wy, np. znać część literek. Moim zdaniem dzie-

ci, które idą do zerówki nie powinny mieć mniej, 

niż sześć lat.

Katarzyna Olszewska – Uważam, że dzieci 

powinno posyłać się do szkoły w wieku sześciu 

lub pięciu lat, ale pod warunkiem, że wcześniej 

uczęszczały one do przedszkola. W przeciwnym 

razie są zdecydowanie za mało przygotowane 

do podjęcia nauki, rzucone na głęboką wodę. Je-

żeli przed pójściem do pierwszej klasy dzieci nie 

chodziły do przedszkola, to na pewno będzie im 

trudniej zaaklimatyzować się szkole.

Agnieszka Więcek – Jestem za tym, by dzieci 

najpierw przeszyły okres zerówki, zanim pójdą 

do pierwszej klasy. Nie może być tak, że dziecko, 

które wcześniej w ogóle nie miało do czynienia 

ze środowiskiem przedszkolnym, od razu było 

rzucane na głęboką wodę. Sama mam syna w ze-

rówce i nie wyobrażam sobie, bym mogła prze-

pisać go do pierwszej klasy. Nie miałabym su-

mienia odbierać mu tego ostatniego beztroskiego 

okresu w szkole.
Opr. Karolina Klonowska, 

Jarosław Bzowy

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

Z A P R A S Z A M Y

Na  otwarcie wystawy malarskiej 

– mieszkanki naszego miasta

Małgosi  Krawczyk

21 września /wtorek/ 2010r. o godzinie 17 00

Sala wystawowa biblioteki

Badania mammografi czne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” w dniu 09.10.2010 r.

organizuje wyjazd na badania mammografi czne dla kobiet w wieku 50-69 lat

do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje - Samodzielny Publiczny Szpital

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po

godz. 14.00, tel. 505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe to 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Czas wyborów

Walka o gminę i miasto
Znamy już termin wyborów sa-

morządowych. Czekamy na realny 

start kampanii wyborczej. 

Zgodnie z samorządową ordyna-

cją wyborczą, to do premiera należy 

podjęcie decyzji o tym, kiedy mają 

się odbyć wybory. Pierwsza tura 

wyborów ma się odbyć 21 listopa-

da. Decyzja szefa rządu oznacza, że 

wraz z jej opublikowaniem w Dzien-

niku Ustaw ofi cjalnie rozpocznie się 

kampania wyborcza. Na stronach 

internetowych Państwowej Komisji 

Wyborczej pojawiły się już pierwsze 

komunikaty dotyczące tworzenia 

komitetów wyborczych, które chcą 

wziąć udział w nadchodzącej elekcji. 

Jeśli pierwsza tura odbędzie się 

21 listopada, to w przypadku wybo-

ru prezydentów, burmistrzów i wój-

tów druga przypadnie na 5 grudnia.

W nowogardzkiej Radzie Mia-

sta do obsadzenia jest 21 mandatów 

radnych. Podczas wyborów gmina 

zostanie podzielona na trzy okręgi 

wyborcze.    

W ostatnich wyborach w gmi-

nie Nowogard zwyciężyło Polskie 

Stronnictwo Ludowe, które stworzy-

ło koalicję z Platformą Obywatelską. 

Jednak taka konstrukcja w Radzie 

Miasta trwała tylko dwa lata. Po jej 

rozpadzie, do koalicji z PSL przystą-

pili radni Nowogardzkiego Forum 

Samorządowego, Prawa i Sprawie-

dliwości oraz Samoobrony.   

Walkę o fotel burmistrza Nowo-

gardu zadeklarowało do tej pory 

pięciu kandydatów: Kazimierz 

Ziemba (Polskie Stronnictwo Ludo-

we), Cezary Marcinkowski (Platfor-

ma Obywatelska), Marek Krzywania 

(Nowogardzkie Forum Samorządo-

we), Robert Czapla (Sojusz Lewicy 

Demokratycznej), Tomasz Szafran 

(Wspólny Nowogard).
Marcin Nieradka 

Żniwa w tym roku słabe
W gminie Nowogard było tak, jak w całej Polsce. Rolnicy nie mogą cie-

szyć się z urodzajnych plonów.

Przyczyną słabych zbiorów było 

głownie czerwcowe gradobicie oraz 

susza. Natomiast w trakcie zbio-

rów zmorą dla rolników były opady 

deszczu. 

– Spodziewaliśmy się plonów 

przynajmniej podobnych do zeszło-

rocznych. Niestety okazało się, że w 

tym roku jest znacznie gorzej. Pod-

czas suszy w maju i czerwcu, ucier-

piały w szczególności rośliny jare - 

mówi Marian Mamzer, kierownik 

nowogardzkiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego. 

Rolnicy domagali się uznania klę-

ski suszy, ale Urząd Wojewódzki 

nie podjął takiej decyzji. Gospoda-

rze nie mogą się, więc ubiegać o wy-

płatę odszkodowań z tego powodu. 

– Wszystko dlatego, że oszacowa-

ne straty nie przekroczyły 30 proc. 

uprawy – tłumaczy Mamzer.

Duża liczba rolników wystąpiła 

natomiast o odszkodowania związa-

ne z gradobiciem.

 – Wiąże się to oczywiście z okre-

śloną procedurą. Tutaj również stra-

ty muszą przekroczyć 30 proc., ale o 

wiele łatwiej tego dowieść. Rolnicy 

mogą się domagać wypłat od ubez-

pieczyciela. Mogą także ubiegać się o 

tzw. kredyt klęskowy. By bank mógłby 

go udzielić, rolnik musi uzyskać po-

zytywną opinię Urzędu Wojewódz-

kiego - twierdzi kierownik ODR.     

W gminie postawiono na upra-

wę zbóż jarych. Najczęściej pola za-

siewano żytem, pszenżytem i psze-

nicą. Według statystyk w powie-

cie goleniowskim zebrano: psze-

nica ozima 38 q/ha, pszenica jara 

34 q/ha, żyto ozime 29 q/ha, jęcz-

mień ozimy 43 q/ha, jęczmień jary 32 

q/ha, owies 30 q/ha, pszenżyto ozime 

35 q/ha, pszenżyto jare 28 q/ha.  
man    

Nie idź do miasta…
Patrząc na to zdjęcie, wypada przypomnieć słowa piosenki – miasto jest 

nie dla ciebie…
Padła kuna leży przy chodniku ul. Bohaterów Warszawy od poniedziałku. 

Czy ktoś sprząta padlinę z ulic?
LMM
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Stanisławie i Benedyktowi 

Leciejewskim 
z okazji 

50 rocznicy ślubu 

najserdeczniejsze gratulacje oraz 

życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia 

na dalsze lata wspólnego życia 

składają 

Renata, Alicja, 

Milena i Janusz

…Przed dobrocią nawet gwizdy chylą głowę. 
Dyrektor, Rada pedagogiczna i uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Długołęce, serdecznie dziękują Państwu Łukaszowi i 
Justynie Michalskim, za bezinteresowny dar dla szkoły w po-
staci przyborów szkolnych i zeszytów. Miło nam wszystkim, że 
pomimo upływu lat nasz były uczeń pamięta o swojej szkole 
w tak ważnym dla siebie momencie życia – zawarcia związku 
małżeńskiego. Dziękujemy Wam drodzy Państwo Młodzi, że 
rozpoczynacie swoją nową drogę życia od gestów najszla-
chetniejszych. Niech całe Wasze życie będzie radosne, piękne 
i szczęśliwe. Dziękujemy! 

W imieniu społeczności szkolnej 
Dyrektor Danuta Ziółkowska.

Niech ten jubileusz 
Milowym będzie kamieniem

Czekamy następnych
Z wielkim w sercu

Wzruszeniem
Z okazji 

10 rocznicy ślubu 
oraz imienin

Edycie i Krzysztofowi 
Kutrzeba

Najserdeczniejsze życzenia 
składa 

brat Janusz z żoną i dziećmi

Kochanym rodzicom 

Józefi e i Zenonowi 
Ławniczak 

z okazji 

40 rocznicy ślubu 
życzenia zdrowia, 

pomyślności i pogody ducha 
oraz samych słonecznych 

dni na dalsze lata życia 
składają dzieci 

Beata i Robert z małżonkami 
oraz wnuki 

Kornelia, Tomek i Radek 

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Władza lokalna w osobie burmi-

strza oraz radnych ma odpowiednie 

instrumenty fi nansowe, dzięki któ-

rym może istotnie wpływać na ży-

cie gospodarcze gminy. Instrumen-

tów bezpośrednio oddziałujących nie 

jest dużo, jednak przy kompleksowym 

użyciu stanowią odpowiedni bodziec 

do rozwoju gminy oraz przy konse-

kwentnej realizacji przynieść może 

pozytywne rezultaty. Budżet jest naj-

ważniejszym z tych instrumentów, w 

którego skład wchodzą takie elemen-

ty jak opłaty, dochody z mienia gminy, 

podatki, dochody z działalności oraz 

wydatki, które wpływają na życie go-

spodarcze gminy.

Jeżeli chcemy rozwoju przedsię-

biorczości lokalnej musimy bacznie 

i ostrożnie podejmować decyzje, w 

szczególności te, które dotyczą sfery 

budżetowej. W każdej gminie, podej-

mowanych jest dziennie co najmniej 

kilka decyzji mających wpływ na ży-

cie gospodarcze. Często popełnianym 

błędem jest brak korelacji między de-

cyzjami, na skutek czego ich efekty 

często są sprzeczne. Taki brak konse-

kwentnej polityki może powodować 

negatywne efekty dla rozwoju przed-

siębiorczości, np. wycofanie koncesji 

powoduje zmniejszenie wpływów ze 

sprzedaży co rodzi konieczność zmia-

ny zatrudnienia lub likwidację punk-

tów handlowych, brak inwestowa-

nia w infrastrukturę techniczną. Nie 

daje również możliwości na rozbu-

dowę terenów mieszkaniowych, któ-

re korzystnie wpływają na branżę bu-

dowlaną na naszym lokalnym rynku, 

zwiększając w niej zatrudnienie, przy-

kładów oczywiście można doszukać 

się dużo więcej. Dlatego tak ważne dla 

rozwoju przedsiębiorczości w gmi-

nie Nowogard jest podporządkowanie 

bieżącej polityki gminy konkretnym 

wieloletnim planom, np. strategii roz-

woju gospodarczego gminy, która po-

zwoli w maksymalnym stopniu wyko-

rzystać posiadane przez gminę instru-

menty fi nansowe.

Budżet gminy jest uchwalany na 

okres jednego roku i tak w tym okre-

sie może być wykorzystany. Ma oczy-

wiście to swoje wady. Z tego względu 

poszukuje się nowych sposobów kon-

struowania budżetu, pozwalających 

lepiej zarządzać fi nansami gminy. 

Budżet zadaniowy jest właśnie tym 

nowym sposobem. Polega on na tym, 

że wszystkie wydatki służące wykona-

niu określonego zadania grupowane 

są razem, niezależnie od tego, do ja-

kiego działu, rozdziału lub paragrafu 

klasyfi kacji budżetowej należą. Pod-

stawowym dylematem przy konstru-

owaniu takiego budżetu jest to, jakie 

zadania i na jakiej zasadzie umiesz-

czać w budżecie. Dla przykłady w Kra-

kowie budżet zadaniowy funkcjonuje 

od 1994 roku. Cała istota budżetu za-

daniowego sprowadza się do zarzą-

dzania działalnością gminy poprzez 

ujęcie jej w zadania. Dzięki takiej kon-

strukcji budżetu jest lepsza alokacja 

zasobów fi nansowych, a co za tym 

idzie lepiej zaspokaja potrzeby miesz-

kańców. Budżet zadaniowy charakte-

ryzuje się lepszą przejrzystością i jest 

bardziej czytelny. 

W porównaniu z budżetem kon-

struowanym klasycznie pokazuje 

wszystkie zadania realizowane przez 

gminę, pozwala zestawić rzeczywiste 

i pełne koszty realizacji zadania oraz 

wskazuje mierniki wykonania tych 

zadań. Stąd należy w naszej gminie 

wprowadzić budżet zadaniowy, dzię-

ki któremu będziemy wiedzieli, co w 

gminie planuje się zrobić, co chce-

my osiągnąć dzięki planowanym za-

daniom, jakie na te zadania musimy 

wyasygnować środki fi nansowe oraz 

jak gmina chce to zrobić. Dzięki takiej 

konstrukcji budżetu, inwestor który 

ma zamiar ulokować środki fi nansowe 

będzie w sposób pozytywny odbierał 

intencje i zamiary gminy, co skłoni go 

do wyboru naszej gminy, jako lokali-

zacji swojej inwestycji.

Cezary Marcinkowski 

- Kandydat Platformy Obywatelskiej na 

urząd burmistrza Nowogardu

Budżet zadaniowy gwarantem rozwoju
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXV Niedziela zwykła (Łk 16,1-13).

POCHWAŁA OSZUSTWA
Tak można by sądzić po pobieżnym przeczytaniu dzisiejszej 

Ewangelii, w której słyszymy pochwałę rządcy fałszującego rachunki. Sprawa wy-

gląda jednak zupełnie inaczej, gdy wczytamy się we wnioski, jakie wyciąga Chry-

stus.

O cóż tu chodzi? O rzecz bardzo prostą i codzienną. Zatroskanie ludzi o swoje 

sprawy bytowe jest tak duże, iż nie wahają się sięgać po niedozwolone środki. Na-

tomiast, gdy chodzi o sprawy duchowe i związane z nimi zbawienie, nie wykazują 

aktywności, a nawet często całkowity jej brak. Skwitował to Chrystus stwierdze-

niem: „Bo synowie tego świata roztropniejsi są (...) niż synowie światłości”. Ale to 

nie wszystko.

Chrystus wyciąga dalsze wnioski. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w 

wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 

nieuczciwy będzie”. Potwierdza to życie. Ale Chrystus nie kończy na tym i mówi: 

„Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe 

dobro kto wam powie rzy?” I rzeczywiście. Jeżeli ktoś w sprawach ziemskich jest 

nieuczciwy, to czy w sprawach zbawienia tak swego, jak i innych, będzie uczciwy? 

Oto pytanie, które ku zastanowieniu podsuwa nam Chrystus. Przesunięcie akcen-

tu - z wieczności na teraźniejszość, ze spraw ducha na sprawy materii, z bezin-

teresownej miłości na szukanie tylko siebie - grozi nam wszystkim. Pan Jezus nie 

zostawia tu cienia wątpliwości mówiąc: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. 

Jeden z obrazów Vermeera przedstawia młodą kobietę w błogosławionym sta-

nie, ważącą perły. Jedną ręką delikatnie trzyma wagę, drugą opiera na stole peł-

nym kosztowności. Z subtelnym uśmiechem wpatruje się w leżące przed nią per-

ły. Odwrócona jest tyłem do wiszącego za nią dużego obrazu Sądu Ostatecznego, 

na którym Jezus waży ludzkie dusze. Na sadzie zostanie „zważona” także i nasza 

dusza.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy w miesiącu wrześniu – czasie szkoły i wytężonej pracy. Prośmy w 

tym wszystkim o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego. Zapraszamy 

na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie 

o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00.

W Sąpolnicy w niedzielę o godz. 10.00 Msza św. dożynkowa, dziękczynna za 

plony.  Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się 

w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce na plebanii.

Kalendarium, czyli co w najbliższym czasie:

17 września - 71. rocznica agresji sowieckiej na Polskę – Dzień Golgoty 

Wschodu

17-18 września - Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę

18-19 września – XXVIII  Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną 

Górę

18 września - Archidiecezjalny Dzień Służby Liturgicznej w Stargardzie Szcze-

cińskim

Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski

19 września - Dzień Środków Społecznego Przekazu

24-25 września - XXXIX Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę pod ha-

słem „Bądźmy świadkami miłości”.

24 września - piątek

Godz. 20.30 - Uroczyste wejście pielgrzymów głównym wejściem do Kaplicy

Cudownego Obrazu Matki Bożej i powitanie przez OO. Paulinów

Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski – Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga

Czuwanie modlitewne

Godz. 21.30 - 22.30 - Alumni AWSD w Szczecinie

Godz. 22.30 - 23.30 - Osoby konsekrowane (prowadzą Siostry Opatrzności 

Bożej)

Godz. 23.30 - Przygotowanie do Mszy Świętej

Godz. 24.00 - Msza Święta koncelebrowana (w Bazylice)

25 września - sobota

Godz. 1.30 - 2.30 - Eucharystyczny Ruch Młodych

Godz. 2.30 - 3.30 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Godz. 3.30 - 5.00 - Czuwania indywidualne przed Cudownym Obrazem

Godz. 9.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej, przy pomniku Sługi Bożego Jana Pawła 

II przy Wałach Jasnogórskich, nastąpi błogosławieństwo i rozesłanie pielgrzy-

mów.

24-26 września - Rekolekcje dla narzeczonych w Wisełce, organizowane 

przez ruch rekolekcyjny „Spotkania Małżeńskie”. Zapisy i informacje: Małgo-

rzata Piotrowska, tel. kom. 600.912.488, 91/486.23.01 lub e-mail: mapiotrow-

scy@wp.pl. Szczegółowe wiadomości i terminy na stronie:

www.spotkaniamalzenskie.pl

25-26 września - XXVI Ogólnopolska pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na 

Jasną Górę

Program:

25 września - sobota

Godz. 15.30 - Msza Święta

Godz. 17.00 - Koncert

Godz. 19.30 - Droga Krzyżowa ze świecami

Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski

26 września - niedziela

Godz. 09.00 - Wykład

Godz. 10.00 - Przygotowanie do Mszy Świętej

Godz. 11.00 - Uroczysta Msza Święta

Odnowienie ślubów małżeńskich. Ślubowanie nowych doradców życia ro-

dzinnego. Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.

26 września - Ogólnopolska pielgrzymka policji na Jasną Górę

x.TT

Pielgrzymka do Rzymu 

dla młodzieży i dorosłych…
W dniach od 15 do 21 października br. odbędzie się Archidiecezjalna Piel-

grzymka Życia do Rzymu, podczas której pielgrzymi pod przewodnictwem Księ-

dza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, złożą Ojcu Świętemu Benedykto-

wi XVI symboliczne owoce tegorocznego VIII Szczecińskiego Marszu dla Życia. 

Program: zwiedzanie starożytnego Rzymu i Watykanu, Monte Cassino, Asyż, 

Msza św. i Anioł Pański z Benedyktem XVI, modlitwa przy grobie Jana Pawła II i 

wiele innych ciekawych miejsc. 

Cena: dla młodzieży 390 zł + 170 euro; dla dorosłych 1600 zł (w cenie przejazd 

autokarem, noclegi w hotelu, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, przejazdy 

po Rzymie, wstępy do zwiedzanych miejsc).

Zapisy i informacje: ks. Tomasz Tylutki, e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 

2404046; www.prorodzina.szczecin.pl.

Niedziela Małżeństw i Rodzin 

w Nowogardzie
„…i ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opusz-

czę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny 

i wszyscy święci…”

Czcigodni Małżonkowie, Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego zaprasza 

wszystkie małżeństwa wraz z rodzinami, na odnowienie przysięgi małżeńskiej, 

którą składaliście sobie przed laty, aby żyć jeszcze piękniej we wspólnocie mał-

żeńsko-rodzinnej razem z Bogiem.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej odbędzie się w naszym mieście na wszyst-

kich Mszach św. w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie w nie-

dzielę 26 września 2010 r. Serdecznie zapraszamy.
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 Witamy wśród nas...
 Autor rubryki: Janusz Roguski,  Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Kuba syn Marioli 

i Krystiana Piątek 

ur. 14.09.2010 

z Węgorzy

Wiktoria córka Darii 

(Akińcza) i Maćka 

ur. 14.09.2010 

z Nowogardu

Jan Stanisław syn Edyty 

Siwińskiej ur. 13.09.2010 

z Dobrej

Wiktor syn Anety i 

Krzysztofa Stefańskich 

ur. 9.09.2010 

z Nowogardu

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

D R U K A R N I A
OFERUJE: 

indywidualne trójdzielne 

KALENDARZE na 2011 r.

TEL.  91 392 21 65

AUTO-GAZ
MONTAŻ – SERWIS- NAPRAWA

HAKI  HOLOWNICZE HAKI  HOLOWNICZE 
ul. F. Chopina 30/1 • Maszewo 
Tel. 698 514 056, 606 646 257Tel. 698 514 056, 606 646 257

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Poznajemy ulice miasta cz.VII 

Dzisiaj przedstawiamy ulice położone w centrum miasta w bliskiej od-

ległości od placu Wolności. Ulice Lutyków, Obodrytów i Luboszan. Na-

zwy ulic nadano zaraz po wojnie, w czasach, gdy obowiązywało hasło o 

powrocie do Macierzy, a Nowogard był częścią Ziem Odzyskanych. By 

udowodnić, że miasto ma polskie korzenie, sięgnięto do głębokiego śre-

dniowiecza, gdy w pobliżu naszych obecnych ziem zamieszkiwały ple-

miona słowiańskie.  Rozbudowa miasta w latach 60-tych i 70-tych ubie-

głego wieku zredukowała ich znaczenie – przy ul. Lutyków stoi jeden 

zamieszkały budynek, pod adresem Obodrytów nie znajdziemy niko-

go. Jedynie ul. Luboszan istnieje i nawet rozwija się. Tereny przy murze 

są atrakcyjne – powstają więc prywatne budynki mieszkalne. Niektórzy 

mieszkańcy narzekają, że zbyt blisko jezdni, że bez chodników.

LUTYCY

Lud zachodniosłowiański. (Sło-

wianie), jedna z 3 grup Słowian 

połabskich; od VII w. zajmowali 

ziemie nad Hawelą i Pianą po wy-

brzeże Morza Bałtyckiego; dzie-

lili się na 4 gł. plemiona: Reda-

rów, Doleńców, Czrezpienianów i 

Chyżanów, które utworzyły zwią-

zek plemienny, znany już w IX w.; 

dużą rolę odgrywali w nim kapłani 

Swarożyca; od X w. stali się obiek-

tem ekspansji Sasów, którym w 

1056 zadali klęskę pod Pryzławą 

nad Łabą; wojna wewnętrzna w la-

tach 1057-1060 osłabiła ich na tyle, 

że ulegli na przełomie XI i XII w. z 

jednej strony Obodrzycom, z dru-

giej zostali podbici przez tworzące 

się księstwo zachodniopomorskie. 

LUBOSZANIE 

(Lubuszycy) – nazwa domnie-

manego plemienia zachodniosło-

wiańskiego, należącego do grupy 

wieleckiej lub przejściowego po-

między grupą lechicką a wielecką, 

zamieszkującego w X wieku obszar 

po obydwu brzegach dolnej Warty 

i środkowej Odry, z głównym gro-

dem w Lubuszu. Do ich obszaru 

terytorialnego zalicza się również 

– później pomorskie – ziemie ko-

strzyńską, kiniecką i niekiedy ce-

dyńską. Przyjmuje się, że Lubusza-

nie zostali podbici przez Mieszka I 

około 960-965 roku.Wśród histo-

ryków prowadzony jest spór co do 

zajmowania przez Lubuszan obu 

brzegów Odry, jak i samego faktu 

ich istnienia

OBODRZYCY

Obodryci, Obotryci – plemio-

na Słowian północno-zachodnich 

(Obodrzycy właściwi, Połabianie, 

Warnowie i Wagrowie), zamiesz-

kujące tereny na wschód od dol-

nej Łaby (obecna Meklemburgia). 

Zagrożeni ekspansją duńską i nie-

miecką, od X w. zaczęli tworzyć 

silne związki plemienne. Pobici w 

kampaniach 928 i 929 przez kró-

la niemieckiego Henryka I Ptasz-

nika, popadli w zależność lenną, z 

której udało się im wyzwolić w wy-

niku powstania w 983. Ponowny 

najazd feudałów niemieckich na 

początku XII w. Po toczących się 

ze zmiennym szczęściem walkach, 

ostatecznego podboju ziem Obo-

drzyków dokonał w 1160 Henryk 

Lew, książę saski (1129-1195).

Opr. Katarzyna Marek – Kosakiewicz

Patrz foto s. 16

Nauczka nie poszła w lasek

UM przypomina!
Na stronie internetowej miasta ukazał się komunikat:

„Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom 

prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 r. III raty opłaty za ko-

rzystanie z posiadanych zezwoleń.

Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie i w należytej wysokości skut-

kować będzie wygaśnięciem zezwolenia.”

30 września wypada w czwartek -  tłumaczeń nie będzie!

LMM
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Rieter to międzynarodowa fi rma produkcyjna z branży motoryzacyjnej specjali-

zująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samochodów. Je-

steśmy dynamicznie rozwijającą się fi rmą, która dba o swoich pracowników. Obec-

nie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Technik  Elektronik
Nr Ref.: TE/NWG/03/10

Miejsce pracy: Nowogard, woj. zachodniopomorskie

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa techniczna 
systemów, maszyn i urządzeń, dostosowanie parametrów technicznych oraz zapo-
bieganie przestojom procesów produkcji. Osoba na ww. stanowisku odpowiedzialna 
będzie za: prawidłowe, bezawaryjne funkcjonowanie maszyn produkcyjnych, a także 
za programowanie robotów on-line i off -line. 
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne (o profi lu automatyka, elektronika, elektryka),
• minimum 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w fi rmie produkcyjnej,
• znajomość systemów automatyki produkcji,
• swoboda w posługiwaniu się pakietem MS Offi  ce i narzędziami informatycznymi,
• znajomość układów sterowania, a w szczególności sterowników PLC fi rmy SIE-

MENS (Simatic S5/S7), Mitsubishi,
• znajomość układów elektropneumatyki  i elektrohydrauliki,
• znajomość programowania robotów ABB będzie dodatkowym atutem,
• uprawnienia dozorowe i/lub eksploatacyjne SEP do 1kV. 
Oferujemy:
• pracę w stabilnej fi rmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe),
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym. 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV 

i LM na adres:rekrutacja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru referencyjnego.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-

wą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”. 

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

Sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe o pow. 48 m kw. 
przy ul. Zamkowej czwarte 
piętro za 160 000  zł .

660 448 391, 604 400 905 
po 16, 667 476 876

SKLEP 
MEBLOWY 

Z ul. Gen. Bema
Zaprasza na 

ul. Armii Krajowej 28
Emeryci i renciści 

5% zniżki
Od poniedziałku do piątku 

godz. 10-18 
Sobota godz. 9-14

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Zarząd Powiatu w Goleniowie
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku 

Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budyn-

ku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie została podana informacja o prze-

znaczeniu, do oddania w najem lokalu użytkowego nr 11 o pow. 24,59 m² 

położonego na parterze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie, 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na czas nie-

oznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wy-

dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub 

tel. (0-91) 418-05-12 wew. 238

Zarząd Powiatu w Goleniowie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
Przedmiot najmu 

– lokal użytkowy nr 413 o pow. 11,85 m² - wadium 19,00 zł  

– lokal użytkowy nr 418 o pow. 17,46 m² - wadium 28,00 zł

usytuowane na IV piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie 

na działce nr 146 w obrębie 3 miasta Nowogard.

Wywoławcza stawka wyjściowa za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego wy-

nosi 16,00 zł plus podatek VAT 22% w stosunku miesięcznym. Stawka czynszu 

nie obejmuje opłat za media i podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2010 r. o godz. 9ºº w Staro-

stwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wa-

dium, dowodu tożsamości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób 

prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 12 października 2010 r. w kasie znajdują-

cej się w Starostwie Powiatowymw Goleniowie lub na konto: Bank Spółdziel-

czy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wymagane potwier-

dzenie przelewu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 

jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknię-

cia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet 

czynszu najmu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez 

osobę, która wygrała przetarg.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 203 II piętro) lub telefo-

nicznie 091-418-05-12 wew. 238.
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Dożynki w Trzechlu
W niedzielę 12 września świętowaliśmy w Trzechlu dożynki, na które 

przybyli liczni goście z okolicznych wsi należących do naszej parafi i. Ksiądz 

proboszcz Cezary Mroczek odprawił uroczystą mszę, podczas której po-

święcone zostały tegoroczne plony i trzy wspaniałe chleby, przyniesione 

przez delegację z Dzisnej, Łożnicy i Trzechla. Następnie  wszyscy, na zapro-

szenie Księdza Pproboszcza, udali się na plebanię, gdzie odbyła się dożyn-

kowa zabawa. Mieszkańcy Trzechla przygotowali dla gości poczęstunek, a 

dodatkową atrakcją był zespół „Daner” z Nowogardu, grający tak wspaniale, 

że nogi same rwały się do tańca. Podczas imprezy ogłoszone zostały wyni-

ki naszego wiejskiego konkursu na najładniejszy ogród we wsi. Przyznano 

w sumie pięć nagród (dzięki środkom z funduszu sołeckiego), a zwyciężył 

ogród Państwa Marianny i Kazimierza Więzowskich.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za to, że zaszczycili nas swoim 

przybyciem. Dziękujemy również tym, którzy pomogli nam w zorganizowa-

niu uroczystości – „Piekarni W. Pędziszczak”, masarni w Mostach i hurtow-

ni warzywnej „Kiniarz”.
Mieszkańcy Trzechla 

(red. Karolina Klonowska)

Dzień Działkowca
Zaprosili nas

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego z okazji „Dnia Działkow-

ca” serdecznie zaprasza na uroczyste wręczenie wyróżnień za najładniej-

szą działkę w 2010 roku, które odbędzie się 18 września 2010 r. o godzinie 

15-tej w Domu Działkowca. 

Program

- w trakcie uroczystości ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Najładniej-

sza działka w roku 2010”,

- imprezę uwieńczy zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu mu-

zycznego,

- odpłatnie będzie można skorzystać z małej gastronomii (kiełbaski, bigos, 

grochówka, szaszłyki, napoje).

Organizator: Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Nowogardzie.

Jan Mazurek

Ryszard Wajk

Bezpieczny początek roku szkolnego 

Kiedy dziecko idzie 
do szkoły 

Początek roku szkolnego to wzmożony ruch na naszych ulicach. Pierw-

sze dni września stanowią wyzwanie nie tylko dla najmłodszych uczest-

ników ruchu drogowego, dla których jest to trudny okres adaptacyjny 

związany z powrotem do obowiązków szkolnych, ale również dla kieru-

jących, którzy muszą zwiększyć swoją czujność, szczególnie w rejonie 

szkół. Oto najważniejsze sugestie, które zminimalizują przykre zdarze-

nia dla jeszcze bardzo małych uczniów. 

— w drodze do i ze szkoły wska-

zywać dziecku miejsca, w których 

bezpiecznie może przechodzić na 

drugą stronę ulicy, 

— w obecności dziecka bez-

względnie pamiętać o obowiązu-

jących zasadach bezpieczeństwa 

na drodze, w tym m.in. przecho-

dzić w miejscach wyznaczonych, 

omijać wszelkie skróty i inne 

miejsca mogące stanowić zagro-

żenie dla bezpieczeństwa, 

— obserwować zachowanie 

dziecka podczas drogi do i ze 

szkoły, zwracając uwagę na te ele-

menty jego zachowania, które na-

razić mogą je na niebezpieczeń-

stwo, np. widoczny strach przed 

przejściem na drugą stronę, 

— towarzyszyć dziecku w dro-

dze do i ze szkoły, do czasu nabycia 

pewności, utwierdzonej przeko-

naniem, że będzie w stanie samo-

dzielnie, a co najważniejsze, bez-

piecznie pokonać drogę, 

— wyposażyć ubiór dziecka i 

tornister w odblaski!!!!

— podpisać piórnik, plecak, 

kurtkę, a także obuwie na zmianę, 

wpisując imię i nazwisko dziecka, 

klasę i szkołę, 

— nie wyposażać dzieci w żadne 

drogie i cenne przedmioty, np. te-

lefony komórkowe 

— zaopatrzyć dziecko w śniada-

nie, zwracać uwagę na zachowanie 

dziecka wobec osób obcych i jego 

łatwość nawiązywania kontaktów z 

innymi osobami, 

— przestrzegać przed rozmo-

wami z nieznajomymi osobami, 

przyjmowaniem prezentów i po-

częstunku, udzielaniem informacji 

na swój temat czy też rodziny, 

— często rozmawiać z dzieckiem 

o tym, jak minął dzień w szkole i 

nie bagatelizować żadnych proble-

mów, które będzie sygnalizować, 

— sprawdzać jakie rzeczy zabie-

ra ze sobą dziecko do szkoły, czy 

nie nosi zbędnych przedmiotów, a 

także jakie rzeczy przynosi ze szko-

ły.

Komentarz:

Każda droga musi być bezpiecz-

na szczególnie ta, którą podąża 

dziecko. Dlatego my dorośli, po-

myślmy o tym, by bezpieczeństwo 

i ich zdrowie było najważniejsze. 

Zbliżająca się jesień będzie niestety 

coraz zimniejsza i ciemniejsza, dla-

tego pomyślmy o odblaskach, któ-

re są obecnie dostępne w każdym 

sklepie. Noszenie ich zwiększy wi-

doczność dla kierowców i przyczy-

ni się do zapobiegania nieszczęśli-

wym wypadkom. 
Opr. Jarosław Bzowy 
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Daleko od szosy II

Rajd Samochodów 
Terenowych o Puchar 
Burmistrza Nowogardu

Miejsce imprezy „Smoczak” – tor motocrossowy.

Rozpoczęcie 16 października 2010 r. godzina 9:00.

W programie:

- uroczyste otwarcie nowego toru off -roadowego przez Burmistrza No-

wogardu,

- prezentacja załóg biorących udział w rajdzie,

- konkurencje na torze off -roadowym,

- konkurencje na torze sprawnościowym,

- jazda w terenie w charakterze turystyczno-przeprawowym na odcinku 

Nowogard-Szczytniki-Nowogard  

Oraz:

- „Motor Show” w wykonaniu uczestników klubu „Cisy”,

- pokaz sprzętu i poprowadzenie szkółki jesiennej „Bądź bezpiecznym 

uczestnikiem ruchu drogowego” z udziałem policji,

- pokaz ratownictwa drogowego z udziałem wyspecjalizowanej jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej,

- wioska Słowian i Vikingów,

- dla odważnych kula zorbingowa.

Ogłoszenie wyników i ofi cjalne zamknięcie rajdu o godzinie 18:00

Zapraszamy

Na planie nie zależy 
nikomu?

Tylko szybka uchwała planu zagospodarowania przestrzennego może za-

pobiec paradoksalnym sytuacjom, w którym supermarkety powstają w cen-

trum miasta jak grzyby po deszczu. Jednak radni nie wyrażają nim specjal-

nego zainteresowania.   

Plan po wejściu w życie, staje się 

„urbanistyczną i architektoniczną 

konstytucją”. Staje się aktem prawa 

miejscowego i jest gwarantem nie-

zmienności. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

ustala się, w zależności od potrzeb, 

przeznaczenie terenów oraz linie roz-

graniczające tereny o różnych funk-

cjach lub różnych zasadach zagospo-

darowania.

W mieście nie może powstać nic 

wbrew zawartym w nim zapisom. Dziś 

to gminny Widział Architektury Bu-

downictwa i Planowania Przestrzen-

nego wydaje warunki zabudowy dla 

inwestorów chcących ją zagospodaro-

wać. Jak pokazują fakty urzędnicy nie-

które decyzje wydają chyba na podsta-

wie osobistych kaprysów. W ostatnim 

czasie kontrowersji było wystarczająco 

dużo. Jedną ze szlagierowych jest np. 

budowa supermarketu na terenie by-

łego dworca autobusowego. Dziś to 

gminni urzędnicy decydują, co, gdzie 

można zbudować. 

Prace nad planem w naszej gminie 

trwają od 2002 r. Do dziś przygoto-

wano już jego sześć obrębów: nr 6 i 7 

Nowogard, Miętno, Olchowo, Warn-

kowo i Wojcieszyn. Ostatnia dysku-

sja publiczna nad projektami planów 

odbyła się w maju. Od tamtej pory ci-

sza, choć mówiło się, że Rada Miejska 

przystąpi do ich uchwalenia we wrze-

śniu. Dziś nie ma na to szans. Jak po-

informował nas pracownik Urzędu 

Miejskiego, Marek Antczak, podjęcie 

uchwał przez Radę Miejską w tej spra-

wie powinno nastąpić jeszcze w obec-

nej kadencji.

Niestety temat planu interesuje ra-

czej niewielu radnych. W Urzędzie 

Miejskim nikt nie nalega, by przyśpie-

szyć prace nad planem. Radni zajmu-

ją się bardziej chwytliwymi tematami.  

Plan zagospodarowania jest też du-

żym atutem gminy, który może poma-

gać w rozwoju przedsiębiorczości. Ze-

wnętrzni inwestorzy nie są skorzy do 

budowy swoich zakładów w gminach, 

które nie posiadają planu. Zagospoda-

rowanie przestrzenne jest dla nich do-

kumentem, z którego mogą się dowie-

dzieć o strategii rozwoju miasta i gmi-

ny.   

Projekty planu zagospodarowania 

przestrzennego dostępne są na in-

ternetowym portalu nowogardzkie-

go Urzędu Miasta – www.nowogard.

pl. Po uchwaleniu przygotowanych 

projektów, Urząd Miasta ma zająć się 

przygotowaniem kolejnych. Byle szyb-

ciej, bo czas ucieka, a w mieście bubli 

architektonicznych coraz więcej.  
Marcin Nieradka

Konkurs na logo pływackich 
mistrzostw Europy

Szczeciński urząd miejski ogłosił konkurs na zaprojektowanie logo Mi-

strzostw Europy w pływaniu Szczecin 2011. Konkurs ma charakter otwarty – je-

dynym wymogiem jest ukończenie 20 lat. Projekt logo można opracować indy-

widualnie lub grupowo. Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do nego-

cjacji w celu zawarcia umowy na pozyskanie praw do projektu logo za 2011 euro 

oraz stworzenie księgi znaku mistrzostw za 2050 euro.

Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny przesłać swoje prace do 19 

października. Zwycięzcę poznamy natomiast 21 października. 
LMM

Poszukujemy gratis
Nasza redakcja zwraca się do naszych czytelników z prośbą o pomoc dla 

osoby potrzebującej sprawnej turystycznej kuchenki gazowej z pięciokilo-

gramową butlą, oraz sprawnego radiomagnetofonu (może być z odtwarza-

czem CD) na baterie. Osoba, do której trafi ą w/w rzeczy, żyje bez prądu i 

gazu – pomóżmy jej!!! W/w rzeczy prosimy dostarczyć do naszej redakcji. 

- W imieniu pewnej organizacji pozarządowej prosimy ludzi dobrej woli o 

pomoc w doposażeniu biura –  do biura po remoncie potrzebne są dwa biur-

ka i fotele. Oczywiście biurka i fotele używane, ale w dobrym stanie. Kontakt 

do redakcji „DN”. Dziękujemy!
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  

tel. 660 797 830

• Sprzedam kawalerkę I piętro, War-
szawska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 24 
m kw. 668  137  228, 91 39 23  547 po 
15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie+garaż, dobra lokalizacja. 
783 863 961

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 
502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, 
ul. Roosevelta. Tel. 512  358  578, 
663 051 306.

• Poszukuję lokalu handlowego do 
wynajęcia lub zakupu: centrum No-
wogardu, parter, wejście z ulicy, mi-
nimum 20 m2 + zaplecze, umowa po-
nad 2 lata. Tel. 608 820 028.

• Studentom wynajmę mieszkanie 
3pokojowe Szczecin, Mickiewicza. Tel. 
694 664 274

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na M-3 w Nowogardzie. 783 649 880

• Kredyty, pożyczki hipoteczne szyb-
ko i fachowo, dojeżdżamy do klien-
ta, mobilny doradca. 513 164 203

• Sprzedam mieszkanie o pow. 75 m 
kw., 2 piętro, w starym budownictwie. 
91 39 20 740

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje – Le-
śna. 796 820 971

• Sprzedam działki budowlane 45, 32 ar. 
z warunkami. 796 820 971

• Wynajmę mieszkanie 2-poziomowe 
90 m kw. w centrum Nowogardu z 
możliwością kupna w przyszłości. 
604 075 994.

• Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we, częściowo wyposażone. Niski 
czynsz. 607 210 750

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Wynajmę mieszkanie 3pokoje ul. 
Bema. 530 727 663

• Działka, Nowogard, wyjazd na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na bu-
downictwo szeregowe i jednorodzin-
ne według planu zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m kw., w całości 
20 PLN m kw., po podziale 45 PLN m 
kw., Tel. 660 424 989

• Nowogard Kompleks 2 działek o łącz-
nej pow. 5864 m kw.i 5904 m kw., 
przez. przemysł i usługi, inwestycyj-
na, 1 ogrodzona, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 35 PLN netto m kw., Tel. 
660 424 989, 91 432 61 22

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 
kapitalnym remoncie ze względu na 
osobę niepełnosprawną zamienię na 
parter lub I piętro. Może być mieszka-
nie do remontu w budynku wolnosto-
jącym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
91 39 20 866

• Wynajmę atrakcyjna 90 m mieszkanie 
pełen komfort. 668 989 393

• Wynajmę lokal 80 m kw. na działal-
ność gospodarczą. Atrakcyjna cena. 
606 703 451

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokoje 67 m kw. +garaż. 660 346 200

• Kupię dwa pokoje w centrum Nowo-
gardu, może być do remontu. 91 39 
23 775, 784 448 549

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865

• Zamienię kawalerkę na mieszkanie 
2 pokojowe z dopłatą. 606  664  974, 
668 509 795 po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe od 
15 września. Nowogard. Ul. 3go Maja. 
510 052 611

• Działka ogrodowa, Nowogard. Od-
stępne 1700. 791 423 559

• Do wynajęcia kiosk na Targowisku. 
512 012 823

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zamko-
wej, 3 pokojowe. 603 530 638

• Wynajmę lokal na sklep lub na działal-
ność gospodarczą. 601090079

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu 
jednorodzinnego osobne wejście, 
Nowogard. 609 307 327

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe (czę-
ściowo umeblowane). 660 010 540

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m kw. 
lub zamienię za kawalerkę w Nowo-
gardzie. 503 309 375

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m 
kw. powierzchni terenu (ogrzewanie + 
pomieszczenie socjalne). 607 646 622

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw. 
po remoncie z dużym balkonem. 
600 368 810 

• Wynajmę garaż na ul. 700 lecia (przy 
torach). 605 305 160

• Sprzedam mieszkanie ok. 100 m kw., 
stare budownictwo, dwa garaże. 
605 305 160

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4 pokojo-
we. 508 309 980

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Sprzedam 9 h. ziemi Strzelewie za 
100 000zł. 667 476 876

• Sprzedam dwie działki pod garaże 
murowane przy J.Pawła II w Nowogar-
dzie, cena 4800 zł/m kw. 605 522 340

• Sprzedam segment szeregowca w 
Goleniowie o pow. 220 m kw. cena do 
negocjacji. 602 284 810

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
0,89 ha w Jarchlinie dobra lokalizacja 
kształt prostokątny trzy drogi dojaz-
dowe w tym asfaltowa, teren wyrów-
nany, media obok działki. 502 419 276

MOTORYZACJA

• Kupię polski motocykl (motorower) 
wyprodukowany do 80 roku lub sa-
mochód Syrena, Warszawa oraz części 
do nich. Tel. 508-351-213.

• Marcedes 320 CDJ automat, hak, 
2001r. wynajmę 250 za dobę. 
790 405 650

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – rok 
prod – 2002, drugi właściciel – kobie-
ta. Tel. 605 914 924

• Sprzedam Mercedes 124  250 D stan 
bardzo dobry. 788 566 432

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny 
metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

ROLNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam malinę. 502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95

• Sprzedam kucyki i konie ułożone. 
607 647 240

• Sprzedam: krajzega 7,5 kW i śrutownik 
„Bąk” 7,5 kWoraz młocarnia „trajkotka” 
(zabytek) + silnik poniemiecki (zaby-
tek). Dąbrowa 43, Wiśniewski. 91 39 
26 189

• Sprzedam prosiaki 8tygodniowe. 
785 562 070

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 
514 387 864

• Sprzedam króliki. 605 882 110

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki bruko-
wej, Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  
893, www.bruk-linnowogard.com.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Ogólnobudowlane, remonty, da-
chy, montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• Remonty. 792 217 337.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Szpachlowanie, malowanie, tera-
kota, glazura, regipsy, panele, elek-
tryka, hydraulika – 15 letni staż w 
Niemczech. 784 188 147.
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www.extradom.net.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ NOWOGARD I OKOLICE 

- ekstrakcyjne pranie dywanów i wykładzin

- mycie okien i witryn sklepowych 

- kompleksowe sprzątanie mieszkań, 

   biur oraz powierzchni handlowych

- sprzątanie klatek schodowych

- możliwość stałej współpracy w ramach 

   korzystnego cenowo abonamentu

- faktury VAT!
e-mail: fhuewm@wp.pl

Oferujemy:
TEL. 508 309 107

SPRZĄTANIE 
POMIESZCZEŃ

Ponadto w ofercie:

- środki czystości

- akcesoria 

  do ręcznego sprzątania

- chemia samochodowa

- akcesoria łazienkowe

- maszyny i urządzenia 

   sprzątające

36 m2 Cena: 89 000 zł 55 m2 Cena: 160 000 zł 42 m2 Cena:126 000 zł 42 m2 Cena:126 000 zł55 m2 Cena: 160 000 zł36 m2 Cena: 89 000 zł 5

72 m2 Cena: 130 000 zł 25 m2 Cena: 78 000 zł 37 m2 Cena: 39 000 zł

• Kompleksowo łazienki i remonty 
mieszkań wykonam. 608  364  330, 
600 347 308, 91 39 501 03.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 12 
12.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332

• ELEKTRYKA, CENTRALNE OGRZE-
WANIE, NAPRAWA DACHÓW – DO 
30% TANIEJ 511 169 877

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskie-
go 3 (budynek RCP-U). 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpiecze-
nia. Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740 

• METALOPLASTYKA – bramy, 
ogrodzenia. Tel. 91 39  170 51, 
608 771 151

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

• Usługi ogólnobudowlane. 
513 202 205

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Zlecę remont balkonu. 508 309 980

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w fi rmach. 
607 260 528

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Sortowanie, rozsady w hali ul. Ko-
ściuszki 17 (stara winiarnia) , od 
27.09, dowozimy gratis spoza No-
wogardu. 500 019 792 (od 8 do 18)

• Zatrudnię barmanki do restauracji. 
693 52 12 11

• Zaopiekuję się dzieckiem. 783 114 113

• Zatrudnię osoby do pracy przy budo-
wie pawilonów hodowlanych ( szalo-
wanie, montaż konstrukcji drewnia-
nych itp.). 601 520 540

• Zapewnie opiekę pielęgniarską. 66 55 
44 114

• Zatrudnię małżeństwo na fermę 
drobiu w Wielkopolsce zapewnione 
mieszkanie, dobre warunki płacowe. 
502 56 23 78 

• Praca w barze dla emeryta(tki) lub ren-
cisty(tki) dogodne warunki. 601  753 
817

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 

fi rmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – mieszka-
nie, dom, sklep, gwarancja, 900 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli, 
fi rmy Vaillant z Niemiec, gwaran-
cja, cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. Tel. 
691 686 772.

• Elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena od 
250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe 
oraz kominkowe (buk, dąb). Tel. 
603 353 789.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie 
„LAYHER”. 502 509 364.

• Sprzedam książki III klasa 1 LO 
profi l biologiczno-chemiczny. 
510 155 332

• Sprzedam pszczoły z ulami wiel-
kopolskimi 4 szt. Po 200 zł za sztu-
kę. 78 32 79 187

• Szkółka w Karsku oferuje tuje Hobsz-
trup na żywopłot wysokość od 1,5 
m. w promocji 10 zł. Tel. 606 106 142

• Sprzedam magiel. 66 55 419 60

• Sprzedam sukienkę ślubną rozmiar 
42. 665 541 960

• Sprzedam ładne solidne regały + 
lady. 606 703 451

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne (z 
pilotem) w bardzo dobrym stanie. 
602 350 007

• Podręczniki do LO nr 1. Kl.I, II, III + 
Vademecum maturzysty j.pol., mat., 
wos – sprzedam. 91 39 21 815

• Terrarium 160 l. kompletnie urzą-
dzone- sprzedam. 784 793 090

• Oddam kanapotapczan w dobrym 
stanie oraz wykładzinę dywano-
wą do pokoju dziecięcego (prawie 
nowa). 91 39 21 003, 601 723 149

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elek-
tryczną marki Amica, 60 cm. Jak 
nowa! 510 052 611

• Sprzedam piec do centralnego 
ogrzewania Wiesmann na olej-
gaz, zbiorniki do centralnego na 
olej opałowy 3 szt. po 1000 l. + 
okna drewniane używane białe. 
668 989 393

• Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. 785 07 19 77
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Konkurs 
„Nasza piękna gmina” 

W dniu 14.09.2010 w Bibliotece 

Miejskiej w Nowogardzie odbyło się 

otwarcie wystawy prac fotografi cz-

nych nadesłanych na konkurs orga-

nizowany Stowarzyszenie „Wspólny 

Nowogard”. Konkurs został ogłoszo-

ny w czerwcu. Jego głównym tema-

tem było wyeksponowanie piękna 

zakątków naszej gminy. Ocena prac 

była bardzo trudna, gdyż wszystkie 

prace zasługiwały na uznanie, ale 

wśród nich były te szczególne. Jury 

w składzie: Zofi a Pilarz, Sławomir 

Serafi n i Rafał Szpilkowski zdecy-

dowało, że dwa pierwsze miejsca ex 

aequo zdobyły: Anna Lisowska ty-

tuł pracy – „Pod tym samym nie-

bem” i Grażyna Cioroch tytuł pra-

cy – „Czerwony zachód słońca w 

Karsku”. Obie panie otrzymały na-

grodę pieniężną. Jury przyznało 

również trzy wyróżnienia, których 

fundatorem jest Studio Foto Expres 

– S. Serafi n – otrzymali je: Kami-

la Dąbrowska za „Zachód słońca 

nad jeziorem”, Kornelia Gałęska 

za „Akwarelę” i Dorota Zawal za 

„Dzień za horyzontem” Na szczegól-

ną uwagę zasługiwały zdjęcia pana 

Zbigniewa Ciorocha, fotografu-

jącego stare cmentarze znajdują-

ce się w miejscowościach Dąbro-

wa i Czermnica. Autor uchwycił te 

miejsca o różnych porach roku. Dla-

tego Dyrektor Biblioteki pani Zofi a 

Pilarz postanowiła przyznać jeszcze 

jedna nagrodę książkową, która była 

poza konkursem. Obserwując wrę-

czone nagrody laureatom zauważy-

łem radość z odniesionego sukce-

su. To dowodzi, że takie konkursy są 

przepustką do rozwijania swoich pa-

sji, które z biegiem czasu mogą przy-

nieść rozgłos i dać być może począ-

tek bardzo interesującemu zwodowi 

młodym przecież osobom.  

tekst i foto.Jarosław Bzowy 

Anna Lisowska – „Pod tym samym niebem” 

Grażyna Cioroch – „Czerwony zachód słońca w Karsku”

Kornelia Gałęska                 Kamila Dąbrowska        Dorota Zawał

Zbigniew Cioroch - nagroda dyrektora Biblioteki Miejskiej
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auto-top
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 

604 58 43 20.

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych

REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!

Tel. 091 39 27 479

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

zaprasza do składnia ofert 
na wykonanie prac budowlanych 

związanych z odnowieniem elewacji 
budynku biurowego 

Oddziału w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 14.
Specyfi kacja dotycząca warunków zamówienia jest do odebrania 

w sekretariacie Banku w Goleniowie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 20.
Oferty, w zaklejonej kopercie, należy składać do dnia 29 września br. 

do godz. 15 w sekretariacie Banku.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IBUM  Forte

ANTYBZZZ... 

                         IBALGIN
  Maxi

     ULGIX

IBUM  Fo

ulotką która zawi

                                    I
  

     

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 

dla dorosłych i dla dzieci

www.limuzyna.nowogard.info

Informujemy, że 

22 września 2010 r.
środa w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

Poznajemy ulice miasta 
cz.VIIFoto – KMK i ze zbiorów Franciszka Karolewskiego
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 17.09

Rozwiązanie krzyżówki nr 9.09 – PRZE-

TWORY NA ZIMĘ – nadesłali : Jerzy Siedlecki, 

Barbara Górska, Wiesław Borowik, Halina Szwal, 

Barbara Bartosik, Beata Ławniczak, Krystyna Za-

widzka (także rozwiązanie krzyżówki nr 3.09), 

Monika Ustyjańczuk, Danuta Górzyńska, Hali-

na Stefańska, Pelagia Feliksiak, Urszula Skowron, 

Andrzej Leszczyński, Jadwiga Maknia, Dominika 

Wojciechowska z Nowogardu oraz Bogumiła Urt-

nowska z Kulic, Józef Dobrowolski (Dąbrowa), 

Bogdan Krystkiewicz  (Dąbrowa), Justyna Nowak 

(Słajsino), Teresa Młynarska (Słajsino), Edmund 

Skibiszewski (Wierzbięcin), Elżbieta Lewandow-

ska (Strzelewo), Danuta Salamon (Strzelewo), Re-

gina Czarnowska (Wierzbięcin).

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:

- Monika Ustyjańczuk z Nowogardu

- Danuta Salamon z Strzelewa

- Jadwiga Maknia z Nowogardu.

Gratulujemy!   

ROMANS

On stracił dla niej rozum –

Ona dla niego cnotę…

Niestety – 

Potem rozum 

Zjawił się z powrotem.

DOLA NARODOWA

Taka już nasza dola narodowa,

Że choćby protestować z pasją nieulękłą,

Ciągle nam cos nam pęka: 

Reforma zdrowia, budżet, głowa… 

O, biedny Polaku! 

Zobacz, tu ci pękło ! 

Może to problemami, jakie rzucać hasła , 

By potrzeba forsy w narodzie wygasła, 

Łamałeś sobie głowę 

Tak długo, aż trzasła?...

A możeś już po śmierci łamał sobie głowę, 

Jak zarobić na życie ?... 

To – pozagrobowe. 

Podobno tam także pracować już trzeba, 

Odkąd komuniści 

Wdarli się do nieba…

W każdym razie dysputę 

Wiedzie się zażartą, 

I w tym względzie już pewny jestem ,

Że następne grupy wyskoczą z protestem.

Protesty przybladły-korupcja wciąż się pleni, 

Nawet 35 hektarów to milion w kieszeni .

Naród cienko przędzie i to jest przyczyną, 

Że minister prezydenta handluje kokainą !

Nerwy wciąż napięte, żyć odechciewa, 

Że na szczeblach władzy wciąż króluje plewa. 

Żadna kpina z tego nie wpada mi do głowy ,

Czas najwyższy w kraju dokonać ODNOWY!

NAUCZKA 

Tak długo rządziła się szara gęś pono, 

Do póki na szaro jej nie zrobiono. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Marcin Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta-
ni sław Ma rek, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 
No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: 
dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN
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Ze Świtem o cenne 
punkty

Motocross

Mistrzostwa Polski 
zakończone

Już w sobotę o  godzinie 16.00  na 

stadionie przy   Wojska Polskiego 

Pomorzanin  Nowogard rozpocznie 

spotkanie 7 kolejki o  mistrzostwo V 

ligi   zachodniopomorskiej. Naszym   

przeciwnikiem   będzie zespół Świ-

tu Skolwin, który zajmuje obecnie 

wysokie 5 miejsce w tabeli mając na 

swoim  koncie 10 pkt. Ostatnie spo-

tkanie Świt rozegrał  zremisował  1-1 

z Masovią w Maszewie. Pomorzanin  

zajmuje ostatnie miejsce z dorob-

kiem 3 pkt. W ubiegłym tygodniu 

przegrał w Płotach 1:4.

ZAPRASZAMY DO SKUTECZ-

NEGO DOPINGOWANIA!
Karolina Kubicka

W niedzielę, 12-09-2010 tor mo-

tocrossowy w Rosówku gościł za-

wodników ostatniej rundy MP kla-

sy MX2 i klasy 85cm3, w której nasz 

klub reprezentowała Żaneta Zacha-

rewicz. Po treningu czasowym jako 

16 wyjechała na maszynę startową 

do pierwszego biegu. Oglądaliśmy 

wspaniałą walkę dwóch zawodni-

ków walczących o tytuł Mistrza Pol-

ski -  prowadzący po dotychczaso-

wych rundach Leszek Jasiński zdołał 

obronić swoją dotychczasową pozy-

cję i został MP. Żaneta jako 15 mi-

nęła linię mety. Drugi bieg z bardzo 

podobnym scenariuszem, bo w kla-

syfi kacji generalnej niewiele mogło 

się zmienić, punkty trzeba zdoby-

wać na każdych zawodach do gene-

ralki. Żaneta linię mety mija 16. W 

klasyfi kacji generalnej Żaneta z do-

robkiem 27 punktów zajęła 24 po-

zycję. Paweł Klewicz z dorobkiem 

26 punktów zajął 25 pozycję. W 

klasie MX2 mógł też po raz pierw-

szy wystartować Michał Kozera, bo 

na trzy dni przed zawodami ukoń-

czył wymagany wiek 16 lat. Mimo 

nie wyleczonej kontuzji kolana bar-

dzo chciał stanąć na maszynę star-

tową ze swoimi instruktorami i II - 

wicemistrzem Europy Jackiem Lon-

ką, który po wywrotce nie ukończył 

I biegu, a drugi wygrał. Na trenin-

gu czasowym Michał przewrócił się, 

zaliczając 16 czas wycofał się z zawo-

dów, nie było sensu nadwyrężania 

kolana, bo 19-09-2010 bardzo waż-

ne zawody dla całego klubu. Po raz 

pierwszy w wieloletniej historii na-

szego klubu trzech naszych zawod-

ników w Człuchowie weźmie udział 

w drużynowych MP. 

Odbyła się też runda MP strefy za-

chodniej we Wschowej gdzie jeden z 

naszych zawodników zajął wysokie 

7 miejsce.
Inf. EK, red - LMM

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje, że dn. 26.09.2010 

organizuje zawody spiningowe 

w Trzebiatowie pn. „Troć Regi”.

 Zapisy w sklepie wędkrskim „Tęczak” w Nowogardzie przy ul. Waryń-

skiego do dn. 24.09.2010.  Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.00. 

Zarząd Koła PZW Tęczak 

Z Cechem na spływ
W sobotę 11 września br. członkowie Cechu Rzemieślników i Przedsię-

biorców w Nowogardzie wraz z grupą zaprzyjaźnionych wielbicieli wypo-

czynku na świeżym powietrzu wyruszyli na  spływ kajakowy po Redze.  Z 

pozoru spokojna rzeka pokazała swoje groźne oblicze. Nie obyło się bez eks-

tremalnych zdarzeń. Trasa prowadziła z Gryfi c do miejscowości Kłodkowo, 

gdzie na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Dariusza Jaworskiego 

można było podzielić się wrażeniami i osuszyć ubrania...a niekiedy całkiem 

je zmienić! Piękne krajobrazy, dobra organizacja wyjazdu oraz wspólna za-

bawa połączona z odrobiną sportowej adrenaliny na pewno długo pozosta-

ną w pamięci uczestników wyjazdu.
Marcin Simiński

Olimpia gra z Dębem 
W najbliższą sobotę A-klasowa Olimpia podejmie w Wierzbięcinie 

Dęba Dębice. 

To już piąty mecz naszej drużyny w sezonie. Do tej pory nasz zespół od-

notował cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Obecnie zajmuje piąte miejsce 

w ligowej tabeli i ma trzy punkty straty do lidera. Dąb, z czterema punkta-

mi plasuje się natomiast na ósmej pozycji. W sobotnim meczu z powodu 

kontuzji nie zagra piłkarz Olimpii Wojciech Bonifrowski. Początek meczu 

o godz. 16.00.  man
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Biuro rachunkowe 
mgr. Inż. Jerzy Banuch i mgr. Hanna 
Banuch usługi księgowe 
Godziny otwarcia 8-16 pn. - pt.
ul. Mikołaja Reja 9 
72-200 Nowogard
Tel. 608 676 148 , 91 39 22 308

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 

stoisko 23 m kw. 

Tel. 91 392 81 40.

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

F.H. CHEMIA 
Informuję od dnia 01.10.10 
siedziba fi rmy przeniesie się 

na ul. Sienkiewicza 7A 
(w byłej hali fi rmy Danpotex)

17 września 193917 września 1939

Tej  daty  nie  wolno Tej  daty  nie  wolno 

zapomnieć !zapomnieć !

71 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Dokładnie 71 lat temu, w dniu 17 września, oddziały Armii 

Czerwonej w wyniku wcześniejszego porozumienia z hitle-

rowskimi Niemcami wkroczyły na teren Rzeczpospolitej. W 

rocznicę tych wydarzeń upamiętniono także na ziemi Nowo-

gardzkiej.
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

Z A P R A S Z A 
Na  otwarcie wystawy malarskiej – mieszkanki naszego miasta

Małgosi  Krawczyk

Dzisiaj, 21 września 2010 r. o godzinie 17 00

Sala wystawowa biblioteki

13 wrzesień

Godz. 12.00 – wypadek drogo-

wy na przejściu dla pieszych na ul. 

Warszawskiej – gdzie samochód 

marki Fiat potrącił kobietę, która 

z urazami została przewieziona do 

szpitala w Nowogardzie.

19.15 – kradzież w sklepie „In-

termarche” – ochrona  sklepu za-

trzymała Jakuba U., sprawcę kra-

dzieży czytnika do kart.

14 wrzesień

Godz. 9.45 – uszkodzenie samo-

chodu marki Opel Vectra przez 

nieznany pojazd na parkingu sa-

mochodowym przy ul. 700-lecia.

12.15 – pracownik sklepu „Bie-

dronka” powiadomił o zatrzyma-

niu sprawcy kradzieży alkoholu. 

Na miejscu patrol wylegitymował 

Krzysztofa W. Sprawca został uka-

rany mandatem karnym  w wyso-

kości 500 zł.

14.30 – pracownik sklepu „Bie-

dronka” powiadomił o zatrzyma-

niu sprawcy i kradzieży artykułów 

spożywczych. Na miejscu patrol 

wylegitymował Mariusza S., któ-

ry został ukarany mandatem kar-

nym.

16.00 – kolizja drogowa na 

parkingu przy ul. Światowida 

– uszkodzeniu uległ samochód 

marki Peugeot 406 przez inny sa-

mochód marki Renault, który na-

stępnie oddalił  się z miejsca zda-

rzenia.

16.30 – kradzież drzewek ozdob-

nych w miejscowości Radostowo.

15 wrzesień

Godz. 13.30 – kolizja drogowa 

na ul. Wojska Polskiego – niezna-

ny sprawca, wykonując manewr 

cofania, uderzył w pojazd marki 

Peugeot 206.

14.50 – kolizja drogowa na ul. 

Wojska Polskiego – poszkodo-

waniu uległy dwa pojazdy marki 

Honda i WV Golf.

17.10 – kolizja drogowa na ul. 

Świerkowej i Armii Krajowej – 

doszło do zderzenia samochodów 

marki BMW.

17.45 – kolizja drogowa na ul. 

Bema – w zaparkowany samo-

chód marki Mercedes uderzył sa-

mochód ciężarowy marki DAF.

22.10 – kradzież paliwa na stacji 

Orlen przez dwóch mężczyzn po-

ruszających się samochodem mar-

ki Mazda 323 F.

16 wrzesień

Godz. 11.40 – policjanci sek-

cji SRD KPP Goleniów w trakcie 

kontroli drogowej pojazdu Fiat 

ujawnili, że kierujący Kazimierz S. 

znajduje się w stanie nietrzeźwo-

ści z wynikiem 1,34 promila w wy-

dychanym powietrzu.

14.00 – kradzież dwóch beczek 

paliwa z terenu posesji w miejsco-

wości Błotno.

14.15 – kolizja drogowa na ul. 

Bankowej – doszło do zderzenia 

dwóch pojazdów marki Mercedes.

14.30 – pracownik sklepu „Net-

to” powiadomił o zatrzymaniu 

sprawcy kradzieży. Patrol na miej-

scu wylegitymował Stanisława D.

17.30 – kolizja drogowa na ul. 

Wyszyńskiego – skuter uderzył w 

samochód marki Citroen.

18.20 – policjanci SRD KPP Go-

leniów w trakcie kontroli moto-

rowerzysty ujawnili nietrzeźwego 

Zbigniewa W., który miał w wy-

dychanym powietrzu 2,78 promi-

la alkoholu.

20.10 – patrol OPI w trakcie 

kontroli drogowej na ul. Kościel-

nej ujawnił nietrzeźwego Walde-

mara W., który bez uprawnień kie-

rował samochodem marki Honda. 

W/w miał 2,50 promila alkoholu 

w wydychanym powietrzu.

17 wrzesień

Godz. 12.20 – kolizja drogowa 

na ul. 700-lecia – pojazd marki 

Audi najechał na Poloneza Tracka.

15.30 – kradzież na ul. Zamko-

wej tablic rejestracyjnych samo-

chodu marki Opel Vectra.

18 września

Godz. 13.40 – wypadek drogo-

wy na ul. 700-lecia – doszło do 

zderzenia dwóch pojazdów, w wy-

niku czego pasażerka jednego z 

samochodów, z urazem głowy zo-

stała przewieziona do nowogardz-

kiego szpitala.

15.00 – kolizja drogowa na ul. 

Żeromskiego samochód marki 

Suzuki uderzył w płot, a następnie 

oddalił się z miejsca zdarzenia.

19 września

Godz. 01.40 – kolizja drogowa w 

miejscowości Kolonia Czermnica 

– samochód marki Mazda uderzył 

w konia, który wtargnął pod koła 

pojazdu.

17.15 – kolizja drogowa w miej-

scowości Czermnica – WV Golf 

uderzył w ogrodzenie posesji, po 

czym oddalił się z miejsca zdarze-

nia.

9.30 – uszkodzenie szyby w 

oknie sklepu odzieżowego na ul. 

Bankowej.
Opr. Jarosław Bzowy

Red. Karolina Klonowska 

Kronika policyjna Poznaj swojego dzielnicowego 
Dzielnicowy - funkcjonariusz Policji pionu prewencji, realizuje zadania w 

granicach przydzielonego mu rejonu służbowego, a w szczególności:

1)      prowadzi rozpoznanie przydzielonego mu rejonu służbowego pod 

względem   osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na 

stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2)   realizuje zadania z zakresu profi laktyki społecznej;

3)     realizuje zadania z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykro-

czeń;

4)      kontroluje przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz 

przepisów prawa miejscowego.

W dzisiejszym numerze Dziennika przedstawiamy kolejnego dzielnico-

wego, Rejonu II, tel. 91-57-92-330:

st. sierż. Adam Szczyrba  

„Służbę w Policji rozpocząłem w 
2001 r., natomiast funkcję dzielnico-
wego pełnię od roku. Jako młody dziel-
nicowy na co dzień pracuję nad zmia-
ną stereotypu policjanta. Jestem po to 
aby pomagać! wszystkim mieszkańcom 
„mojego” rejonu. Podając bezpośredni 
nr telefonu na biurko, wyrażam głębo-
ką nadzieję, że będziecie Państwo zgła-
szać się do mnie ze wszystkimi bolącz-
kami a na pewno wspólnie znajdziemy 
sposób na ich rozwiązanie . ” 

Rejon II obejmuje ulice:

Łąkowa, Bohaterów Warszawy, Krótka, Radosława, Poniatowskiego, 

Kwietniowa, Ogrodowa, Żeromskiego, Zaciszna, 15 Lutego, Magazynowa, 

Wartcka, Sienkiewicza, Słowackiego, Kasprowicza, Młynarska, Nadtorowa, 

Polna, Cmentarna, Reymonta, Reja, Kochanowskiego, Mickiewicza, Gryfi -

tów, Światowida, Jana Pawła II, Racibora, Asnyka.   
st. insp. Klaudia Gieryń 

UWAGA! - KOMUNIKAT POLICJI 
Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w sprawie ko-

biety o ustalonych danych osobowych, która pobierając pieniądze w różnych 

kwotach i powołując się na swoją trudną sytuację osobistą bądź materialną 

oferuje pokrzywdzonym m.in. drewno na opał, produkty rolne, zwierzęta 

gospodarcze i inne, a następnie nie wywiązuje się z powstałych zobowiązań.

W związku w powyższym proszę wszystkie osoby, które przekazały kobie-

cie pieniądze i nie otrzymały zamówionych rzeczy, o kontakt z prowadzą-

cym postępowanie mł. asp. Marcinem Święcickim pod nr tel. 91-57-92-308
mł.asp. Marcin Święcicki 

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 14 września 2010 r. przy jednej z posesji na ul. 

Wojska Polskiego znaleziono rower górski. Właściciel zguby proszony jest o 

zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 
st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Tej  daty  nie  wolno 

zapomnieć !
Uroczystości w intencji ofi ar agresji ZSRR na Polskę rozpoczęła msza 

święta w kościele   pw.Św. Rafała Kalinowskiego poprowadzona przez ks. 

proboszcza Kazimierza Łukjaniuka, w  której udział  wzięli przedstawicie-

le władz samorządowych, związku Sybiraków,  lokalnych struktur Prawicy 

Rzeczypospolitej i mieszkańcy Nowogardu. Po mszy uczestnicy przenieśli 

się pod pomnik Sybiraków na nowogardzkim cmentarzu gdzie z udziałem 

ks. proboszcza modlono się za ofi ary Sowieckiej agresji odsłuchano także 

hymnu narodowego i złożono wieńce. 
Jarosław Bzowy 

Badania mammografi czne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” w dniu 09.10.2010 r.

organizuje wyjazd na badania mammografi czne dla kobiet w wieku 50-69 lat

do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje - Samodzielny Publiczny Szpital

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po

godz. 14.00, tel. 505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe to 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Znalezione  
okulary

W miejscowości Łęgno znalezio-

no okulary. Są do odebrania w re-

dakcji Dziennika Nowogardzkiego.

Red. 
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Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim uczestnikom 
uroczystości 
pogrzebowej 

śp. Kazimierza 
Ligner 
składają 

żona i córki 
z rodzinami.

Serdeczne wyrazy współczucia 
i głębokiego żalu

koleżance 

Ewie Haresiemowicz
z powodu śmierci 

ojca

składają 
pracownicy fi rmy „WENA”

Serdeczne 
podziękowania 

dla Księdza  

Krzysztofa 
Sochy 

za mszę żałobną 
i wygłoszone 
słowo boże 

składa 
Rodzina

PODZIĘKOWANIAKONDOLENCJE PODZIĘKOWANIA

Coraz więcej rodziców decyduje 

się na to, by zapisać swoje sześcio-

letnie (a czasem nawet i pięciolet-

nie) dziecko nie do zerówki, ale od 

razu do pierwszej klasy. Dorośli sta-

ją przed dylematem, którego roz-

wiązanie, wbrew pozorom, wcale 

nie jest takie oczywiste. Dlaczego? 

Wielokrotnie słyszy się tłumaczenia 

typu: „Uważam, że moje dziecko, jak 

na swój wiek, jest nad wyraz mądre, 

zdolne i bystre. Nie widzę więc po-

wodu, dla którego miałoby nie pójść 

do pierwszej klasy w wieku sześciu 

lat. Na pewno sobie poradzi”. Ow-

szem, jest wielu sześciolatków, które 

swoim młodziutkim umysłem prze-

wyższają niejednego ucznia trzeciej 

klasy szkoły podstawowej, to praw-

da. Zdania na ten temat są jednak 

podzielone, bo czy o to właśnie w 

tym wszystkim chodzi? Czy szyb-

ki rozwój intelektualny dziecka jest 

wystarczającym argumentem, by 

pozbawić je możliwości mentalne-

go przygotowania się do zderzenia 

ze szkolną rzeczywistością? Słow-

nik języka polskiego mówi jasno, że 

klasa „0” to wstępne przygotowanie 

dzieci do nauki w pierwszej klasie. 

Biorąc zatem pod uwagę tę defi nicję, 

warto zastanowić się nad stosowno-

ścią posyłania sześciolatków od razu 

do pierwszej klasy. Jedni twierdzą, 

że nie powinno się pozbawiać ma-

lucha, bądź co bądź, beztroskiego 

okresu nauki w zerówce, gdzie prze-

cież dopiero zaczyna zgłębiać tajni-

ki nie tylko zabawy z rówieśnikami, 

ale i nauki właśnie. Inni uważają na-

tomiast, że lepiej, by dziecko zosta-

ło od razu rzucone na głęboką wodę, 

bo po co marnować czas na eduka-

cję w klasach zerowych? Należy jed-

nak pamiętać, że zerówka to nie tyl-

ko sielanka, ale i ciężka praca, w cza-

sie której dzieci zapoznawane są z 

podstawami tego, co czeka je w ko-

lejnych latach edukacji. To łagodna 

forma przejścia z krainy zabawek do 

świata nauki i obowiązków, bez nie-

potrzebnego stresu.

Dylemat posyłania sześciolat-

ków do pierwszej klasy dotyka także 

mieszkańców Nowogardu oraz oko-

lic. W celu zbadania tej sprawy, zde-

cydowaliśmy się dowiedzieć, ilu sze-

ściolatków uczęszcza do pierwszej 

klasy w szkołach na terenie gminy 

Nowogard:

SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

– 41 dzieci w klasach pierwszych, w 

tym 1 dziecko w wieku sześciu lat

SP nr 2 im. Marii Konopnickiej – 

44, w tym 1 dziecko w wieku sześciu 

lat 

SP nr 3 im. Polskich Olimpijczy-

ków – 52, w tym 2 dzieci w wieku 

sześciu lat

SP nr 4 im. Jana Pawła II – 26, w 

tym 4 dzieci w wieku sześciu lat

SP Strzelewo – 15, w tym 1 dziec-

ko w wieku sześciu lat

SP Błotno – 14, w tym 1 dziecko w 

wieku sześciu lat

SP Orzechowo – 18, w tym 3 dzie-

ci w wieku sześciu lat

SP Żabowo – 6, żadne dziecko w 

wieku sześciu lat nie uczęszcza do 

tej klasy

SP Wierzbięcin – 18, w tym 2 

dzieci w wieku sześciu lat

SP Długołęka – 12, żadne dziecko 

w wieku sześciu lat nie uczęszcza do 

tej klasy

Zerówki są swego rodzaju funda-

mentem dalszych lat nauczania, na-

miastką trudów, z jakimi dzieci będą 

musiały zmierzyć się w kolejnych 

etapach życia szkolnego. Czy dać im 

szansę na stopniowe zaznajamianie 

się z tym, co je czeka czy też lepiej, 

by od razu rzuciły się w wir nauki? 

Jest to kwestia indywidualnego po-

dejścia każdego z nas, co zresztą po-

twierdza przeprowadzona wśród ro-

dziców sonda zamieszczona w po-

przednim numerze DN. 

Komentarz:

Problem jest i nie możemy uda-

wać, że go nie ma. W przeciwnym 

razie takie tematy w ogóle nie były-

by podejmowane, nie tylko w me-

diach, ale i w zwykłych codziennych 

rozmowach. Zdania są podzielone, 

każda ze stron ma swoje racje. Nie-

którzy uważają, że nie ma o czym 

mówić – to nie jest tak. Nawet 1% 

niepewności w danej sprawie czyni 

z tej kwestii dylemat, którego roz-

wiązania należy poszukiwać. Po to 

przeprowadzane są badania opinii 

publicznej, by jak najwierniej od-

zwierciedlić ogrom podjętego tema-

tu. Naszym zadaniem, jako dzienni-

karzy, jest poruszanie spraw, które w 

sposób bezpośredni dotyczą środo-

wiska społecznego. Jeśli wśród ludzi 

goreją dyskusje na temat podjęty w 

artykule, to znaczy, że problem ist-

nieje, a udawanie, że nie ma o czym 

mówić, w żadnym stopniu go nie 

umniejsza, a już na pewno nie likwi-

duje.
Karolina Klonowska

Zerówki – potrzebne czy nie?

Kuna raz jeszcze…
Kto sprząta padlinę? Pytanie takie padło w poprzednim tygodniu 

(13.09.br.) i pozostało bez odpowiedzi. Nikt nie zareagował , nikt nie uprząt-

nął. Obrazek jest przerażający…
LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Malwina Król, Ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Rozpoczęliśmy drugi rok realiza-

cji projektu „Elokwentny Absolwent 

Techniczny Teraz-ETAT”  fi nanso-

wanego ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

Również i w tym roku szkolnym 

założonym celem głównym projektu 

jest podwyższenie wyników egzami-

nów zewnętrznych w zawodzie tech-

nik ekonomista i handlowiec, sprze-

dawca oraz podwyższenie zdawal-

ności egzaminu maturalnego z ma-

tematyki. 

Zakładamy także wzrost świado-

mości edukacyjnej 60 uczniów ZSP 

poprzez wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne uczniów z problema-

mi w nauce lub zagrożonych przed-

wczesnym wypadnięciem  z systemu 

oświaty. 

Zajęciami projektowymi w roku 

szkolnym 2010/2011 zostanie ob-

jętych ponad połowa uczniów ZSP, 

w tym uczniowie z terenów wiej-

skich i  uczniowie niepełnosprawni. 

Zgodnie z zasadą równości płci 50 % 

uczniów objętych projektem stano-

wią dziewczęta. 

W ramach projektu będą odbywa-

ły się warsztaty: 

• „Warsztaty zawodoznawcze – 

miniprzedsiębiorstwo” dla uczniów 

klas I-IV technikum handlowego i 

ekonomicznego, 

• „Bliżej zawodu-warsztaty eko-

nomiczno-informatyczne” dla 

uczniów ZSZ, 

• „Warsztaty samozatrudnie-

nie szansą na przyszłość” obejmą 

uczniów klas TM, TŻ i GD oraz TI, 

• „Matematyka w ekonomii” dla 

uczniów klas technikum i szkoły za-

sadniczej, 

• „Handlowy język angielski” - za-

jęcia dla uczniów klas: TE, TH, TM 

oraz TŻ i GD, 

• „Ekonomiczny” język niemiec-

ki - dla uczniów TE, TH, TM oraz 

TŻ i GD, 

• „Warsztaty pedagogiczne - po-

znaj siebie i innych” – dla uczniów 

zagrożonych przedwczesnym wy-

padnięciem z systemu oświaty i nie-

śmiałych. 

Koordynatorem projektu jest pani 

Jowita Pawlak. 

Wszystkie działania projek-

towe realizowane są przez  Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. St. Staszica w Nowogardzie 

w partnerstwie z fi rmą „Budmat” 

L.Cedro, D.Szulejko. 

Projekt współfi nansowany ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego.

Skład drużyny ZSP:

Sylwia Jeziorska  Dawid Kot 

Jolanta Parszyk   Przemek Lelowski 

Monika Nosek   Bartosz Fedak

Michalina Waszak  Mateusz Wawrzyniak 

Marika Zawadzka  Artur Szućko

Kinga Piwowarczyk  Marcin Wipplinger

Ines Penczek   Mateusz Czapski 

Malwina Król   Kryspin Krzywański 

Aleksandra Król  Tomasz Iwan 

Dominika Malicka  Bartosz Lorent

Gabriela Polak   Filip Kowalski

    Jacek Kopiecki

    Mateusz Biskupski

    Łukasz Baranowski

Opiekun :

Zbigniew Ceranka  Jerzy Stolf

Naszym zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

 DLA KAŻDEGO COŚ SŁODKIEGO 

Placek z śliwkami
Kruche ciasto:

30 dag maki, torebka budyniu o smaku migdałowym, 25 dag masła, 10 dag 

cukru, 2 żółtka, 3 łyżki kwaśnej śmietany, łyżeczka proszku do pieczenia, sól, 

tłuszcz do formy;

Na obłożenie:

70 dag wydrylowanych śliwek, 10 dag płatków migdałowych, 7 łyżek płyn-

nego miodu

Mąkę wymieszaj z solą, proszkiem budyniowym i do pieczenia. Dodaj po-

krojone masło i posiekaj nożem. Dosyp cukier i wlej śmietanę wymieszaną 

z żółtkami. Szybko zagnieć kruche ciasto. Uformuj kulę, zawiń w folię spo-

żywczą i schładzaj w lodówce przez 30 minut.

Ciasto rozwałkuj na grubość 1 cm. Przenieś na wałku na natłuszczoną 

blachę. Nakłuj widelcem. Piecz 15 min. w 180 st. C. Wyjmij z piekarnika, 

na wierzchu ułóż ciasno połówki śliwek, posyp migdałami i polej miodem. 

Piecz jeszcze 30 minut. 

Gruszki w cieście
6 gruszek, łyżka wódki, 2 łyżki rodzynek, 2 łyżki miodu, 4 łyżki posieka-

nych orzechów włoskich, białko;

Kruche ciasto:

30dag mąki, 20 dag masła, 5 żołtek, ½ szkl. cukru pudru

Z podanych składników szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę, owiń folią 

spożywczą i schładzaj 30 minut w lodowce. Gruszki obierz, przekrój na pół, 

usuń gniazda nasienne. Rodzynki zalej wódką, wymieszaj z orzechami i mio-

dem. Połówki gruszek napełnij nadzieniem i złóż. Ciasto rozwałkuj, potnij na 

kwadrat o boku 15 cm. Każdą gruszkę owiń ciastem, tak, by wystawał ogonek, 

brzegi zlep. Posmaruj ubitym białkiem. Ułóż na blasze i piecz 20 minut. 

Smacznego !!!

 

ELOKWENTNY TECHNICZNY 

ABSOLWENT Teraz - ETAT

SPORTOWE WIEŚCI  z ZSP
 17.09.2010 w ZSP Nowogard odbył się memoriał Stanisława Steczka w 

piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. 

W turnieju tym wzięły udział: trzy zespoły dziewcząt reprezentujących LO 

2 Nowogard, Gimnazjum  nr 3 Nowogard, ZSP Nowogard oraz sześć zespo-

łów chłopców z  LO 1 i LO 2 Nowogard, Gimnazjum nr 1 i 3 Nowogard, KS 

Energetyk Gryfi no i  ZSP Nowogard.

Klasyfi kacja końcowa:

Dziewczęta    Chłopcy

1- ZSP Nowogard   1- KS Energetyk Gryfi no

2- Gimnazjum nr 3 Nowogard 2- ZSP Nowogard

3- LO 2 Nowogard   3- LO 2 Nowogard

Jubileusz 40-lecia ZSP
W szkole trwają przygotowania do jubileuszu 40-lecia. Uroczystości 

planowane są na 23.10.2010 r.
Harmonogram obchodów:

• 10:00 - msza święta w kościele PW Św. Rafała Kalinowskiego
• 11:30 - rozpoczęcie uroczystości w auli ZSP im. St. Staszica 

w Nowogardzie ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
• 11:30 - 13:30 - ofi cjalna część obchodów
• 14:00 - zwiedzanie szkoły
• spotkania nieofi cjalne (grill)

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów. Informacje w sekretaria-
cie szkoły pod nr tel: 913921162.
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Pamiętajcie o ogrodach…
Z okazji Dnia Działkowca odbyła się w Nowogardzie kameralna uroczy-

stość. Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych zaprosił wyróżniających 

się działkowców by wręczyć im odznaki, podziękowania i nagrody. Imprezę 

uświetnili przedstawiciele Zarządu Okręgowego ze Szczecina pani Teresa 

Smolich i pan  Stanisław Ciach oraz przedstawiciele władz samorządowych 

Nowogardu – Burmistrz Kazimierz Ziemba oraz Zastępca Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej Robert Czapla.

Spotkaniu przewodniczył Prezes 

Zarządu ROD im. Juliusza Słowac-

kiego Ryszard Wajk. W przemówie-

niach Prezesa i zaproszonych go-

ści przeważały podziękowania dla 

pracowitych działkowców, podkre-

ślana była rola ROD , pojawiała się 

niestety troska o przyszłość działek. 

Wprawdzie burmistrz Kazimierz 

Ziemba oraz Robert Czapla zapew-

niali o gwarancjach funkcjonowa-

nia ogrodów, o ujęciu tych terenów 

w opracowywanym Planie Zago-

spodarowania Przestrzennego ale 

też wyrażano obawę o przyszłość ze 

względu na to, że Ustawa o ROD z 

8 lipca 2005 roku utrwalająca wie-

loletnie zdobycze Związku świętuje 

póki co 5-lecie, ale jest ona zaskar-

żona do Trybunału Konstytucyjne-

go. Całe środowisko działkowców 

aktywnie apeluje w jej obronie.  

Dowodem tych starań może być 

dyplom jaki Ryszard Wajk otrzy-

mał od Prezesa Polskiego Związku 

Działkowców – „Za zasługi w obro-

nie ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych”.

Po części ofi cjalnej była już tylko 

zabawa w „rodzinnym” gronie dział-

kowców.

Do zobaczenia za rok…
Tekst i foto LMM

PS. Podczas spotkania odczytano 

życzenia jakie nowogardzkim dział-

kowcom przesłali działkowcy z ROD 

„Cukrownik” w Gryfi cach. Mottem 

listu było przysłowie chińskie:

„Jeśli chcesz być szczęśliwy przez 

godzinę - upiecz prosię,

Jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok 
– ożeń się,

Jeśli chcesz być szczęśliwy przez 
całe życie – uprawiaj ogród!”

Wyróżnienia i nagrody

Z okazji obchodów „Dnia Działkowca” Okręgowy Zarząd w Szczecinie 

przyznał odznaki wyróżniającym się działkowcom i tak:

- brązowe odznaki otrzymali: Zbigniew Gradzik, Bogdan Bera, Henryk 

Marcinkowski.

- za najładniej zagospodarowaną działkę Ogrodową Komisja konkurso-

wa ROD w składzie: Zofi a Bukowska, Renata Stasiak, Jan Wiącek zapropo-

nowała wyróżnić dyplomem, czapką PZD i książką 29 działkowców: 

- z ogrodu Nr 1 – Stanisław Wiśniewski, Piotr Więckowski, Elżbieta Ra-

dzicka, Stanisław Niedośmiałek, Henryk Mularczyk, Anatol Żukowski, 

Małgorzata Salamon, Czesław Fijałkowski, Bogdan Bera, Ryszard Micha-

lak, Wiesław Kowalczyk.

- z ogrodu Nr 2 – Zenon Turek, Jarosław Bukowski, Żaneta Adameczak, 

Bronisław Górniak, Ryszard Pisarek, Andrzej Górnicki.

- z ogrodu Nr 3 – Henryk Marcinkowski, Władysław Garbarczyk, Irena 

Jażdżewska, Sylwester Grygowski, Kazimierz Rzewuski, Józef Rynkiewicz, 

Danuta Kędzierska, Ryszard Bernat.

- z ogrodu Nr 4 – Lucyna Durkowska, Wiktor Rocławski, Bogusław Paś, 

Józef Krzyżaniak.

Do konkursu Okręgowego  „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy 

Okręgu Szczecińskiego roku 2010” przez Zarząd ROD „ J. Słowackiego” 

zgłoszony został nasz Ogród i działkę nr 130 z ogrodu Nr 1

W wyniku lustracji Okręgowa Komisja Konkursowa w Szczecinie wy-

różniła Ogród dyplomem i zestawem książek. Na 11 ogrodów które przy-

stąpiły do konkursu uzyskaliśmy 5 miejsce. 

W konkursie „ Wzorowa Działka okręgu Szczecińskiego Roku 2010” –  

działka nr 130 z ogrodu nr 1 pani Zofi i Ardan w wyniku przeprowadzonej 

lustracji przez Okręgową Komisję Konkursową ze Szczecina zajęła II miej-

sce w Okręgu.  

Opr.red. Katarzyna  Marek - Kosakiewicz 
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Słuch mamy tylko jeden… 

Bezpłatne badanie słuchu 

z „PŁATKIEM”
W dniu 17.09.2010  z inicjatywy lekarza specjalisty  otolaryngologa Anny   

Fedorczuk-Smoliry szczecińska fi rma ortopedyczna „PŁATEK” zapro-

ponowała bezpłatne kompleksowe badanie słuchu naszym mieszkań-

com. Akcja miała na celu propagowanie diagnostyki słuchu i promocję 

wiedzy o skutkach problemów ze słuchem. 

W Polsce na problemy ze słuchem cierpi około 5-6 mln. osób. Szacu-

je się, że tylko 10% z nich jest świadomych swojego problemu, a tylko 

6% podjęło działania dla poprawy swojego słuchu. Pod tym względem 

w skali Europy Polska plasuje się na szarym końcu krajów Unii Euro-

pejskiej. 

Badanie odbyło się w specjalnie 

do tego przystosowanym samocho-

dzie o wdzięcznej nazwie „Słucho-

bus- Płatek”..Jego profesjonalne wy-

posażenie i sprzęt, jakim dyspono-

wali pracownicy fi rmy oznaczało, 

że badanie będzie przeprowadzone 

rzetelnie i niezagrażający zdrowiu 

pacjenta. W specjalnej wygłuszonej 

kabinie, gdzie znajdowała się apara-

tura pomiarowa pacjenci poddawa-

li się badaniu. W rozmowie z panią 

Sylwią Rybak, która jest protetykiem 

słuchu, a zarazem pracownikiem 

fi rmy wykonującej badanie dowie-

działem się, że jest to taka pierwsza 

akcja, którą zorganizowała fi rma. 

Jej głównym celem jest wykrycie u 

mieszkańców Nowogardu dysfunk-

cji słuchu. Koordynatorem akcji był 

prezes fi rmy Michał Płatek i lekarz 

otolaryngolog Anna Fedorczuk – 

Smolira .Akcja była pierwszą, ale nie 

ostatnią.  Jej efekt to kilka przypad-

ków, gdzie potrzebna była specjali-

styczna porada lekarza i dalsze ba-

dania uzupełniające w celu już kon-

kretnej diagnostyki. Sama akcja cie-

szyła się dużym powodzeniem - jej 

podstawową zaletą był fakt, iż  ba-

danie odbywało się bez skierowania. 
Jarosław Bzowy 

Długi szpitali

A jednak prywatyzacja!
Na oddłużenia szpitali i przychodni przekazano już ponad 20 mld zł. To bli-

sko połowa tego, czym dysponuje w skali roku Narodowy Fundusz Zdrowia na 

leczenie blisko 40 milionów Polaków - wynika z raportu portalu Money.pl.

Wzrostu zadłużenia nie wyhamował 

też wzrost składki zdrowotnej. Wpły-

wy ze składki zwiększyły się o ponad 

18 miliardów w ciągu pięciu lat. Mimo 

tego zadłużenie placówek po krótko-

trwałym spadku, ponownie zbliża się 

do granicy 10 mld złotych, oraz pozio-

mu sprzed ostatniej akcji oddłużania.

W 2006 roku rząd Kazimierza Mar-

cinkiewicza przyjął projekt noweliza-

cji ustawy o pomocy publicznej i re-

strukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. Umorzono wtedy 

zadłużonym, publicznym szpitalom 

70 procent należności wobec budżetu 

państwa. (źródło: Ministerstwo Zdro-

wia)

Jak pisze Money.pl, najbardziej za-

dłużone są szpitale kliniczne. W Pol-

sce funkcjonują 44 takie placówki, ale 

tylko 11 z nich nie jest zadłużonych. 

Ich organem założycielskim są akade-

mie medyczne. Na początku tego roku 

ich zadłużenie przekroczyło 1,5 mld 

zł. Zobowiązania wymagalne - czy-

li, te które już powinny zostać spłaco-

ne - tylko sześciu najbardziej zadłużo-

nych wynoszą ponad 0,5 mld zł. W su-

mie długi wymagalne wszystkich pla-

cówek, tylko w pierwszej połowie tego 

roku sięgnęły już ponad 2,7 mld zł - 

wylicza Money.pl. (źródło: Minister-

stwo Zdrowia, *2010 - obejmuje dane 

na koniec II kwartału).

Ministerstwo Zdrowia zamierza 

postawić tamę rosnącym długom. 

Mają w tym pomóc kolejne pomysły 

zawarte w nowych założeniach ustaw 

zdrowotnych, które jesienią mają 

trafi ć do Sejmu. Przewidują one, że 

chociaż nie będzie obligatoryjnego 

przekształcenia szpitali w spółki, to 

samorządy, które tego nie uczynią, 

będą musiały przejąć długi lecznic. 

Te, które zdecydują się na przekształ-

cenie otrzymają pomoc fi nansową z 

budżetu państwa. Ujemny wynik fi -

nansowy szpitala, który nie jest spół-

ką, samorząd będzie musiał pokryć 

w ciągu trzech miesięcy od upływu 

terminu zatwierdzenia sprawozda-

nia fi nansowego. Jeżeli tego nie zro-

bi, w ciągu 12 miesięcy będzie musiał 

przekształcić placówkę w spółkę.

W ocenie resortu zdrowia takie roz-

wiązania przyczynią się do przejęcia 

przez samorządy większej odpowie-

dzialności za szpitale.
Raport Money.pl opr. LMM
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OGŁO SZE NIA DROB NE
 NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  tel. 
660 797 830

• Sprzedam kawalerkę I piętro, Warszaw-
ska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 24 m kw. 
668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie+garaż, dobra lokalizacja. 
783 863 961

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m 
kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, ul. Ro-
osevelta. Tel. 512 358 578, 663 051 306.

• Poszukuję lokalu handlowego do wyna-
jęcia lub zakupu: centrum Nowogardu, 
parter, wejście z ulicy, minimum 20 m2 
+ zaplecze, umowa ponad 2 lata. Tel. 
608 820 028.

• Studentom wynajmę mieszkanie 3po-
kojowe Szczecin, Mickiewicza. Tel. 
694 664 274

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na M-3 w Nowogardzie. 783 649 880

• Sprzedam mieszkanie o pow. 75 m kw., 
2 piętro, w starym budownictwie. 91 39 
20 740

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje – Leśna. 
796 820 971

• Sprzedam działki budowlane 45, 32 ar. z 
warunkami. 796 820 971

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Wynajmę mieszkanie 3pokoje ul. Bema. 
530 727 663

• Działka, Nowogard, wyjazd na Stargard, 
rolna z przeznaczeniem na budownic-
two szeregowe i jednorodzinne według 
planu zagospodarowania terenu, pow. 
26831 m kw., w całości 20 PLN m kw., po 
podziale 45 PLN m kw., Tel. 660 424 989

• Nowogard Kompleks 2 działek o łącznej 
pow. 5864 m kw.i 5904 m kw., przez. 
przemysł i usługi, inwestycyjna, 1 ogro-
dzona, droga asfaltowa, centrum mia-
sta, 800 m od głównego skrzyżowania, 
35 PLN netto m kw., Tel. 660  424  989, 
91 432 61 22

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 91 
39 20 866

• Wynajmę atrakcyjna 90 m mieszkanie 
pełen komfort. 668 989 393

• Wynajmę lokal 80 m kw. na działal-
ność gospodarczą. Atrakcyjna cena. 
606 703 451

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokoje 67 m kw. +garaż. 660 346 200

• Kupię dwa pokoje w centrum Nowogar-
du, może być do remontu. 91 39 23 775, 
784 448 549

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie. 665 065 865

• Zamienię kawalerkę na mieszkanie 
2 pokojowe z dopłatą. 606  664  974, 
668 509 795 po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe od 
15 września. Nowogard. Ul. 3go Maja. 
510 052 611

• Działka ogrodowa, Nowogard. Odstęp-
ne 1700. 791 423 559

• Do wynajęcia kiosk na Targowisku. 
512 012 823

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zamko-
wej, 3 pokojowe. 603 530 638

• Wynajmę lokal na sklep lub na działal-
ność gospodarczą. 601090079

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu jed-
norodzinnego osobne wejście, Nowo-
gard. 609 307 327

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe (czę-
ściowo umeblowane). 660 010 540

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m kw. 
lub zamienię za kawalerkę w Nowogar-
dzie. 503 309 375

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m kw. 
powierzchni terenu (ogrzewanie + po-
mieszczenie socjalne). 607 646 622

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw. po re-
moncie z dużym balkonem. 600 368 810 

• Wynajmę garaż na ul. 700 lecia (przy to-
rach). 605 305 160

• Sprzedam mieszkanie ok. 100 m kw., 
stare budownictwo, dwa garaże. 
605 305 160

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4 pokojo-
we. 508 309 980

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Sprzedam 9 h. ziemi Strzelewie za 
100 000zł. 667 476 876

• Sprzedam dwie działki pod garaże mu-
rowane przy J.Pawła II w Nowogardzie, 
cena 4800 zł/m kw. 605 522 340

• Sprzedam segment szeregowca w Gole-
niowie o pow. 220 m kw. cena do nego-
cjacji. 602 284 810

• Sprzedam działkę pod zabudowę 0,89 
ha w Jarchlinie dobra lokalizacja kształt 
prostokątny trzy drogi dojazdowe w 

tym asfaltowa, teren wyrównany, media 
obok działki. 502 419 276

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
67 m kw. Warszawska 13 na 2 pokoje z 
kuchnią do II piętra, blisko kościoła. 91 
39 26 528, 667 926 528. 

• Sprzedam garaż murowany na Zamko-
wej. 91 39 23 544

• Posiadam do wynajęcia kontener han-
dlowy 12 m kw. w Goleniowie na tar-
gowisku przy ul. Zielona droga 59, bar-
dzo atrakcyjny punkt, vis a vis fryzjera. 
605 522 340

• Poszukuję garażu na Jana Pawła, Ponia-
towskiego i 15 lutego. 721 314 711

MOTORYZACJA

• Kupię polski motocykl (motorower) wy-
produkowany do 80 roku lub samochód 
Syrena, Warszawa oraz części do nich. 
Tel. 508-351-213.

• Marcedes 320 CDJ automat, hak, 2001r. 
wynajmę 250 za dobę. 790 405 650

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – rok 
prod – 2002, drugi właściciel – kobieta. 
Tel. 605 914 924

• Sprzedam Mercedes 124 250 D stan bar-
dzo dobry. 788 566 432

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny 
metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Renault 19 1,4 model 1995 w dobrym 
stanie. Cena 1950zł do negocjacji. 
663 593 987

• Sprzedam VW Passat rocznik 1993 biały, 
cena do uzgodnienia. 669 716 872

ROLNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam malinę. 502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 
95

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 
514 387 864

• Sprzedam króliki. 605 882 110

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam ziemię rolną i pod budowę. 
91 39 18 307

• Prosięta, maciorę sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bowo. 91 39 106 49

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 
714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Ogólnobudowlane, remonty, dachy, 
montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• Remonty. 792 217 337.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Szpachlowanie, malowanie, terakota, 
glazura, regipsy, panele, elektryka, 
hydraulika – 15 letni staż w Niem-
czech. 784 188 147.

• Kompleksowo łazienki i remonty miesz-



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

921-23.09.2010 r. 

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 

604 58 43 20.

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

SKLEP 
MEBLOWY 

Z ul. Gen. Bema
Zaprasza na 

ul. Armii Krajowej 28
Emeryci i renciści 

5% zniżki
Od poniedziałku do piątku 

godz. 10-18 
Sobota godz. 9-14

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

REKLAMA REKLAMA

kań wykonam. 600 347 308,608 364 330, 
91 39 501 03.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 12 
12.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332

• ELEKTRYKA, CENTRALNE OGRZEWA-
NIE, NAPRAWA DACHÓW – DO 30% 
TANIEJ 511 169 877

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskiego 3 
(budynek RCP-U). 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740 

• METALOPLASTYKA – bramy, ogrodze-
nia. Tel. 91 39 170 51, 608 771 151

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

• Zlecę remont balkonu. 508 309 980

• Usługi ogólnobudowlane. 513 202 205

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Zlecę remont balkonu. 508 309 980

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, rekla-
ma na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w fi rmach. 
607 260 528

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i 
niemieckiego z polskim tłuma-
czeniem – tanio, pewnie, solidnie. 
512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Sortowanie, rozsady w hali ul. Ko-
ściuszki 17 (stara winiarnia) , od 
27.09, dowozimy gratis spoza Nowo-
gardu. 500 019 792 (od 8 do 18)

• Zatrudnię barmanki do restauracji. 693 
52 12 11

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie 
pawilonów hodowlanych ( szalowanie, 
montaż konstrukcji drewnianych itp.). 
601 520 540

• Zapewnie opiekę pielęgniarską. 66 55 
44 114

• Zatrudnię małżeństwo na fermę drobiu 
w Wielkopolsce zapewnione mieszka-
nie, dobre warunki płacowe. 502 56 23 
78 

• Praca w barze dla emeryta(tki) lub ren-
cisty(tki) dogodne warunki. 601 753 817

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, fi rmy Vail-
lant, cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabary-
ty, domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie „LAY-
HER”. 502 509 364.

• Sprzedam książki III klasa 1 LO profi l bio-
logiczno-chemiczny. 510 155 332

• Sprzedam pszczoły z ulami wielko-
polskimi 4 szt. Po 200 zł za sztukę. 78 
32 79 187

• Szkółka w Karsku oferuje tuje Hobsztrup 
na żywopłot wysokość od 1,5 m. w pro-
mocji 10 zł. Tel. 606 106 142

• Sprzedam magiel. 66 55 419 60

• Sprzedam sukienkę ślubną rozmiar 42. 
665 541 960

• Sprzedam ładne solidne regały + lady. 
606 703 451

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne (z 
pilotem) w bardzo dobrym stanie. 
602 350 007

• Oddam kanapotapczan w dobrym sta-
nie oraz wykładzinę dywanową do po-
koju dziecięcego (prawie nowa). 91 39 
21 003, 601 723 149

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elek-
tryczną marki Amica, 60 cm. Jak nowa! 
510 052 611

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-
wania Wiesmann na olej-gaz, zbiorniki 
do centralnego na olej opałowy 3 szt. 
po 1000 l. + okna drewniane używane 
białe. 668 989 393

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we. 785 07 19 77

• Okazja- sprzedam rower górski, seg-
ment pokojowy +szafa. 508 301 853

• Owczarki niemieckie szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata sprzedam. 91 39 21 828

Taaakie grzyby!
Prezentujemy kolejne okazy prawdziwków. Tym razem duma rozpiera 

Danutę i Krzysztofa Grzesiak.
Foto. KMK



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 72 (1907)

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA:

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Kolejna porażka Wyszomierz

Obrazki ze spartakiady WKS
Pomorzanin   Nowogard - Świt 

Skolwin (0-1)  0-1

skład: Krupski - Tomporowski, 

Soska, Fiałkowski, Nieradka, Bed-

narek(Kurek 46’), Marszałek, Do-

browolski (Haberski), Piotrowski-

(Wawrzyniak 70), Laszkiewicz, Nie-

ruchaj (Cyran 79’) rez - Frąckowiak, 

Wippinger, Grzejszczak.

Piłkarze Pomorzanina Nowogard   

w rozegranej   ostatnio   7 kolejce o   

Mistrzostwo  V ligi ulegli    Świtowi  

Skolwin, a bramkę, która pogrążyła 

naszych   zawodników zdobył   Da-

riusz Skuratowski.

Od pierwszych   minut spotkania 

uwidoczniła się przewaga Skolwi-

na. Przyjezdni   nie mieli   większe-

go problemu aby  dotrzeć do  bram-

ki Krupskiego. Większość  akcji 

które dochodziły do   naszego   pola 

karnego   były ogromnym zagro-

żeniem. W 20 minucie Pomorza-

nin traci bramkę i   wynik   brzmi   

0-1, a goście  robili   wszystko,   aby   

wynik był zdecydowanie wyższy.

Druga połowa to  zupełnie inne spo-

tkanie - zawodnicy   trenera Gu-

miennego  grali  dużo śmielej i  nie 

jednokrotnie mogli zmienić  wynik 

spotkania.  Ostatnie minuty  meczu 

to  wyłącznie gra Pomorzanina, któ-

ry z determinacją dążył do odrobie-

nia strat i podziale punktów .

Niestety  nawet przedłużenie spo-

tkania  o  4 minuty  nie pozwoliły na 

zmianę wyniku. Po raz kolejny  Po-

morzanin  pokazał,  że jest  gościnną 

drużyną. Świt wyjechał z  Nowogar-

du  z kompletem  punktów. 
Karolina Kubicka 

Mistrz Piły 
z Nowogardu

W dniach 11-12 bm rozegrano Otwarte Mistrzostwa Piły w Kolarstwie 

Szosowym. W pierwszym dniu rozegrano jazde indywidualną na czas na 

dystansie 20km. W kategorii Open na starcie stanęło 73 zawodników z ca-

łej polski. Zwyciężył reprezentant Nowogardu Zbigniew Szkołuda który cały 

dystans przejechał ze średnią prędkością 42km/h , zdobywając tym samym 

tytuł Mistrza Piły. Drugi dzień to jazda ze startu wspólnego. I tu nasz dziel-

ny reperezentant także „stanął na pudle” zajmując III miejsce w kategorii 

M3 szosa. 
Henryk Sawicki

Zbyszek Szkołuda jedzie po zwycięstwo.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje, że dn. 26.09.2010 

organizuje zawody spinningowe w Trzebiatowie pn. "Troć Regi". Zapi-

sy w sklepie wędkarskim "Tęczak" w Nowogardzie przy ul. Waryńskie-

go do dn. 24.09.2010. 

Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.00. 

Zarząd Koła  PZW Tęczak 

Olimpia rozbiła Dęba
W minioną sobotę A-klasowa Olimpia Nowogard rozgromiła Dęba Dę-

bice aż 5:0.  

Olimpia prowadzenie objęła już 

w pierwszych minutach. Po indywi-

dualnym wejściu w pole karne na li-

stę strzelców wpisał się Jakub Jędras. 

Drugą bramkę dla naszej drużyny 

zdobył Wojciech Bonifrowski. Pił-

karz borykający się ostatnio z ura-

zem uda bezbłędnie wykorzystał 

rzut karny podyktowany po faulu 

na Krzysztofi e Kieruzelu. Do prze-

rwy utrzymał się wynik 2:0. W dru-

giej części dominacja gospodarzy 

była jeszcze większa. Przerodziła się 

ona w bramki zdobyte przez Macie-

ja Gołdyna, Marcina Wielgusa i Ma-

riusza Stachowiaka.   

Nasz zespól zajmuje obecnie dru-

gie miejsce w tabeli. W przyszłą so-

botę jego zawodnicy rozegrają bar-

dzo ważny mecz z Radovią Radowo 

Małe, która także uchodzi za jedne-

go z faworytów ligi.   
man
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D R U K A R N I A
wizytówki, ulotki, katalogi, 

książki, gazety, druki  

TEL.  91 392 21 65

Informujemy, że 

22 września 2010 r.
środa w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

R E K L A M A
e-mail:poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

27 września br. godz. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

SPRZĄTANIE 

ŚWIATA-POLSKA 2010
Dnia 18 września 2010 r. społecz-

ność uczniowska wraz z opiekuna-

mi ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Polskich Olimpijczyków wyszła w te-

ren uporządkować najbliższą okolicę. 

Młodsze dzieci z klas 0-3 jak zwykle 

zajęły się terenami wokół szkoły, na-

tomiast uczniowie klas 4-6 okoliczny-

mi osiedlami, tj. osiedlem Gryfi tów, 

„POM” oraz Radosław. Uprzątnięte 

zostały także tereny wzdłuż ulicy Bo-

haterów Warszawy. W klasach w ra-

mach akcji przeprowadzonych zosta-

ło szereg imprez towarzyszących, pro-

mujących ochronę przyrody i służą-

cych edukacji ekologicznej.

Rok 2010 został ogłoszony przez 

ONZ Międzynarodowym Rokiem 

Różnorodności Biologicznej. Fun-

dacja Nasza Ziemia oraz Fundacja 

„Sprzątanie Świata -  Polska” rów-

nież pragną zwrócić naszą uwagę na 

potrzebę ochrony bioróżnorodności. 

Dlatego hasło tegorocznej akcji brzmi 

„Chrońmy bioróżnorodność-segre-

gujmy odpady”. A czy selekcjonowanie 

śmieci może mieć wpływ na zachowa-

nie bioróżnorodności ? Oczywiście, że 

tak, gdyż segregacja odpadów, a za-

raz po niej ich recykling doprowadza 

do zachowania nieodnawialnych za-

sobów Ziemi, a przecież od ich obec-

ności z kolei zależy przetrwanie ga-

tunków. Dlatego pamiętajmy, że naj-

prostszym sposobem ochrony zagro-

żonych gatunków są nasze codzienne, 

świadome decyzje. Segregując odpady, 

oszczędzając wodę i energię, zastępu-

jąc samochód komunikacją publiczną 

lub rowerem chronimy zarówno przy-

rodę w całej jej złożoności, jak i nas sa-

mych! ET
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F.H. CHEMIA 
Informuję od dnia 01.10.10 
siedziba fi rmy przeniesie się 

na ul. Sienkiewicza 7A 
(w byłej hali fi rmy Danpotex)

Rocznica dialogu Rocznica dialogu 
narodów po przejściachnarodów po przejściach

W sobotę minie 15 lat od powstania Ośrodka Konferencyjnego Kulice-Kültz.

Czytaj s. 2
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Nasza sonda
Dyrektor I LO w Nowogardzie Karina 

Surma – Naszą młodzież postrzegam jako 

wyjątkową. Nie mamy z nią żadnych więk-

szych problemów. Na co dzień rzadko mamy 

do czynienia z policją. Jeżeli chodzi o zjawi-

sko zażywania substancji psychoaktywnych, 

zwanych potocznie dopalaczami, to nie spo-

tkałam się z tego rodzaju przypadkami w na-

szej szkole. Słyszałam o tym, że w Nowogar-

dzie istnieje możliwość zakupienia takich 

środków, ale nasi uczniowie nie zgłaszali do 

tej pory tego typu problemów. W naszej szkole przeprowadzane są na ten temat 

badania i ankiety, których zadaniem jest kontrola takich zjawisk. To dobrze, że 

w przyszłości planuje się obowiązkowe sprawdzanie pod tym kątem uczniów – 

jeżeli ma to w czymś pomóc, to jestem jak najbardziej za. 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w 

Nowogardzie nadkom. Mariusz Nowak – 

Dopalacze to bardzo popularny dziś temat. 

Stosunek policji na pewno musi być tu nega-

tywny, dlatego, że są to po prostu narkotyki, 

traktowane jako środki kolekcjonerskie, jed-

nakże ich działanie jest identyczne, jak i nar-

kotyku. Nadużywanie takich środków może 

powodować uzależnienie. Na pewno jest to 

jeden z powodów, który przyczynia się do 

wzrostu zjawisk kryminogennych. Jeżeli 

chodzi o prowadzone sprawy, to na dzień dzisiejszy mamy jedną sytuację, gdzie 

młodzież zażywała takie środki, ich zachowanie wskazywało, że byli pod działa-

niem takich substancji. Czynności wyjaśniające w tej sprawie jeszcze trwają. W 

Nowogardzie są sklepy z dopalaczami, ale my, jako policja, nie mamy wpływu na 

ich działalność. Sklepy te są jednak monitorowane zarówno przez nas, jak i po-

licjantów z Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej. Obecnie policja monitoruje 

każdy taki sklep, który jest na terenie kraju.

Uczeń Erwin Suszwedyk – Według mnie 

dopalacze szkodzą zdrowiu. Lepiej było-

by, gdyby młodzi ludzie uprawiali aktywnie 

sport i tym wypełniali swój wolny czas, zajęli 

się czymś pożytecznym, a nie szkodzili sobie 

samym. Zażywanie takich substancji, że się 

tak wyrażę, pada na rozum. Myślę, że wśród 

moich rówieśników są osoby, które stosują 

dopalacze, ale się po prostu do tego nie przy-

znają. Zdecydowanie potępiam zażywanie 

tych środków.
Opr. i fot. Jarosław Bzowy, Karolina Klonowska

CZYNNE

rok założenia 1993

REKLAMA

Rocznica dialogu 
narodów po przejściach
W sobotę minie 15 lat od powstania Ośrodka Konferencyjnego Kulice-Kültz.

Od tego czasu w Kulicach działa Aka-

demia Europejska. Powstała ona dzię-

ki inicjatywie Philippa von Bismarcka 

(1913-2006), ostatniego niemieckiego 

właściciela majątku Kulice. W maju 1993 

r. potomek byłego niemieckiego kancle-

rza założył polską fundację, dzięki któ-

rej rozpadający się dwór w Kulicach w 

latach 1994-1995 został zrekonstruowa-

ny i jednocześnie zaadoptowany w no-

woczesny ośrodek konferencyjny. Służy 

on szeroko pojętej polsko – niemieckiej 

współpracy. 

Obchody 15-lecia ośrodka rozpocz-

ną się od nabożeństwa ekumenicznego z 

udziałem metropolity szczecińsko – ka-

mieńskiego abp Andrzeja Dzięgi. Go-

ściem Kulic będzie także niemiecki kon-

sul generalny Joachim Bleicker. Później 

m.in. koncert muzyki kameralnej, oraz 

debata: Niemcy i Polska – Wspólne we-

zwania dla Europy.

O ośrodku w Kulicach rozmawiamy z 

prezesem działającej w dworku Bismarc-

ków Fundacji Akademia Europejska Ku-

lice-Kültz Lisawetą von Zitzewitz.

Marcin Nieradka: Pamięta pani swo-

ją pierwszą wizytę w Kuicach?

Lisaweta von Zitzewitz: Pamiętam 

dobrze. To było 1994 r., jeszcze przed 

otwarciem ośrodka. Gdy zobaczyliśmy 

dworek pierwsze wrażenie było strasz-

ne. Budynek był w bardzo kiepskim sta-

nie. Potrzeba było dużo wyobraźni, aby 

pomyśleć, że uda się go doprowadzić do 

obecnego stanu. 

Jak to się stało, że znalazła się pani 

w Kulicach?

- Inicjatorem remontu ośrodka i po-

wstania akademii był Philipp von Bi-

smarck. To on zachęcił mnie do wspól-

nego działania na rzecz budowy ośrod-

ka. Chciał on utrzymać siedzibę swojego 

rodu. Jednak nie dla siebie, lecz by słu-

żyła ona polsko-niemieckiemu pojedna-

niu. Z racji tego, że dobrze znałam Pol-

skę i polski, to dużo mu pomagałam. Po 

śmierci Bismarcka przejęłam jego obo-

wiązki. Miałam czas, by wrosnąć w to 

miejsce i zastanowić się nad zadaniem, 

do którego jest powołane.

Pamięta pani dzień otwarcia ośrod-

ka?

- Oczywiście. Było około 600 gości. 

Wszystko zaczęło się od mszy ekume-

nicznej. Przyznam, że obchody 15-lecia 

zorganizowaliśmy trochę podobnie do 

otwarcia. Pamiętam, że otwarciu towa-

rzyszyły wielkie nadzieje związane z pol-

sko-niemieckim pojednaniem.

A jak na wieści o otwarciu akademii 

reagowali mieszkańcy Kulic?

- Byli zaniepokojeni. Myśleli, że będą 

musieli pracować u Niemców. Dało się 

odczuć, że mają do nas pretensje i nie 

są pozytywnie nastawieni. Tłumaczyli-

śmy, że nie przyjechaliśmy tu po majątki. 

Wszystko jednak zmieniało się z czasem. 

Później sami pytali nawet o możliwość 

pracy przy remoncie dworu. Nie dziwi-

łam się, że tak nas przyjmują. Przecież 

przez okres socjalizmu Polacy i Niemcy 

nie dyskutowali ze sobą. Nie mieli nawet 

możliwości merytorycznie się sprzeczać.

Po co właściwie istnieje ośrodek i 

akademia?

- Spełnia ona potrzebę rozmowy mię-

dzy sąsiadami. Bez dialogu nigdy nie bę-

dzie zrozumienia. Dwa narody muszą 

się poznawać, bo inaczej będą patrzyły 

na siebie za pomocą schematów, a ich 

wzajemne postrzeganie będzie ograni-

czone. Organizujemy spotkania, pod-

czas których za pomocą profesjonalnych 

środków ludzie mogą ze sobą dyskuto-

wać o przeszłości i przyszłości. W dys-

kusji pomagają nam także naukowcy. 

Na początku naszej działalności dziwne 

było to, że Polacy i Niemcy dyskutowali 

w ogóle. Dziś w rozmowie przechodzimy 

już do konkretów.

Jak ocenia pani działalność szefowej 

niemieckiego Związku Wypędzonych 

Eriki Steinbach?

- Negatywnie. Choć uważam, że pani 

Steinbach ma rację w niektórych punk-

tach, to bardzo źle prowadzi dialog z Po-

lakami. Jest zbyt kontrowersyjna i mało 

dyplomatyczna. W relacjach polsko- 

niemieckich potrzeba jest jeszcze wie-

le cierpliwości. Steinbach do niedawna 

była w Niemczech bardzo mało znaną 

osobą. Paradoksalnie do jej popularno-

ści w dużym stopniu przyczynili się sami 

Polacy nerwowo reagując na zaczepki. 

Kiedyś naprawdę była ona marginalizo-

wana. 

Rozmawiał Marcin Nieradka
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Obsada niewielka, a wymagania rosną

O bezpieczeństwie w Nowogardzie 
rozmawiamy z komendantem nowo-
gardzkiej policji, Leszkiem Nowakiem

Marcin Nieradka: Mija niespełna 
rok od objęcia przez pana stanowiska 
komendanta. Jak podsumuje pan ten 
okres?

Leszek Nowak: - Pracy jest niezmier-
nie dużo. W nowogardzkim komisaria-
cie pracuję od ponad czterech lat i w 
ostatnim czasie nie spotkało mnie nic 
zadziwiającego. Teraz bardziej zajmuje 
się sprawami organizacyjnymi i repre-
zentacyjnymi. 

Czyli spodziewał się pan, że będzie 
trudniej?

- O tym, że odejdzie poprzedni 
komendant, wiedziałem odpowiednio 
wcześnie. Całe szczęście miałem czas, 
by wdrożyć się do panującej tutaj sytu-
acji. Wiedziałem, czego się spodziewać. 
Oczywiście gorzej było mi przewidzieć 
kłopoty związane z budżetem, którym 
dysponujemy. Nie liczyłem jednak na 
nadmiar fi nansów.

Obecnie obsada naszego komisa-
riatu liczy ponad 30 policjantów. 

- Prawie czterdziestu, bo w strukturę 
naszego komisariatu wchodzi także 
trzech funkcjonariuszy pracujących 
w Osinie.

Zaczepił pan o dość drażliwy temat. 
Po co istnieje specjalny komisariat 
w Osinie, skoro tamtejsi policjanci 
pracują jedynie do godz. 15?

- Rewir dzielnicowych w Osinie 
funkcjonuje w ramach działania tam-

tejszej jednostki samorządowej. Gmina 
chce po prostu mieć swoją policję. To 
nie prawda, iż tamtejsi funkcjonariusze 
pracują tylko w godzinach urzędowa-
nia. Jest wręcz przeciwnie. Problem 
polega na tym, że jest ich tylko trzech. 
Przyznam, że nie są w stanie obsłu-
żyć całego rewiru. Takie interwencje 
załatwiają policjanci z Nowogardu, a 
czasami z Goleniowa. Wtedy, kiedy 
wsparcia potrzebujemy my, to poli-
cjanci z Osiny także nam pomagają. W 
tym roku zabezpieczali np. plenerowe 
imprezy miejskie.

Dwadzieścia lat temu komisariat w 
Nowogardzie miał dwa razy większą 
obsadę. Miasto przez ten czas przecież 
się nie zmniejszyło, a wymagania spo-
łeczeństwa są jeszcze większe. 

- Wszystko wynika z reformy sa-
morządowej przeprowadzonej w 1997 
r. Z dwóch komend rejonowych, w 
Goleniowie i Nowogardzie zrobiono 
jedną. Jak wiemy w Goleniowie. Pewne 
zadania policji przeszły w kompetencje 
powiatu. W czasie reformy naliczono 
nam taką, a nie inną liczbę etatów. Pod 
uwagę wzięto m.in. czynniki demo-
grafi czne. Rozumiem, że oczekiwania 
ludzi są większe. Pomagają nam jednak 
policjanci z Goleniowa. Pomaga także 
samorząd, który dopłaca do dodat-
kowych służb pieszych. Współpracę 
z miejscowym samorządem należy 
ocenić jako wzorową. Wiele gmin może 
patrzeć na Nowogard z zazdrością. 
Jestem przekonany, że nie zmieni się 
to po nadchodzących wyborach samo-
rządowych.   

Ostatnio widać je na mieście bardzo 
rzadko. Podczas lata z muzami doszło 
do licznych dewastacji mienia pu-
blicznego. Ludzie czują przyzwolenie, 
że można tak postępować.

- Tego typu imprezę zabezpieczamy z 
zewnątrz. Wewnętrzne sprawy są obo-
wiązkiem organizatora. My reagujemy 
jedynie na konkretne wezwania.

Ludzie twierdzą, że policji nie wi-
dać także w dni powszednie.

- Mogę się zgodzić z tym, jeśli 

ostrzegamy miasto, jako samo cen-
trum. Patrole rozlokowane są jednak 
tam,  gdzie może wystąpić zagrożenie. 
Najczęściej na osiedlach lub np. nad 
jeziorem. Patrole są, więc tam, gdzie 
jest taka potrzeba. Jak dobrze pamięta-
my przed reformą wyciągano wnioski 
twierdzące, że policji w naszym kraju 
jest za dużo. Liczba etatów została 
zatem ograniczona. Staramy się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
ale wszystko musi odbywać się w miarę 
możliwości. Sytuacji nie ułatwia nam 
usytuowanie miasta przy drodze kra-
jowej nr 6. Z niecierpliwością czekam 
na zakończenie budowy obwodnicy. 

Jaka jest pańska opinia na temat 
ustawiania fotoradarów?

- Ich rozmieszczanie jest właściwe. 
Oczywiście nie działają one ciągle, 
ale nawet same „skrzynki” przynoszą 
pożądane efekty, czyli zwiększają bez-
pieczeństwo. Wystarczy stanąć przy 
ulicy, na której umieszczono słup, by 
zaobserwować efekty. Zawsze znajdzie 
się ktoś, kto złamie przepisy, ale nowo-
gardzki radar spełnia swoje zadanie.

Chciałem wrócić do drogowego 
wypadku pod Strzelewem, w którym 
ucierpiała młodzież wracająca z tam-
tejszej dyskoteki. Co dziś wiadomo na 
temat jego przyczyn?

- Postępowanie trwa cały czas. Z po-
zoru sprawa jest oczywista, ale, by po-
zyskać dowody, trzeba przeprowadzić 
szereg szczegółowych badań. Chodzi 
o badanie samochodu z zakresu ruchu 
drogowego. 

Mówi się, że te osoby były pod 
wpływem działania środków narko-
tycznych.

- Tego nie mogę niestety potwier-
dzić, ani zaprzeczyć. Standardem stały 
się badania na zawartość alkoholu. 
Ostatnio zakupiliśmy sprzęt do badań 
na zawartość środków odurzających. 

Mówi się, że narkotykowy biznes 
kwitnie przy gminnych dyskotekach.

- Rzeczywistość nie znosi próżni. To, 
co zostało zlikwidowane lub ograniczo-
ne jakiś czas temu, wraca z większym 
nasileniem. W tym roku zatrzymali-
śmy osoby posiadające znaczną ilość 
narkotyków. Myślę jednak, że nasza 
skuteczność jest coraz większa. Nowy 
sprzęt pomorze osiągać nam jeszcze 
lepsze wyniki. 

Nowym zagrożeniem jest punkt 
sprzedaży dopalaczy.

- Podjęliśmy działania rozpoznaw-
cze. W ostatnim czasie zakazano 
sprzedaży części środków zwanych 
dopalaczami. W Nowogardzie także nie 
stwierdziliśmy ich obecności. Kontrole 
tego obiektu przeprowadzano kilka-
krotnie i nie wykazała ona nic, co jest 
niezgodne z obowiązującymi w tej dzie-
dzinie przepisami. Prawo nie zabrania 
sprzedaży dopalaczy, więc trudno w 
tym przypadku przeciwdziałać. Wie-
my, że w kraju sklepy z dopalaczami 
są jedynie przykrywką do sprzedaży 
narkotyków. Będziemy na bieżąco 
monitorować miejscowe punkty sprze-
daży dopalaczy. Z narkotykami jest 
tak, że wszyscy wiedzą, gdzie można 
je dostać. Ale, gdy przychodzi czas na 
konkretne informacje, to chętnych do 
ich udzielania jakoś dziwnie brakuje. 
Istnieje pewne przyzwolenie społeczne 
na ich sprzedaż.                 

Rozmawiał Marcin Nieradka  
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Abyście dalej szli przez życie trzymając się mocno 
za ręce zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć. 

Niechaj los Wam sprzyja niosąc powodzenie.
 Najserdeczniejsze życzenia w dniu 

10 rocznicy ślubu 

dla Marka i Bożeny Zając  
składają 

mama, Jarek oraz Kamil i Czarek 
wraz z rodzinami.

Najserdeczniejsze 
życzenia 

urodzinowe 
i imieninowe 

dla Teresy 
Sienkowskiej 

wspaniałej żony, mamy, 
babci i teściowej 
ślą mąż, synowie, 
synowa i wnuki

Wszystko co piękne 
i wymarzone niech 

w Waszym życiu będzie 
spełnione. Niech życie 

słodko płynie, a wszystko 
co złe niech szybko minie. 
Ukochanym wnukom 

Maćkowi i Mateuszowi 
Grzejszczak 

życzy 
babcia Halina

ŻYCZENIA ŻYCZENIAŻYCZENIA

Berlin, Pasewalk, Nowogard – nowe perspektywy 
we współpracy transgranicznej

Ulica Nowogardzka (Naugarderstraße) w Ber-

linie

Nie każdy mieszkaniec Nowogardu wie, iż w 

centrum Berlina od 100 lat istnieje ulica Nowo-

gardzka. Ulica o długości ok. 400 m jest bezpo-

średnio skierowana w kierunku naszego miasta. 

Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy tej ulicy utwo-

rzyli w 2009r. stowarzyszenie „Naugarder Kre-

is e.V”, które kilka miesięcy temu podjęło współ-

pracę z władzami naszego miasta. 30 lipca br. od-

było się pierwsze spotkanie zastępcy Burmistrza 

Jerzego Kaczmarskiego z przewodniczącym sto-

warzyszenia Andre Haase oraz sekretarzem Jür-

genem Prillwitz. Spotkanie miało na celu nawią-

zanie pierwszych kontaktów oraz ustalenie form 

współpracy stowarzyszenia z naszymi mieszkań-

cami. Rewizyta odbyła się 28 sierpnia br. w Ber-

linie. Na zaproszenie władz stowarzyszenia nasza 

delegacja przebywała na ulicy Nowogardzkiej, by 

wziąć udział w uroczystościach obchodów 100-le-

cia jej istnienia. Zastępca Burmistrza Jerzy Kacz-

marski wręczył pamiątkowe tablice z napisem 

„Ulica Nowogardzka 100 lat” oraz wielkoforma-

towe zdjęcie lotnicze Nowogardu. Obie tablice zo-

staną umieszczone na ulicy Nowogardzkiej. Usta-

lono, iż we współpracy między gminą Nowogard 

a stowarzyszeniem zależeć nam będzie na bezpo-

średnich kontaktach naszych przedsiębiorców i 

mieszkańców z przedsiębiorcami i mieszkańca-

mi z ulicy Nowogardzkiej, na wymianie doświad-

czeń, wymianie usług i wymianie handlowej. Na 

ulicy nowogardzkiej w Berlinie działają fi rmy z 

branży usługowo-handlowej, m.in. fryzjerskiej, 

kosmetycznej, fotografi cznej, gastronomicznej, 

doradztwa gospodarczego, księgowości oraz pro-

wadzenia księgarni.  Obecnie trwają prace nad 

treścią umowy o współpracy ze stowarzyszeniem.

 

Pasewalk – Targi Rzemiosła i Firm 

W dniach 03-05 września br. odbyły się w Pa-

sewalku w Niemczech Targi Pomorza Przednie-

go dla Rzemiosła i Firm. W związku z propozy-

cją Centrum Serwisu i Doradztwa z Neubranden-

burga złożoną Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży 

Gmin Powiatu Goleniowskiego zagospodarowa-

no na targach dwa stoiska. Nasz powiat reprezen-

towała pani Ewa Wąsik ze Stepnicy, która promo-

wała w Pasewalku wyroby regionalne: smaczne 

ciasto oraz pierogi, nowogardzki przedsiębiorca 

Stanisław Osajda, właściciel fi rmy ESO, prezen-

tujący kombinezon ochronny do pracy w polach 

elektromagnetycznych oraz produkty fryzjerskie 

i Krystyna Dwornik z Urzędu Miejskiego w No-

wogardzie, promująca ofertę turystyczną powia-

tu goleniowskiego. Uczestnictwo w targach przy-

niosło wymierne efekty. Kombinezonami zainte-

resowały się jednostki wojskowe w Niemczech i 

trwają konsultacje odnośnie ich zakupu. Obec-

nie organizowane jest również szkolenie dla fry-

zjerów niemieckich, na których prezentowane 

będą produkty używane przez naszych fryzjerów. 

W działaniach tych pomagają pracownicy z Cen-

trum Serwisu i Doradztwa (SBC) z Neubranden-

burga. Centrum doradza i wspiera nawiązanie 

kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec 

w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i 

spraw socjalnych oraz pośredniczy w nawiązaniu 

kontaktów gospodarczych w Niemczech. Usługi 

centrum są bezpłatne, gdyż jego działalność jest 

współfi nansowana przez Unię Europejską (Euro-

pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - INTER-

REG IV A).    

   

 Przedsiębiorców i mieszkańców miasta i gminy 

Nowogard, którzy chcieliby współpracować z przed-

siębiorcami lub mieszkańcami z ulicy Nowogardzkiej 

w Berlinie, bądź byliby chętni do nawiązania kontak-

tów gospodarczych i kulturalnych z obszarami Me-

klemburgii-Pomorza Przedniego (Greiswald, Neu-

brandenburg, Schwedt) proszeni są o kontakt osobi-

sty, telefoniczny lub e-mailowy z Krystyną Dwornik 

z Wydziału 

Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskie-

go w Nowogardzie, pok. 210, Plac Wolności 5, tel. 

+48 91 39 26 233, e-mail: kdwornik@nowogard.pl 

Serdecznie zapraszam do współpracy !
Krystyna Dwornik
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXVI Niedziela zwykła (Łk 16,19-31)

„Gdyby kto z umarłych 

poszedł do nich”
Wielu ludzi sądzi, jak ów bogacz z ewangelicznej przypowieści, że doświad-

czalny kontakt ze światem, w który wchodzą umarli, wpłynąłby w sposób zasad-

niczy na nasze życie. „Gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. 

Chrystus przestrzega przed tym złudzeniem. „Jeśli Mojżesza i proroków nie słu-

chają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Stopień dobroci człowieka zależy od tego, w jakiej mierze miłuje on dobro. Je-

śli je kocha, nie potrzebuje żadnych dowodów, by dochować mu wierności. Jeśli 

zaś nie kocha, wówczas nawet tysiąc najbardziej przekonujących argumentów nie 

skłoni go do czynienia dobra. 

Bogacz sądzi, że wiara i uczciwość życia oparte są na przekonywających dowo-

dach. Prosi więc Abrahama, by tych dowodów dostarczył jego braciom, nie liczą-

cym się z Bożym prawem, żyjącym jeszcze na ziemi. Abraham — ojciec wierzą-

cych — z własnego doświadczenia wie, że w świat wiary wchodzi się nie na zasa-

dzie dowodów, lecz zawierzenia Bożemu słowu. Bracia bogacza znają słowo Boga 

przekazane przez Mojżesza i proroków, jeśli je jednak lekceważą, żadne dowody 

im nie pomogą. Cuda przemawiają jedynie do ludzi otwartych na mowę Boga.

Dlaczego świadectwa dotyczące wartości moralno-religijnych z  takim tru-

dem docierają do nas? Odpowiedź jest prosta. Przyjęcie tych wartości pociąga za 

sobą konsekwentnie konieczność zmiany postępowania. Jeśli dowiadujemy się, 

że Mont Blanc jest wyższy o jeden metr niż dotychczas sądzono, to przyjęcie tej 

prawdy nie napotyka w nas na najmniejszy opór. Wysokość tego szczytu nie ma 

bowiem żadnego wpływu na nasze życie. Jeśli natomiast dowiadujemy się, że ist-

nieje ścisły związek życia w bogactwie na ziemi z nieszczęściem po śmierci, to 

trzeba natychmiast otworzyć kieszeń dla ubogiego. Ponieważ jednak nie jest to 

takie łatwe — lepiej jest nie przyjmować do wiadomości prawdy o cierpieniu bo-

gacza po śmierci. Nawet gdyby umarły przyszedł, to i tak utopionego w materia-

lizmie człowieka nie przekona o potrzebie zachowania ubóstwa. Chcąc to osią-

gnąć, musiałby serce jego wypełnić miłością dobra, a to jest poza jego możliwo-

ściami.

Rozmawiam z młodą matką spodziewającą się trzeciego dziecka. Zarówno mąż 

jak i teściowa, u których mieszka, domagają się stanowczo, by je usunęła. Pewnej 

nocy ma sen. Widzi piękne dziecko biegnące do niej z wyciągniętymi rączkami 

i wołające: „Mamusiu, nie zabijaj mnie”. Zbudziła się. Nie zasnęła do rana. Wie-

działa, że to nie jest zwykły sen, to wezwanie sumienia. Upłynęło kilka dni. Po-

szła do ginekologa... Mimo takiego wyraźnego upomnienia uległa presji otocze-

nia. Nawet tak głębokie przeżycia nie są w stanie zapalić serca dobrem, jeśli ono 

nie jest podatne na umiłowanie prawdy.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o 

g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o 

g.7.00 i 18.00.

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się 

w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce na plebanii.

W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy piątek miesiąca, gdzie wynagra-

dzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Zapraszamy do sakra-

mentu pokuty i pojednania. Spowiedź od godz. 17.00.

W pierwszą sobotę października oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-

II Archidiecezjalny Dzień Służby 

Liturgicznej, jest już za nami! 
Spotkanie dobiegło spokojnie do końca. Grupa naszych ministrantów z Para-

fi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego wraz z opiekunem ks. Marcinem Gudełajskim 

też brała w nich udział.

Już drugi rok z rzędu spotkaliśmy się na Archidiecezjalnym Dniu Służby Li-

turgicznej w parafi i p.w. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie Szczecińskim. Powo-

dem było wspomnienie tego dnia św. Stanisława Kostki, patrona ministrantów i 

młodzieży polskiej.

Przygotowania do tego dnia trwały pewnie dużo czasu i były dla organizato-

rów wyczerpujące. Myślę jednak, że opłaciło się, chociażby dla uśmiechów na 

twarzach wszystkich, którzy spotkali się w tym miejscu. Ministranci, lektorzy, 

schole parafi alne, szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej i duszpasterze zgro-

madzili się w jednym celu - wspólnej modlitwy. 

  Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, który przewodniczył Mszy Świętej, w 

swoim kazaniu zaznaczył, że w takim miejscu jak kościół, to Bóg jest najważ-

niejszy. Prosił młodych ludzi, do których kierował swoje słowa, o szacunek do 

rzeczy świętych i oddawanie poprzez gesty do krzyża, tabernakulum czy ołtarza, 

czci Bogu.

 Wychodząc z kościoła po Mszy Świętej na wspólny posiłek (bardzo dobrze 

przygotowany i bardzo smaczny) byłem mile zaskoczony. Zauważyłem, że kilka 

osób rozdawało ulotki promujące Archidiecezjalne Dni Młodych. Duszpasterze 

brali ich po kilkanaście, zapewne do rozdawania w swoich parafi ach. Ten widok 

bardzo mnie ucieszył.

 Osoby które się spotkały w tym dniu, czyli cała Służba Liturgiczna Ołtarza, to 

temat mi bliski, ponieważ sam należę do tej wspólnoty. Takie spotkanie, to inte-

gracja, wspólna modlitwa i przede wszystkim umacnianie naszej wiary. Niestety 

zauważyć można było kilka drobnych, szczegółowych niedociągnięć w organiza-

cji, jednak za rok, na pewno będzie wszystko idealnie dopracowane. Zostaliśmy 

naprawdę dobrze przyjęci przez stargardzką parafi ę Miłosierdzia Bożego. Czeka-

my z niecierpliwością na spotkanie za rok. 

x.MG

świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fatimski, 

gdzie w Parafi i pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 odbędzie się 

Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy.

W tym dniu odwiedzamy także chorych z terenu parafi i pw. Św. Rafała Kali-

nowskiego. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., 

czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego 

spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, 

świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 12.00.

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Wincentego a 

Paulo; we wtorek św. Wacława; w środę św. Archaniołów: Michała, Gabriela, Ra-

fała;  w czwartek św. Hieronima, w piątek św. Teresę od Dzieciątka Jezus; w sobotę 

Św. Aniołów Stróżów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Władysława 
Dwornik 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
żona z rodziną

PODZIĘKOWANIA

Jezioro – atrakcja czy kłopot?
O tym, że jezioro jest atrakcją i bogactwem nowogardzkiego krajobrazu wiemy wszyscy. Radni od kilku kadencji eksponują temat jako ważną część 

wyborczego programu tylko, że jakoś nikt nie ocenia stanu faktycznego i prawnego. Naszą uwagę na problem zwrócił członek Polskiego Związku Węd-
karskiego, który od lat toczy boje z Zarządem Miejsko-Gminnego Koła PZW uważając, że jezioro nie jest właściwie chronione. Publikowane poniżej do-
kumenty i pisma przybliżą Czytelnikom problemy z naszym skarbem naturalnym, a Radzie Miejskiej przysporzy zapewnie kłopotów. Albo rybka, albo …

Katarzyna Marek - Kosakiewicz

Wewnętrzny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb z Łodzi oraz korzystanie 
ze Sprzętu Pływającego do Celów Sportowo – Rekreacyjnych  na Jeziorze w No-
wogardzie.

- na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Szczecin z dnia 5.07.1999 
r. oraz umowy nr 12/99 z późniejszymi zmianami. Prawnym opiekunem jeziora 
w Nowogardzie jest Koło Miejsko – Gminne PZW nr 36 w Nowogardzie.

- powierzone w opiekę jezioro jest ogólnodostępnym łowiskiem dla członków 
PZW, posiadających stosowne opłaty, a także dla nie zrzeszonych posiadaczy opłat 
okresowych.

- dozwolony jest połów z łodzi motorowej i wiosłowej w obrębie wyznaczonych 
uchwał nr 46.99 z dnia 8.11.1999 (mapka z grafi cznym podziałem w załączeniu).

- zezwala się na sportowy połów ryb w porze dziennej od świtu do zmierzchu 
(zakaz połowu w nocy) od dnia 1 maja do 30 listopada. Wyznaczony czas to jedna 
godzina przed wschodem i jedna godzina po zachodzie słońca.

- Łódź powinna być zarejestrowana z trwale oznaczonym numerem, stosownie 
do ustawy o rejestrze łodzi.

- bez uiszczenia stosownych opłat połów z łodzi jest zabroniony.
- łódź powinna być zgłoszona corocznie do przeglądu i rejestru Koła.
- Łódź motorowa WOPR może pływać po jeziorze tylko w godzinach otwarci 

kąpieliska, wykonując czynności kontrolne i ratownicze.
- zezwala się na użycie łodzi motorowej w obrębie całego jeziora w przypadku 

ratowania życia, ścigania przestępców oraz innych uzasadnionych przypadkach 
przez Komendę Policji, Zawodową i społeczną Straż rybacką oraz WOPR.

- do celów sportowo – rekreacyjnych dopuszcza się sprzęt pływający o napę-
dzie wiosłowym, elektrycznym i powietrznym – deski surfi ngowe, kajaki, jachty, 
żaglówki.

- zezwala się na wykorzystanie łodzi o napędzie spalinowym do celów sportowych 
i szkoleniowych przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji oraz WOPR w godzinach 
od 10:00 do 18:00 W wyjątkowych wypadkach do godziny 20:00 po uprzednim 
uzgodnieniu zarządem Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie.

- użycie sprzętu motorowodnego musi być uzgodnione z kierownikiem WOPR 
i odnotowane w dzienniku prac ratownika WOPR.

- sprzęt pływający znajdujący się w dyspozycji WOPR oraz Ośrodka winien być 
odpowiednio zabezpieczony uniemożliwiający wykorzystanie sprzętu po godzinach 
urzędowania kąpieliska.

- stosowanie do podpisanej umowy o dzierżawie zakazuje się udzielania zezwoleń 
na połów ryb przez płetwonurków i wpuszczanie na dzierżawione wody innych 
użytkowników.

- pozostałe warunki połowu zgodnie z zatwierdzonym regulaminem PZW z 
2002 roku.

Prezes Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie Edward Paszkiewicz
Prezes ZO PZW w Szczecinie Włodzimierz Kornaszewski

Do Zarządu Goleniowskiego Związku 

Wędkarskiego w Szczecinie.
Jako długoletni członek PZW pytam, czy „Wewnętrzny regulamin amator-

skiego połowu ryb z łodzi oraz korzystanie ze sprzętu pływającego” sygnowany 
przez Prezesa Koła M - G w Nowogardzie oraz Prezesa ZO PZW w Szczecinie 
jest obowiązujący i ma moc prawną, albowiem w roku bieżącym doszło do 
nagminnego łamania postanowień tego regulaminu przez posiadaczy i użyt-
kowników sprzętu motorowodnego typu: motorówki, skutery wodne, narty 
wodne itp. Mimo, że o faktach tych wiadomo także instytucjom mających 
obowiązek ochrony walorów przyrodniczych (jezioro Nowogardzkie jest 
siedliskiem ptactwa wodno – błotnego) nikt nie wszczął procedur ochronnych 
przez Zarządy Kół PZW „ Tęczak” jak i Miejsko-Gminnego w Nowogardzie. 
Z tym nie można się pogodzić także i z tego względu, że harce na sprzęcie 
motorowodnym o szybkim napędzie rozprasza także ptactwo wodne w okresie 
lęgowym.

(nazwisko i adres do wiadomości redakcji)

Od Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Szczecinie 
W odpowiedzi na Pana pytania zawarte w liście skierowanym do Zarządu 

Okręgu PZW Szczecin informuję: 
- Zarząd okręgu nie decyduje o wprowadzeniu „strefy ciszy” na jeziorach, 

mimo że jest ich użytkownikiem. Prawo wyznaczenia „strefy ciszy”  zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem posiada rada Powiatu w porozumieniu z 
gminą na terenie której znajduje się jezioro.

- Na wniosek Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie dąży do 
wprowadzenia „ strefy ciszy” na jeziorze Nowogardno, lecz Gmina Nowogard 
jest temu przeciwna, gdyż dąży do rozwoju sportu motorowodnego w gminie.

- Koło Miejsko – Gminne PZW w Nowogardzie będzie występować do 
Rady Powiatu Goleniowskiego o wyznaczenie „strefy ciszy” na jeziorze No-
wogardzkim, lecz wpierw stara się uzyskać poparcie władz Gminy Nowogard 
dla tej inicjatywy, gdyż bez zgody Gminy Rada Powiatu nie wprowadzi na 
jeziorze takiej strefy.

- Dla poparcia inicjatywy PZW dobrze byłoby, gdyby mieszkańcy miasta 
Nowogard wystąpili z podobną inicjatywą – władze zawsze łaskawiej patrzą 
na inicjatywy organizacji pozarządowych gdy mają one poparcie społeczne.

Wiceprezes Tadeusz Sokół
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Matylda córka Anny 

i Roberta ur. 16.09.2010 

ze Szczecina

Blanka córka Małgorzaty 

Bęben ur. 21.09.2010 

ze Szczecina

Eliasz syn Agnieszki 

i Zbigniewa 

ur. 16.09.2010 z Kaleń

Marcin syn Iwony Radel 

ur. 22.09.2010 

ze Strzelewa

Hektor syn Anny 

Maksymowicz-

Dankowskiej 

ur. 16.09.2010 

z Kołobrzegu

Wiktoria córka Darii 

(Akińcza) i Maćka 

ur. 14.09.2010 

z Nowogardu

Fabian syn Kingi Cyran 

ur. 16.09.2010 z Dobrej

Malwinka córka Agnieszki 

Olejnik ur. 22.09.2010 

z Wyszomierza

Aleksandra córka Ireny 

Idziak ur. 15.09.2010 

z Glicka

Miłosz syn Karoliny 

Wipplinger 

ur. 17.09.2010 

z Nowogardu

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

Sprzedam sklep 
w Kikorzach. 

604 58 43 20.

D R U K A R N I A
OFERUJE: 

indywidualne trójdzielne 

KALENDARZE na 2011 r.

TEL.  91 392 21 65

Żeromski prosi o progi 
Na ulicy Żeromskiego, aż prosi się o zamontowanie progu zwalniające-

go. Mimo apeli mieszkańców gmina od lat nie zrobiła w tej sprawie nic. 

Teraz obiecuje, że progi zostaną zamontowane w przyszłym roku. 

Mieszkańcy ul. Żeromskiego o 

położenie progu walczą już od dzie-

sięciu lat. Na jednym z odcinków tej 

ulicy notorycznie dochodzi do wy-

padków. Ostatni miał miejsce w mi-

nioną sobotę. Kierowca samochodu 

nie wyrobił na zakręcie i wjechał w 

płot jednej z prywatnej posesji.

Montaż progów zwalniających 

obiecywał jeszcze zastępca burmi-

strza poprzedniej kadencji Jerzy Ja-

błoński. O poprawę bezpieczeń-

stwa za pomocą progów na tej ulicy 

wnioskowała również nowogardz-

ka policja. Skończyło się jedynie na 

ograniczeniu prędkości i zmianie 

kierunku ruchu ulicy. Dziś odbywa 

się on tylko w jedną stronę. 

Sprawa ucichła na kilkanaście 

miesięcy. Kolejne wypadki spowo-

dowały, że kilkoro mieszkańców 

ul. Żeromskiego ponownie zaczęło 

działać na rzecz zamontowania pro-

gów. 

- W Urzędzie Miejskim dowie-

dzieliśmy się, że jest to mało praw-

dopodobne, bo ulicą kursuje auto-

bus komunikacji miejskiej. To dziw-

na argumentacja, bo taki jeździ też 

na ul. 5-tego Marca, czy Gen. Bema, 

a progi tam zamontowano – mówi 

jedna z mieszkanek domagająca się 

progów.

O brak reakcji zapytaliśmy w no-

wogardzkim Urzędzie Miejskim.

- Sprawa progów jest nam znana. 

Ostatnio odbyło się spotkanie władz 

gminy z wicestarostą powiatu To-

maszem Kuliniczem. Doszliśmy do 

porozumienia mówiącego o wspól-

nie fi nansowanym remoncie ulic 

Żeromskiego i 15-tego Lutego. Doj-

dzie do niego jednak w przyszłym 

roku. Chcielibyśmy zamontować 

progi już po zmianie nawierzchni 

ulic. Na pewno do tego dojdzie – 

obiecuje Tadeusz Fiejdasz, kierow-

nik miejskiego Wydziału Gospo-

darki Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska.             

Natomiast my możemy obiecać, iż 

o tym zaręczeniu pamiętać będzie-

my do przyszłego roku.  
Marcin Nieradka  

Kołami na mogiły

Pracujący przy budowie obwod-

nicy Nowogardu parkują swoje sa-

mochody na byłym niemieckim 

cmentarzu w Olchowie. Poinfor-

mowali nas o tym sami mieszkań-

cy wsi. Niewątpliwie postępowanie 

pracowników uznać należy za nie-

stosowność. Cmentarz pozostawał 

zaniedbany również przez poprzed-

nie lata. Opieka nad miejscami pa-

mięci, o którą apelujemy, to już za-

danie władz gminy. Na pewno nikt z 

nas nie byłby zadowolony, gdyby uj-

rzał, że tak traktuje się groby swoich 

przodków.   

Na cmentarzu w Olchowie znaj-

duje się jeszcze kilka niemieckich 

pomników. Nekropolię często od-

wiedzają przejeżdżający pobliską 

drogą Niemcy. 
man 
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Nowo otwarta 
Szkoła  Korepetycji & Akademia Językowa (SK&AJ)

ul. Boh. Warszawy 34 II p., Nowogard (budynek Agromy)
Tel. 600316638 oraz  Tel. /fax 91 3926720 

Zajęcia od 1 października
· Korepetycje z matematyki, chemii, biologii, fi zyki, geografi i 
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury
· Kursy językowe (angielski i niemiecki) na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym zarówno dla dzieci jak i dorosłych
Kontakt  i udzielanie informacji oraz przyjmowanie zapisów wstęp-
nych w budynku SK&AJ ul. Boh. Warszawy 34 II p.,  Nowogard od 
pon. do piątku w godz. 1500-1900 

Tel. 600316638 oraz  Tel. /fax 91 3926720 

Sołtys i rada sołecka 
serdecznie dziękują 

wszystkim mieszkańcom Kulic, 
którzy zaangażowaniem przyczynili się 

do zorganizowania Dożynek w Kulicach 
na podziękowanie zasługują także 

P. Błażewicz, P.Malinowska, sklep „Anusia” 
Nowogard, fi rma „Samba” Bożena Kontowicz, 

koło diabetyków Nowogard. 

REKLAMAREKLAMA

Pamiętajmy 
o ogrodach… (Cz. II)

W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 72 z dnia 21 września pisałem o 

„Dniu Działkowca” w Nowogardzie i wyróżnieniach dla najlepszych dział-

kowców. Jedynie wspomniałem o wojnie jaka toczy się o działki , albowiem 

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przedstawiana jako sukces 

PZD trafi ła do Trybunału Konstytucyjnego i może być uznana za niezgod-

ną z Konstytucją. 

O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

Ogródki w Polsce zajmują 44 ty-

siące hektarów i są warte nawet kil-

kanaście miliardów złotych. O pra-

wa do nich spierają się Polski Zwią-

zek Działkowców, sami działkowcy 

i gminy, które chętnie odzyskałyby 

cenne tereny.

Pierwszy prezes Sądu Najwyższe-

go prof. Lech Gardocki stwierdził, 

że  Ustawa o rodzinnych ogród-

kach działkowych jest niezgodna 

z konstytucją. Zakwestionował to, 

że grunty nie są przypisane dział-

kowcom tylko Polskiemu Związ-

ki Działkowców, organizacji, któ-

rej nikt nie może skontrolować - ani 

ministerstwa ani NIK.

Wszystkie ogródki działkowe 

oraz ich użytkownicy muszą nale-

żeć do tej organizacji. Działkowcy 

mają obowiązek płacić na jej rzecz 

składki. A z tych pieniędzy zarządy 

poszczególnych ogrodów wykupują 

prenumeratę wydawanego miesięcz-

nika “Działkowiec”.

Ale to tylko początek kontrower-

sji. Największe wywołuje to, że pra-

wo do gruntów jest przypisane nie 

działkowcom, ale PZD, który do 

dwóch trzecich z nich ma prawo 

wieczystego użytkowania.

Gdy więc gmina czy państwo chcą 

zlikwidować ogródek, bo np. przy-

kład chcą tam zbudować drogę, mu-

szą uzyskać zgodę Związku. Nawet 

sami działkowcy nie mogą bez zgo-

dy PZD dysponować swoimi dział-

kami. Muszą mieć zgodę Związku 

nawet, gdy chcą przekazać grunt 

dzieciom lub krewnym.

I to właśnie jest jeden z głów-

nych powodów, dla których prof. 

Gardocki zdecydował się zaskarżyć 

całą ustawę do TK. W 16-stronnico-

wym uzasadnieniu punkt po punk-

cie udowadnia, że ustawa nie chro-

ni prawa własności działkowców, 

ogranicza je samorządom i Skar-

bowi Państwa oraz “przymusza 

obywateli do zaspokajania ich po-

trzeb w ramach odgórnie tworzo-

nej korporacji o uprzywilejowa-

nym statusie prawnym”.

PZD wniosek prof. Gardockiego 

postrzega jako zamach na działki. 

Już kiedy kilka miesięcy temu sędzia 

zaskarżył do TK tylko część przepi-

sów ustawy, związek zorganizował 

akcję zbierania podpisów apelem o 

wycofanie wniosku z Trybunału. - 

Przyszło blisko 1600 listów i pism - 

mówi radca prawny PZD Bartłomiej 

Piech.

Większość działkowców, którzy 

próbują się przeciwstawić PZD, cie-

szy się z inicjatywy prof. Gardockie-

go - Na październik organizujemy 

protesty w Warszawie przeciwko 

Związkowi - zapowiada Piotr Mo-

skwa ze stowarzyszenia Zacisze - 

Niezależne Ogrody w Szczecinie.

Źródło  

– portal TVN 24.pl 

- opr. LMM

Demografi a w szkołach
W celu zestawienia liczby urodzeń z poprzednich lat z liczbą dzieci uczęsz-

czających obecnie do pierwszych klas, udaliśmy się do Biura Ewidencji Lud-

ności, by pozyskać interesujące nas dane. Udało nam się ustalić liczbę uro-

dzonych dzieci od 2003 do 2008 roku. W 2003 r. liczba urodzeń w naszej 

gminie wynosiła 256 – są to dzieci, które w roku szkolnym 2010/2011 rozpo-

częły naukę w pierwszych klasach. W szkołach na terenie gminy Nowogard 

takich dzieci jest ogółem 258, w tym 15 sześcioletnich. 

Listy do redakcji

Mieszkańcy ul. Kowalskiej i Warszawskiej,
Zwracamy się do Redakcji Dziennika Nowogardzkiego przy ul. Bohaterów 

Warszawy 7a o założenie świateł na ul. Kowalskiej i Warszawskiej. Oświad-

czamy, że wieczorami jest tu bardzo ciemno i niebezpiecznie jest się poru-

szać. W związku z tym zmuszeni jesteśmy apelować w tej pilnej sprawie.

Mieszkańcy Nowogardu

Od redakcji:
List publikujemy bez poprawek. Jako IV władzy jest nam bardzo miło, ale 

nie mamy tzw. mocy przerobowej. Prośbę kierujemy więc do wyspecjalizo-

wanego Wydziału Urzędu Miejskiego.

Dane z kolejnych lat:

2004 r. – 251 urodzeń

2005 r. – 265 urodzeń

2006 r. – 240 urodzeń

2007 r. – 240 urodzeń

2008 r. – 255 urodzeń

Idąc tym tropem, można w przy-

bliżeniu ustalić, jak przedstawiać się 

będzie sytuacja w szkołach w ciągu 

najbliższych lat. Na podstawie anali-

zy roku 2003 prognozujemy, że dra-

stycznych zmian nie będzie – sytu-

acja pozostanie na dość stabilnym, 

niestety wciąż niskim, poziomie. 

PS. Korzystając z okazji – w po-

przednim numerze zamieściliśmy 

informację o tym, że w SP nr 1 w 

Nowogardzie w pierwszych klasach 

jest 41 dzieci. Nastąpiła pomyłka – 

pierwszoklasistów jest 53.
Karolina Klonowska

Badania mammografi czne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” w dniu 09.10.2010 r.

organizuje wyjazd na badania mammografi czne dla kobiet w wieku 50-69 lat

do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje - Samodzielny Publiczny Szpital

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po

godz. 14.00, tel. 505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe to 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Jak poinformował Komisarz 

Wyborczy z PKW w Szcze-

cinie, NFS zarejestrowało się 

jako 40 komitet w woj. zachod-

niopomorskim. Oznacza to, że 

jak na razie zarejestrowanych 

jest ok. 10% komitetów, po-

równując z poprzednimi wy-

borami samorządowymi. 

NFS powstało w 2002 na 

fundamentach Nowogardz-

kiej Inicjatywy Samorządowej. 

Od samego początku jego lide-

rem jest M. Krzywania. W po-

przednich wyborach z list Fo-

rum do Rady Miejskiej dosta-

ły się trzy osoby – prócz lide-

ra NFS, są to Krystyna Wyso-

szyńska  (przewodnicząca Komi-

sji Rewizyjnej) i Sławomir Kucal (przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodar-

czej). NFS wchodzi obecnie w skład „Koalicyjnego Klubu Samorządowego”. 

Marcin Simiński

Przeczytaliśmy ostatnio, że zadanio-

wy budżet gminy jest kluczowy dla roz-

woju gospodarczego. Jestem ekonomistą i 

wiem, że sposób budowania budżetu jest 

istotny. Ale wiem też, że jest to jedynie je-

den z szeregu z instrumentów, i to fi nan-

sowy, w rękach rządzących. Dla większo-

ści mieszkańców budżet to nic innego, jak 

kasa gminy, gdzie pieniądze porozkłada-

ne są na działy, rozdziały i paragrafy. Spo-

sób jego konstruowania przez burmistrza 

ma oczywiście pewne znaczenie, ale moim 

zdaniem nie ma to istotnego wpływu na 

rozwój Nowogardu. Ważne jest to, co na-

leży zrobić, aby zwiększać wpływy do bu-

dżetu i to bynajmniej nie przez podnosze-

nie podatków i opłat lokalnych.

Dziś mieszkańcy gminy potrzebują pie-

niędzy na życie (a więc pracy za godną pła-

cę lub swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej), własnego dachu nad głową 

(czyli mieszkania lub możliwości wybudo-

wania się) i zdrowia (a więc dobrze funk-

cjonującej opieki zdrowotnej). Żeby pójść 

do pracy trzeba mieć, gdzie zostawić dzie-

ci (czyli żłobki i przedszkola), a wolny czas 

każdy chciałby spędzić zgodnie ze swo-

imi zainteresowaniami (a więc zagospo-

darowanie turystyczne, w tym zagospoda-

rowanie jeziora, rozwój sportu i kultury). 

W mojej ocenie, to są najpilniejsze potrze-

by do rozwiązania, a tym samym kierunki 

działania przyszłych władz oraz poszuki-

wania na to pieniędzy.

Oczywiście ważne są boiska, drogi, 

chodniki, oświetlenie ulic, ale nie są to 

priorytety, od których generalnie zależy 

standard życia ludzi.

Gmina kształci dzieci i młodzież, 

uwrażliwia je kulturą, angażuje w sport, w 

sprawy społeczne. Można mieć pewne za-

strzeżenia, ale trzeba przyznać, że general-

nie ten odcinek działalności samorząd wy-

pełnia dobrze. Tylko co z tego, jak więk-

szość osób wchodzących w dorosłe życie 

od razu wyjeżdża za granicę w poszukiwa-

niu chleba, bo na miejscu nie ma pracy lub 

też rozpoczyna studia w dużych miastach 

i po ich ukończeniu tam zostaje, bo tu nie 

ma godnych perspektyw. Niczego nie od-

krywam; jest to powszechna opinia, któ-

rą usłyszeć można od większości naszych 

mieszkańców. Mówienie, że jest inaczej 

byłoby oszukiwaniem samego siebie.

Nowogardowi potrzeba impulsu go-

spodarczego, miejsc pracy. Aby je stwo-

rzyć potrzeba nowych inwestorów, którzy 

tu ulokują swoje pieniądze i stworzą nowe 

zakłady pracy. Uważam, że handel i usługi 

mamy „swoje” i to na dobrym poziomie. 

Sześć marketów w centrum Nowogardu 

to i tak za dużo. Potrzeba nam fi rm pro-

dukcyjnych, typu Rieter, REM, ODS (była 

taka fi rma jeszcze kilka lat temu). Im wię-

cej przedsiębiorstw tym lepiej - gdy praco-

dawcom zabraknie rąk do pracy, to zaczną 

konkurować o pracownika wzrostem płac. 

Rolą burmistrza jest skuteczne ściągnięcie 

inwestorów. Nie da się tego zrobić układa-

jąc budżet gminy w taki czy inny sposób. 

Nie da się tego zrobić konstruując wielo-

letnie plany, czy snując długofalowe stra-

tegie, które jak zawsze pozostają dobre, 

ale na papierze i często trafi ają na półkę 

w gabinecie Burmistrza. Trzeba mieć po-

mysł, dobrze funkcjonujący Wydział Pro-

mocji i szukać inwestorów na targach go-

spodarczych, wystawach, za pośrednic-

twem prasy, gdziekolwiek jest taka możli-

wość. Następnie należy zachęcić inwesto-

rów do ulokowania w naszej gminie swo-

ich pieniędzy, niskimi podatkami, pomocą 

w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, a 

wszystkie ich sprawy urzędowe „załatwiać 

od ręki”.

Obecnie funkcjonującym lokalnym fi r-

mom trzeba pomagać, a przynajmniej nie 

przeszkadzać. Nie może być mowy o bez-

prawnym odbieraniu koncesji alkoholo-

wych, czy budowaniu drogi przez środek 

POM-u, likwidując po drodze wiele fi rm, 

tylko dlatego, że kilkaset metrów dalej je-

den z urzędników kupił sobie działkę i nie 

chce, aby droga przebiegała mu pod do-

mem. O rodzimą gospodarkę trzeba dbać.

Gdy mieszkańcy będą mieli pracę i do-

brze prosperujące fi rmy, to gmina będzie 

miała więcej pieniędzy. Raz - z podatków, 

a dwa zaoszczędzi na pomocy społecznej, 

bo już nie będzie potrzebna w tak szero-

kim zakresie. Bogatsza gmina to brak dy-

lematów: czy ratować szpital, czy zamykać. 

Bogatsza gmina, to więcej przedszkoli, to 

więcej mieszkań komunalnych, zagospo-

darowane jezioro, drogi i chodniki w do-

brym stanie. To należycie dofi nansowany 

sport (również na terenach wiejskich), to 

pieniądze na kulturę, oświatę i inne ważne 

dziedziny naszego życia.

Można pomyśleć, że droga do rozwoju 

gminy jest tak prosta, że aż nie realna. Ale 

jest realna. Sąsiednia gmina Goleniów to 

pokazała i powinna być dla nas przykła-

dem dobrego prowadzenia. Przez cztery 

lata jako dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy współpracowałem z burmistrzem 

Wojciechowskim dla parku technologicz-

nego w zakresie tworzenie nowych miejsc 

pracy. Widziałem i wiem, jak to się robi. 

Dzisiaj tego potrzeba Nowogardowi.

Konkludując: szanując opinię mojego 

poprzednika, twierdzącego, że zadanio-

wy budżet gminy jest kluczowy do roz-

woju gospodarczego gminy, pozwalam 

sobie mieć inne zdanie. Dziś w Nowogar-

dzie kluczowe do rozwoju gospodarczego 

i jakiegokolwiek rozwoju gminy jest pra-

cowitość i dynamizm, poparte doświad-

czeniem w zakresie ściągania inwestorów. 

Czy tego chcemy, czy nie, okazuje się, że 

gospodarka jest jednak najważniejsza.

Może to zabrzmieć odważnie, ale jeśli 

któryś z kandydatów będzie twierdził, że z 

pustego i Salomon nie naleje, to powinien 

ponownie przemyśleć swoje kandydowa-

nie w wyborach. Przed nowym burmi-

strzem jest ciężka praca i to praca polega-

jąca na zarabianiu pieniędzy dla gminy i jej 

mieszkańców poprzez m.in. takie (ale nie 

tylko) działania. Oczywiście zdrowia za 

pieniądze nie kupimy, dlatego równolegle 

musimy zadbać o uratowanie i utrzymanie 

szpitala. Jak gmina i jej obywatele będą bo-

gaci i zdrowi, będzie nas stać na więcej i 

będzie nam wszystkim żyło się lepiej, a co 

najmniej lżej. A o to przecież chodzi.

Kandydat na burmistrza Nowogardu

Robert Czapla

Praca, mieszkanie i zdrowie
Cieszę się, że wydawca Dziennika Nowogardzkiego, pan Marek Słomski, rozpoczął merytoryczną dyskusję o przyszłości naszej gminy, udostępniając swoje łamy kan-

dydatom na burmistrza. W kilku poprzednich wydaniach gazety głos zabrał kandydat PO. Myślę, że to dobry pomysł, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z wizją kan-

dydatów i wyboru burmistrza w dniu 21 listopada dokonali świadomie i właściwie. Dlatego też pozwalam sobie przedstawić swój głos w dyskusji.

Komitet Wyborczy NFS 

zarejestrowany 
“Komitet Wyborczy Nowogardzkie Forum Samorządowe, jako pierwszy z te-

renu naszej gminy, został zarejestrowany w delegaturze Państwowej Komisji Wy-

borczej w Szczecinie”. Tym samym, na razie jako jedyne ugrupowanie w Nowo-

gardzie może wystartować w wyborach do władz gminy, które odbędą się w dniu 

21 listopada.

NFS wystawi trzy listy kandydatów 

na radnych – dwie na terenie miejskim 

i jedną wiejskim. Kandydatem Forum na 

burmistrza Nowogardu jest Marek Krzy-

wania – pełniący obecnie funkcję Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej. Pełno-

mocnikiem wyborczym Komitetu NFS 

został Stanisław Rynkiewicz – lokalny 

przedsiębiorca i prezes Stowarzyszenia 

Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi 

Nowogardzkiej. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
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Szpitalna manipulacja

INFORMACJA
Informujemy, że w dniu 24 września 2010 roku w „Willa Zbyszko” w 

Warnkowie, odbędzie się ofi cjalne spotkanie przedwyborcze Komitetu Wy-

borczego Wspólny Nowogard z udziałem mediów        i wielu zaproszonych 

gości. Na spotkaniu zaprezentowani zostaną kandydaci na radnych, przed-

stawimy nasze hasło wyborcze, a w głosowaniu zatwierdzimy program wy-

borczy komitetu Wspólny Nowogard na najbliższe wybory samorządowe. 

Po przedstawieniu kandydatów zorganizowana zostanie konferencja pra-

sowa, na której przedstawimy informację na temat programu oraz kampa-

nii wyborczej. Odpowiemy na wszystkie pytania dziennikarzy. Pragniemy 

również poinformować, że szefem naszej kampanii wyborczej został Mi-

chał Wiatr - tej osoby chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Udało nam 

się namówić Michała do współpracy i  jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. 

Jego wiedza, wykształcenie i mocny charakter, pomogą nam w odniesieniu 

WSPÓLNEGO SUKCECU, jakim będzie wygrana w listopadowych wybo-

rach samorządowych. 

Rafał Szpilkowski    Tomasz Szafran

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia WN             Kandydat na Burmistrza

         Nowogardu

Teraz ma być tak jak w fi lmach Stani-

sława Barei. Człowiek z innymi pogląda-

mi niż nowogardzka lewicy będzie łapa-

ny za twarz i fotografowany. Później jego 

facjata zajmie zaszczytne miejsce w ru-

bryce gazetki SLD pn. „Winni”.  

Kampania wyborcza do samorządu 

gminnego chyba już wystartowała. I to tak 

na całego, bo niektóre ugrupowania poli-

tyczne zaczynają się zajmować tym, cze-

go nie robiły przez ostatnie cztery lata. Nie 

stronią przy tym oczywiście od manipu-

lacji. W ostatnim wydaniu swojej partyj-

nej gazetki Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej próbuje grać na emocjach wyborczych 

za pomocą tematu modernizacji szpitala. 

Zabawa jest nie byle jaka, bo szpital i jego 

pracownicy to spory elektorat wyborczy. 

Ale również niezwiązanym z miejscową 

placówką zdrowotną można przy okazji 

zamieszać w głowach i przestraszyć. 

Towarzystwo spod znaku SLD zajęło 

się w swojej tubie propagandowej kryty-

ką radnych, którzy na ostatniej sesji Rady 

Miasta nie zdecydowali się wprowadzić 

pod obrady uchwały o emisji 19 mln zł. 

obligacji, z których miałby zostać sfi nan-

sowany remont szpitala. Opublikowano 

nawet fotografi e radnych, którzy w mani-

pulacyjnym skrócie byli „przeciwni prze-

kazaniu pieniędzy na szpital”. 

Jakoś dziwnie nikt z zatroskanych o 

szpital lewicowców nie chwali się, że w 

materiałach potrzebnych do przegłoso-

wania uchwały zabrakło szpitalnego biz-

nesplanu, analizy fi nansowej działalności, 

harmonogramu prac, szczegółowego kosz-

torysu prac. 

Nic, więc dziwnego, że radni nie zdecy-

dowali się na obradowanie nad projektem 

uchwały. Zapomniano o rzeczach przecież 

podstawowych. Nie wyobrażam sobie, by 

Rada Miejska podejmowała tak ważną dla 

miasta uchwałę, bez wiedzy o tym, jakie 

może ona przynieść skutki. Przypominam, 

że uchwała stanowiła o emisji obligacji, 

zadłużających gminę w 2012 r. aż na 58,9 

proc. w stosunku do jej dochodów. Głoso-

wanie nad tego typu decyzją, bez progno-

zy, kosztorysu, harmonogramu prac grani-

czyłoby z szaleństwem.    

Odpowiedzialny za przygotowanie tych 

dokumentów był dyrektor szpitala Kazi-

mierz Lembas. Notabene, nie kto inny, tyl-

ko wieloletni radny SLD. Jeśli już ktokol-

wiek miałby składać samokrytykę za za-

niedbania dotyczące głosowania uchwały 

o emisji obligacji na poprzedniej sesji, to 

pierwszy powinien być właśnie włodarz 

szpitala. 

Liderowi lokalnego SLD Roberto-

wi Czapli przypominam także, iż w trak-

cie poprzedniej kadencji, jako koalicjan-

ci mieli znaczący wpływ na nowogardzki 

szpital. Gdyby wtedy podjęto zbawienne 

działania, to byłby on dziś w zupełnie in-

nej kondycji. 

Nie wiem jak społeczeństwo, ale ja nie 

chcę mieć burmistrza, który prowadzi wy-

borczą grę kosztem ludzkiego zdrowia. 

Okazuje się, że większości nowogardz-

kim politykom bardziej niż na moderniza-

cji nowogardzkiego szpitala zależy na pro-

wadzeniu jego kosztem kampanii wybor-

czej. Ci, którzy miejsca w Radzie Miejskiej 

grzeją od lat zdają sobie sprawę, że obiecać 

wyborcom mogą już coraz mniej. Odgrze-

wają więc stare kotlety, lub próbują poli-

tycznie rozgrywać chwytliwe tematy.

Następna sesja coraz bliżej. Ciekawe, 

czy dyrektor szpitala tym razem przygo-

tuje kosztorysy, biznesplan, harmonogram 

pac. Do pomocy koledze zachęcam Rober-

ta Czaplę, lub innych przyjaciół z SLD.

Jeśli debata nad przyszłością szpitala 

będzie toczona w sposób proponowany 

przez SLD, to placówkę przez kolejne lata 

nie czeka nic dobrego. Natomiast jej pra-

cownicy mogą patrzeć w przyszłość z nie-

pokojem.

Marcin Nieradka

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

LIST  OTWARTY
Szanowny Panie Burmistrzu !
W imieniu mieszkańców Wyszomierza i Grabina chciałbym Panu serdecz-

nie podziękować za niewyremontowanie świetlic w obu tych miejscowościach.

Pana obietnice składane mieszkańcom tych miejscowości są typowe dla poli-

tyków, którzy obiecują wyborcom gruszki na wierzbie.

Mieszkańcy dzięki troskliwości radnych koalicjantów i Pana mogą teraz spę-

dzać mile czas w tych pięknych obiektach.

Z najniższymi ukłonami

Jeszcze Radny Krzysztof  Kosiński

LIST  OTWARTY DO RADNYCH 

POWIATOWYCH z GMINY Nowogard
Szanowni Państwo Radni Powiatowi !
Jako wyborca z naszej biedniutkiej gminy Nowogard chciałbym żebyście na-

pisali co zrobiliście dla naszej gminy i dla naszego miasta.

Ile pieniędzy załatwiliście na szpital, szkoły, drogi powiatowe, dom kultury, 

obiekty zabytkowe, jezioro i wiele innych rzeczy tak istotnych dla nas mieszkań-

ców Nowogardu i okolic?

Ile razy zabieraliście głos w naszej nowogardzkiej sprawie?

Idąc na wybory nie chcę popierać złotoustych polityków.

Dużo mówić każdy potrafi , ale dużo zrobić niewielu. (cytat mój własny )
Pozdrawiam 

       Wasz potencjalny wyborca

            Krzysztof Kosiński

PS. Brak odpowiedzi będzie dla mnie oznaczało milczenie, takie jak milczenie 

wielu radnych  nie tylko powiatowych, ale i gminnych na sesjach.

Nie traktujcie to Państwo jako prowokacji,  a jako poszerzenia mojej wiedzy 

o sesjach powiatowych.
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-
go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub biura 
na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA WARSZTAT 
Z KANAŁEM W CENTRUM NOWOGARDU , po-
wierzchnia. 70m2  tel. 660 797 830

• Sprzedam kawalerkę I piętro, Warszawska 10/7, 
70 tys. do negocjacji, 24 m kw. 668 137 228, 91 
39 23 547 po 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na Bema. 
796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie-
+garaż, dobra lokalizacja. 783 863 961

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m kw, IV 
piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, ul. Roosevelta. 
Tel. 512 358 578, 663 051 306.

• Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia lub 
zakupu: centrum Nowogardu, parter, wejście z 
ulicy, minimum 20 m2 + zaplecze, umowa po-
nad 2 lata. Tel. 608 820 028.

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię na M-3 w 
Nowogardzie. 783 649 880

• Sprzedam mieszkanie w Płotach 3-pokojowe, 2 
piętro, 68 m. kw. 513 94 33 83

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje – Leśna. 
796 820 971

• Sprzedam działki budowlane 45, 32 ar. z warun-
kami. 796 820 971

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m kw 
z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Działka, Nowogard, wyjazd na Stargard, rolna 
z przeznaczeniem na budownictwo szerego-
we i jednorodzinne według planu zagospoda-
rowania terenu, pow. 26831 m kw., w całości 
20 PLN m kw., po podziale 45 PLN m kw., Tel. 
660 424 989

• Nowogard Kompleks 2 działek o łącznej pow. 
5864 m kw.i 5904 m kw., przez. przemysł i usłu-
gi, inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego skrzyżo-
wania, 35 PLN netto m kw., Tel. 660  424  989, 
91 432 61 22

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie 
ze względu na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być mieszkanie 
do remontu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 91 
39 20 866

• Wynajmę lokal 80 m kw. na działalność gospo-
darczą. Atrakcyjna cena. 606 703 451

• Kupię dwa pokoje w centrum Nowogardu, może 
być do remontu. 91 39 23 775, 784 448 549

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Nowogar-
dzie. 665 065 865

• Zamienię kawalerkę na mieszkanie 2 pokojowe 
z dopłatą. 606 664 974, 668 509 795 po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe od 15 wrze-
śnia. Nowogard. Ul. 3go Maja. 510 052 611

• Do wynajęcia kiosk na Targowisku. 
512 012 823

• Sprzedam połowę domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zamkowej, 3 po-
kojowe. 603 530 638

• Wynajmę lokal na sklep lub na działalność go-
spodarczą. 601090079

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu jedno-
rodzinnego osobne wejście, Nowogard. 
609 307 327

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe (częściowo 
umeblowane). 660 010 540

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m kw. lub 
zamienię za kawalerkę w Nowogardzie. 
503 309 375

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m kw. po-
wierzchni terenu (ogrzewanie + pomieszczenie 
socjalne). 607 646 622

• Wynajmę garaż na ul. 700 lecia (przy torach). 
605 305 160

• Sprzedam mieszkanie ok. 100 m kw., stare bu-
downictwo, dwa garaże. 605 305 160

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4 pokojowe. 
508 309 980

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Sprzedam dwie działki pod garaże murowane 
przy J.Pawła II w Nowogardzie, cena 4800 zł/m 
kw. 605 522 340

• Sprzedam działkę pod zabudowę 0,89 ha w 
Jarchlinie dobra lokalizacja kształt prostokątny 
trzy drogi dojazdowe w tym asfaltowa, teren 
wyrównany, media obok działki. 502 419 276

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 67 m kw. 
Warszawska 13 na 2 pokoje z kuchnią do II pię-
tra, blisko kościoła. 91 39 26 528, 667 926 528

• Sprzedam garaż murowany na Zamkowej. 91 
39 23 544

• Posiadam do wynajęcia kontener handlowy 12 
m kw. w Goleniowie na targowisku przy ul. Zie-
lona droga 59, bardzo atrakcyjny punkt, vis a vis 
fryzjera. 605 522 340

• Poszukuję garażu na Jana Pawła, Poniatowskie-
go i 15 lutego. 721 314 711

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3pokojo-
we 67 m kw. + garaż. 660 346 200

• Boh. Warszawy za piekarnią 1,10 HA działka, 
może być pod działalność komercyjną lub za-
budowę 18 zł/ mkw. 889 133 882

• Sąpolnica- wieś 5 km. Od Nowogardu działka 
pod budowę 2500 m kw. przy szosie. 37 000zł. 
783 534 677 

• Dobra Nowogardzka- w okolicznej wsi samo-
dzielna połowa domu 80 m kw. z działką 1100 
m kw. 58.000. Tel. 502 103 432 

• Dębice – wieś na trasie Nowogard-Stargard, 
działki pod zabudowę ok. 1000 m kw. 18 zł za 
m kw. 660 206 833

• GOLCZEWO- na wsi mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe, działka blisko jezioro. 77.000. Tel 
501 307 666

• Redostowo przy trasie A6 działka komercyjna 
4 HA lub mniejszą pod zabudowę 20 zł/ m kw. 
725 899 426

• Sprzedam kwalerkę 36 m kw. IV piętro Żerom-
skiego 19. 84 tys. 883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 m kw. 1 
piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe po general-
nym remoncie II piętro 15 lutego 15/23. Cena 
200 tys. 91 39 20 316

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 pokojowe 
1 piętro 69 m kw. na 2 pokoje 1 lub 2 piętro z do-
płatą. Nowogard ul. Żeromskiego. 505 149 147

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw. po remoncie z 
dużym balkonem. 600 368 810

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowogardzie. 
95 766 9000

• Wynajmę pomieszczenia na ul. Sądowej Nowo-
gard. 601 58 40 86

• Pokój do wynajęcia. 606 623 506 po 18.

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki kom-
fort, ogrzewanie indywidualne, niski czynsz. 
604 441 609

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe przy ul Ban-
kowej. 660 874 155

• Nowogard, wynajmę garaż. 91 39 21  603, 
663 748 230

• Sprzedam bardzo ładne poddasze w centrum, 
wysoki standard 58 m kw. ul. Tadeusza Kościusz-
ki. 695 426 092

• Kupno mieszkania w Nowogardzie. 512 012 953

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – suterena 45 
m kw. 507 023 080

• Sprzedam dom jednorodzinny wolnosto-
jący o pow. 80m2 wraz z zabudowaniami 
i działką rolną, położony w Rogowie (gm. Rado-
wo Małe). Tel. 661 751 286.

MOTORYZACJA

• Kupię polski motocykl (motorower) wyprodu-
kowany do 80 roku lub samochód Syrena, War-
szawa oraz części do nich. Tel. 508-351-213.

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – rok prod – 
2002, drugi właściciel – kobieta. Tel. 605 914 924

• Sprzedam Mercedes 124 250 D stan bardzo do-
bry. 788 566 432

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka serwi-
sowa, zadbany, srebrny metalic, cena 45 500zł. 
605 522 340

• Renault 19 1,4 model 1995 w dobrym stanie. 
Cena 1950zł do negocjacji. 663 593 987

• Sprzedam VW Passat rocznik 1993 biały, cena do 
uzgodnienia. 669 716 872

• Sprzedam Opel Cadet 1300 rok 1987, stan do-
bry. Cena 1200. 508 993 318

ROLNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam malinę. 502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 95

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 514 387 864

• Sprzedam króliki. 605 882 110

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam ziemię rolną i pod budowę. 91 39 
18 307

• Prosięta, maciorę sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Żabowo. 91 
39 106 49

• Sprzedam gęsi. 510 680 139

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na zamó-
wienie. 664 969 584

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzycz-
na wesel, zabaw i innych imprez okoliczno-
ściowych. www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. Tel. 
606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa 
1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 
39 72 575, 695 085 470.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, śmierć, błąd w 
sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, Robert 
Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 886 310 425.
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www.extradom.net.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ NOWOGARD I OKOLICE 

- ekstrakcyjne pranie dywanów i wykładzin

- mycie okien i witryn sklepowych 

- kompleksowe sprzątanie mieszkań, 

   biur oraz powierzchni handlowych

- sprzątanie klatek schodowych

- możliwość stałej współpracy w ramach 

   korzystnego cenowo abonamentu

- faktury VAT!
e-mail: fhuewm@wp.pl

Oferujemy:
TEL. 508 309 107

SPRZĄTANIE 
POMIESZCZEŃ

Ponadto w ofercie:

- środki czystości

- akcesoria 

  do ręcznego sprzątania

- chemia samochodowa

- akcesoria łazienkowe

- maszyny i urządzenia 

   sprzątające

36 m2 Cena: 89 000 zł 55 m2 Cena: 160 000 zł 42 m2 Cena:126 000 zł 42 m2 Cena:126 000 zł55 m2 Cena: 160 000 zł36 m2 Cena: 89 000 zł 5

72 m2 Cena: 130 000 zł 25 m2 Cena: 78 000 zł 37 m2 Cena: 39 000 zł

• Ogólnobudowlane, remonty, dachy, monta-
że. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, 
szybko.

• Remonty. 792 217 337.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Szpachlowanie, malowanie, terakota, glazu-
ra, regipsy, panele, elektryka, hydraulika – 
15 letni staż w Niemczech. 784 188 147.

• Kompleksowo łazienki i remonty mieszkań wy-
konam. 600 347 308,608 364 330, 91 39 501 03.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 12 12.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskiego 3 (budy-
nek RCP-U). 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• METALOPLASTYKA – bramy, ogrodzenia. Tel. 
91 39 170 51, 608 771 151

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio 
reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w fi rmach. 607 260 528

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i niemieckiego z 
polskim tłumaczeniem – tanio, pewnie, solidnie. 
512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
504 965 111

• Transport , przeprowadzki. Szybko ,tanio. 
696 138 406

• J.niemiecki. 607 617 844

• Elektryka, centralne ogrzewanie, drobne na-
prawy dachów. Do 30% taniej. 511 169 877, 
506 323 560

PRACA

• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku od 2 do 4,5 
roku. Posiadam wykształcenie wyższe pedago-
giczne oraz doświadczenie praktyczne. Kontakt 
pod numerem tel. 691621502

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 385 
20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Sortowanie, rozsady w hali ul. Kościuszki 17 
(stara winiarnia) , od 27.09, dowozimy gratis 
spoza Nowogardu. 500 019 792 (od 8 do 18)

• Zatrudnię barmanki do restauracji. 693 52 12 11

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie pawi-

lonów hodowlanych (szalowanie, montaż kon-
strukcji drewnianych itp.). 601 520 540

• Zapewnie opiekę pielęgniarską. 66 55 44 114

• Praca w barze dla emeryta(tki) lub rencisty(t-
ki) dogodne warunki. 601 753 817

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do prac wy-
kończeniowych. 723 432 323

• Fabryka Okien w Goleniowie zatrudni pra-
cowników z doświadczeniem do produkcji 
okien z drewna. 601 172 993

• Kobieta po 30 nie mająca znajomości w Nowo-
gardzie poszukuję pracy. 500 86 43 34

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy Vail-
lant z Niemiec po przeglądzie serwisu, do 
mieszkania, domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec tylko 
ogrzewanie – mieszkanie, dom, sklep, gwa-
rancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant z Niemiec, 
gwarancja, cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, stoją-
cy z wężownicą do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 120, 150 litr, 
fi rmy Vaillant, cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380 V, niemiecki Vaillant wi-
szący, małe gabaryty, domek, bar, cena od 
250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominkowe 
(buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie „LAYHER”. 
502 509 364.

• Sprzedam książki III klasa 1 LO profi l biologicz-
no-chemiczny. 510 155 332

• Szkółka w Karsku oferuje tuje Hobsztrup na ży-
wopłot wysokość od 1,5 m. w promocji 10 zł. Tel. 
606 106 142

• Sprzedam ładne solidne regały + lady. 
606 703 451

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 56

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną marki 
Amica, 60 cm. Jak nowa! 510 052 611

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewania Wie-
smann na olej-gaz, zbiorniki do centralnego na 
olej opałowy 3 szt. po 1000 l. + okna drewniane 
używane białe. 668 989 393

• Okazja- sprzedam rower górski, segment poko-
jowy +szafa. 508 301 853

• Owczarki niemieckie szczenięta po rodzicach 
z rodowodem, pieski i suczki, ojciec wnuk po-
dwójnego zwycięzcy świata sprzedam. 91 39 
21 828

• Tanio sprzedam grzejniki oliwne. 501 549 818

• Sprzedam barak budowlany + przyczepa kem-
pingowa z dokumentacją. 669 488 584

• Sprzedam 6 opakowań Pampers Jumbo pack 
82 szt. Rozm. Midi 3 (4-9 kg.) po 40 zł opak. 
600 897 758
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auto-top
Szyby samochodowe

montaż sprzedaż
ul. Nadtorowa 12

Tel. 91 39 20 131, 91 39 20 303

HALINA GALUS

HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:

- księgi przych. i rozch., ewiden-

cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-

stałe ewidencje oraz ZUS.

Sporządzamy deklaracje podat-

kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

AUTO-GAZ
MONTAŻ – SERWIS- NAPRAWA

HAKI  HOLOWNICZE HAKI  HOLOWNICZE 
ul. F. Chopina 30/1 • Maszewo 
Tel. 698 514 056, 606 646 257Tel. 698 514 056, 606 646 257

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32
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SKLEP Z ODZIEŻĄ 
UŻYWANĄ 

Bankowa 1 (obok kwiaciarni)
ZAPRASZA na sprzedaż 2 zł 

za sztukę od 27.09-01.10.2010
(bluzki, swetry, marynarki, spodnie)

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

SKLEP 
MEBLOWY 

Z ul. Gen. Bema
Zaprasza na 

ul. Armii Krajowej 28
Emeryci i renciści 

5% zniżki
Od poniedziałku do piątku 

godz. 10-18 
Sobota godz. 9-14

Rieter to międzynarodowa fi rma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 

specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz sa-

mochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się fi rmą, która dba o swo-

ich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas rozwój osobi-

sty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na nudę-czekamy 

na Ciebie. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Nr ref. SDL/NWG/04/10

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede 
wszystkim za:

· Współpracę i budowanie pozytywnych relacji z klientami fi rmy
· Realizację zamówień klientów zgodnie z ustalonymi zasadami
· Współpracę z fi rmami transportowymi
· Zarządzanie zapasami wyrobów gotowych wg zapotrzebowania klientów
· Koordynację przepływu opakowań
Wymagania:
· Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane kierunkowe) 
· Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (wymóg konieczny) 
· Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 
· Dobra znajomość pakietu Microsoft  Offi  ce (zwłaszcza aplikacji Excel) 
· Mile widziana znajomość systemów klasy ERP
· Zdolności analityczne i planistyczne
· Doświadczenie w fi rmie produkcyjnej na podobnym stanowisku 
· Duża odporność na stres
· Umiejętność pracy pod presją czasu i ustalania priorytetów
· Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
· Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem 
· Ciekawe doświadczenia zawodowe 
· Międzynarodowe środowisko pracy 
· Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Zainteresowanych kan-

dydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV i LM na adres: rekruta-
cja.pl@rieterauto.com, z podaniem numeru referencyjnego.   

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekruta-
cji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 
133 poz. 883)”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IBUM  Forte

ANTYBZZZ... 

                         IBALGIN
  Maxi

     ULGIX

IBUM  Fo

ulotką która zawi

                                    I
  

     

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

www.limuzyna.nowogard.info

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 24.09

Rozwiązanie krzyżówki nr 17.09 – OBIECAN-
KI KANDYDATÓW – nadesłali: Natalia Wróbel, 
Ewa Skowrońska, Andrzej Leszczyński, Grażyna 
Baran, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Jadwiga Maknia, Zygmunt Pacocha, 
Zygmunt Mierkiewicz, Stanisława Pokorska ( także 
rozwiązanie krzyżówki nr 9.09), Jerzy Siedlecki, 
Pelagia Feliksiak, Agnieszka Skowrońska oraz 

Bogumiła Urtynowska (Kulice), Maria Gortat 
(Czermnica), Bogdan Krystkiewicz (Dąbrowa), 
Edmund Skibiszewski (Wierzbięcin).
Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:

- Grażyna Baran z Nowogardu, 
- Pelagia Feliksiak Nowogardu, 
- Maria Gortat z Czermnicy.

Gratulujemy !

ZŁOZONA NATURA

W kobiecie współczesnej konkurują ze sobą:

Maszyna biurowa i kuchenny robot.

Z NADZIEJĄ NA LEPSZE JUTRO 

Trudy życia jeszcze pestka, 

Kiedy jest się przed czterdziestką, 

Lecz gdy piąty krzyżyk stuknie, 

Tam coś łupnie, tam coś puknie 

 Tu coś pęknie, tam wysiądzie, 

Wzrok zmętnieje, błędnik zbłądzi 

Pęcherz puści, wzwód zawiedzie, 

Z hemoroidem trudno siedzieć!…

W stawach strzyka, w sercu pika, 

Dupa boli po zastrzykach. 

Szczęka z dziąsłem nie pasuje, 

Klimakterium humor psuje .

Gęba zmienia się w rzodkiewkę, 

Gdy prostata ściśnie cewkę 

Tętno tętni jak sto koni, 

W uszach dzwon Zygmunta dzwoni.

Sypie piach w maszyny tryby, 

W głowie łupież w butach grzyby… 

Jeszcze gorzej jest niewiastom, 

Tu za sucho, tam za ciasno, 

Tu obwisnąć coś potrafi , 

Z tym, by trza do mammografi i 

W krzyżu młotem bólu gruchnie, 

Papierosem z gęby cuchnie!

Czas wciąż kradnie brak pamięci, 

Reumatyzm w pałąk skręci. 

Człek się potknie, coś ukłuje, 

Czasem się jak ZOMBI snuje !

Przed oczyma mu ciemnieje, 

Aż do reszty nie zgłupieje. 

W mózgu śmietnik i badziewie…

W końcu nic już prawie nie wie…

OPRÓCZ JEDNIEJ RZECZY MOŻE:

ZA ROK BĘDZIE JESZCZE GORZEJ!.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Marcin Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta-
ni sław Ma rek, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 
No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: 
dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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NOWOGARDZKI

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN
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Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje, że dn. 26.09.2010 

organizuje zawody spiningowe 

w Trzebiatowie pn. „Troć Regi”.

 Zapisy w sklepie wędkrskim „Tęczak” w Nowogardzie przy ul. Waryń-

skiego do dn. 24.09.2010.  Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.00. 

Zarząd Koła PZW Tęczak 

Pomorzanin do Pełczyc
W sobotnie popołudnie o godz. 15.30 Pomorzanin   Nowogard rozegra 

mecz z  8 drużyną ligi  na  stadionie w Pełczycach . Kłos Pełczyce do tej pory 

ma na swoim   koncie 10pkt. Z pewnością   to   spotkanie będzie ważnym   

wydarzeniem  dla Jacka Nieruchaja,  który  w poprzednim  sezonie grał  w 

barwach tej  drużyny. Ale nie tylko  dla Jacka to  spotkanie jest ważne, bo 

także kibice są pełni  nadziei, a przede wszystkim zniecierpliwieni brakiem 

pozytywnych wyników zespołu prowadzonym przez trenera Gumiennego.

Sympatyków i wiernych fanów Pomorzanina zapraszamy  do  Pełczyc.
Karolina Kubicka

Olimpii sprawdzian 
generalny 

W najbliższą sobotę A-klasową Olimpię Nowogard czeka bardzo ważny 

sprawdzian z Radowią Radowo Małe.  

Nasz zespól zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli. Natomiast Radowia 

jest trzecia, ale ma na koncie tyle samo punktów i jeden mecz miej. Nie da się 

ukryć, że drużyny, które zmierzą się ze sobą w sobotę są jednymi z poważ-

niejszych kandydatów do awansu. Najbliższe spotkanie może, więc zadecy-

dować o kształcie tabeli przynajmniej do końca rundy jesiennej. 

W niespełna trzyletniej historii Olimpia grała z Radowią trzykrotnie. Dio 

tej pory naszym piłkarzom ani razu nie udało się pokonać tego przeciwnika. 

W ostatniej ligowej kolejce podopieczni trenera Marcina Miklasa pokonali 

Dęba Dębice aż 5:0. Ten wynik napawa optymizmem, choć do soboty trzeba 

już o nim całkowicie zapomnieć. Radowia w swoim ostatnim meczu wygra-

ła 3:1 z Unią Stargard.   

Początek meczu Olimpia – Radowia o godz. 16.00 na stadionie w Wierz-

bięcinie. Wstęp darmowy. Serdecznie zapraszamy.
man

Motocross

Po 37 latach oczekiwania
Klub motocrossowy “KM Cisy” powstał 37 lat temu i tyle też trzeba było 

czekać, aby wystawić swoją reprezentację w klubowych Mistrzostwach Pol-

ski które 19.09.2010 odbyły się w Człuchowie. Nasz klub reprezentowali:  

Michał Kozera w klasie 125cm3 Junior oraz  Żaneta Zacharewicz i Paweł 

Klewicz w klasie 85cm3

Do zawodów o drużynowe MP 

naszych zawodników poprowadził 

Prezes Michał Warkalewicz. Jako 

pierwsi na tor do walki o punkty 

wyjechali Żaneta i Paweł. Po dobrze 

przejechanych 20 minutach Paweł 

jako 8- my mija linię mety, Żaneta 

była 10 - ta co dało cenne punkty. 

Jako drugi wyjechał Michał na poży-

czonym motorze (bo Suzuki zgubiło 

biegi) i po 25 minutach jako 8- my 

przekroczył metę. Wyniki może nie 

imponujące ale po pierwszej run-

dzie zajmujemy 11 miejsce. Drugi 

bieg naszym zawodnikom  nie przy-

niósł poprawy. Paweł zajął 9 miejsce, 

Żanecie na ostatnim miejscu -  Su-

zuki odmówiło posłuszeństwa i jako 

13 przekroczyła linię mety. W dru-

gim biegu Michała nie było rewela-

cyjnie, bo pożyczona Honda nie spi-

sywała się najlepiej i jako 11 minął 

linię mety. W końcowej klasyfi kacji 

klubowej nasz klub uplasował się na 

13 miejscu w Polsce. Nieźle jak na 

pierwszy raz. 

Następnym dużym wydarzeniem 

tego dnia była pokazowa jazda ligi 

kobiet, która ma powstać w 2011 

roku. Nasza zawodniczka Żane-

ta Zacharewicz w tym pokazowym 

biegu zdeklasowała część rywalek 

zajmując drugie miejsce za liderką 

Joanną Miler.

Zespołowymi Mistrzami Pol-

ski został klub Cross Lublin, drugie 

miejsce  AMK Człuchów, a brąz dla 

Castrol Team Toruń.
Inf. EK

„Niewybredna forma ruchu, ważne żeby zdrowa,
a najzdrowsza, oczywista! Jazda rowerowa.”

„W dzień Św. Tekli 
ziemniaki będziem piekli”

 Przyjedź rowerem na plac Wolności w niedzielę 26 września o 8:59. RJZ
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767



Wtorek 
28 września 2010 r. 
Nr 74 (1909) 
nakład 2500
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Centrum Handlowe 

Wydzierżawię 

stoisko 23 m kw. 

Tel. 91 392 81 40.

F.H. CHEMIA 
Informuję od dnia 01.10.10 
siedziba fi rmy przeniesie się 

na ul. Sienkiewicza 7A 
(w byłej hali fi rmy Danpotex)

pn. - pt 9.30 - 18.30
sob. 10.00 - 15.00

ul. Wyszyńskiego 4, 5
NOWOGARD

AKCJA PROMOCYJNA
Zapraszamy na bezbolesne, nieinwazyjne 

badania profi laktyczno-diagnostyczne kręgosłupa
Akcja promocyjna badań prowadzona będzie 5 - 6 października 2010 r. 

w NZOZ „Promed” ul. Kościuszki 36 w godz. 9.00-18.00
Badania obejmują wszystkie odcinki kręgosłupa a jego obraz grafi czny widoczny na 

wyniku jest przedstawiony w trzech płaszczyznach.

Pacjenci odbierając wyniki otrzymują adekwatnie dobrany zestaw ćwiczeń oraz skiero-

wanie do ewentualnej placówki rehabilitacyjnej.

Badania przeznaczone dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4 roku życia.

Zapraszamy zarówno mieszkańców Nowogardu jak i okolic.

Całkowity koszt badania - 23 zł (odcinek szyjny + piersiowy + lędźwiowy)

Dzieci do 13 roku życia badające kręgosłup - badanie kończyn gratis (płasko-

stopie + szpotawość + koślawość)

Rejestracja w godz. 9.00 - 17.00 

pod numerami 698 249 683, 698 249 685, 794 154 574

Odznaczenie dla księdza Odznaczenie dla księdza 
Grzegorza Grzegorza 
ZaklikiZakliki
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20 września

Godz. 08.20 –  zderzenie przy ul. 

3 Maja, w którym uczestniczyły po-

jazdy m. Daewoo Tico i Daewoo La-

nos.

16.40 – kolizja drogowa na ul. Po-

niatowskiego dwóch samochodów 

m. VW Golf.

21 września

Godz. 08.15 – policjanci OPI, 

podczas kontroli drogowej na ul. 

Zamkowej, ujawnili rowerzystę w 

stanie po spożyciu alkoholu. Ry-

szard J. ponadto posiadał aktualny 

zakaz kierowania rowerem.

15.30 – samochód m. Ford Fiesta 

prowadzony przez nie posiadające-

go wymaganych uprawnień Toma-

sza N. Wniosek o ukaranie skiero-

wano do Sądu Rejonowego w Gole-

niowie.

22 września

Godz. 12.30 – kradzież roweru 

typu „damka”, kolor ciemnozielony, 

z piwnicy przy ul. Piłsudskiego.

15.10 – pracownik sklepu Lidl 

zgłosił o zatrzymaniu sprawcy kra-

dzieży sklepowej. Patrol na miejscu 

wylegitymował Alicję D. Ukarana 

została mandatem karnym w wyso-

kości 200 zł.

17.00 – kradzież notebooków w 

sklepach przy Pl. Wolności oraz ul. 

3 Maja.

22.00 – patrol OPI, podczas legi-

tymowania grupy nieletnich przy ul. 

5 Marca, ujawnił, że jeden z nich po-

siadał zawiniątko z papieru z zawar-

tością suszu roślinnego.

23 września

Godz. 10.10 – kolizja drogowa na 

ul. Dąbrowszczaków – samochód m. 

Ford uderzył w zaparkowany samo-

chód m. Ford Focus.

14.20 – kradzież panelu radia sa-

mochodowego z pojazdu m. Opel 

Kadett, zaparkowanego koło szkoły 

przy ul. Poniatowskiego.

24 września

Godz. 13.30 – potrącenie przez 

samochód m. Renault rowerzysty na 

drodze przed miejscowością Wierz-

bięcin.

25 września

Godz. 05.20 – kontrola drogowa 

na ul. Bohaterów Warszawy – Zbi-

gniew S. kierował samochodem m. 

Renault Kangoo, znajdując się w sta-

nie nietrzeźwości z wynikiem 1,53 

promila w wydychanym powietrzu.

05.55 – kontrola drogowa na ul. 

Bohaterów Warszawy – Paweł W. 

kierował samochodem m. Ford Fo-

cus, znajdując się w stanie nietrzeź-

wości z wynikiem 0,66 promila w 

wydychanym powietrzu.

26 września

Godz. 05.00 – kontrola drogo-

wa na ul. Bohaterów Warszawy – 

Adam Z. kierował motorowerem po 

uprzednim spożyciu alkoholu – 0,44 

promila w wydychanym powietrzu. 
Opr. Karolina Klonowska 

Sprostowanie
W poprzednim numerze umie-

ściliśmy w kronice policyjnej infor-

mację o następującej treści: „17.30 – 

kolizja drogowa na ul. Wyszyńskie-

go, gdzie skuter, cofając, uderzył w 

samochód marki Citroen”. Nastąpi-

ła pomyłka – to samochód uderzył 

w skuter.
Red.

Poznaj swojego dzielnicowego
Dzielnicowy- funkcjonariusz Policji pionu prewencji, realizuje zadania w 

granicach przydzielonego mu rejonu służbowego, a w szczególności:

1)  prowadzi rozpoznanie przydzielonego mu rejonu służbowego pod 

względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na 

stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2) realizuje zadania z zakresu profi laktyki społecznej;

3) realizuje zadania z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4)  kontroluje przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz 

przepisów prawa miejscowego.

Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym numerze Dziennika przedstawiamy 

dzielnicowego Rewiru I, tel. 91-57-92-325:

st. sierż. Piotr Leyk 

„Służbę w Policji rozpocząłem w 
1999 r., natomiast funkcję dzielnico-
wego pełnię od roku. Na co dzień bory-
kam się z wieloma różnorodnymi pro-
blemami mieszkańców ”mojego” Rejo-
nu. Dlatego też, w pełni zgadzam się 
ze stwierdzeniem: „Dzielnicowy jest 
jak lekarz pierwszego kontaktu”. W ra-
mach obowiązków realizuję zadania 
w szerokim zakresie. Podstawą moje-
go działania jest rozpoznanie osobo-
we. Zdobywam informacje o osobach 
mieszkających i przebywających na 
moim rejonie, które ze względu na swo-

ją przeszłość, tryb życia i zachowanie, stwarzają zagrożenie porządku i bez-
pieczeństwa w rejonie. Dzięki temu podejmuję skuteczne działania zapobiega-
jące popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Uzyskane informację, oraz zapiski 
dotyczące przeprowadzanych działań  gromadzę w teczce rejonu, dzięki czemu 
zebrane informacje znajdują się w jednym miejscu, gotowe do wykorzystania 
również dla innych instytucji pomocowych.” 

Rejon I obejmuje ulice:

3 Maja, Kilińskiego, Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Fabryczna, 

Pocztowa, Batalionów Chłopskich, Rzeszowskiego, Dworcowa, Zielona, 

Bankowa, 700-lecia nr 1-12, Osiedlowa, Lutyków, Plac Wolności od 6-9, 

Czarneckiego, Luboszan, Wyszyńskiego, Kościelna, Stolarska, Blacharska, 

Plac Szarych Szeregów, Warszawska nr 1-9, Wojska Polskiego, Promenada, 

Szkolna, Piłsudskiego, Kościuszki nr 1-16, Traugutta, Wileńska, Okulickie-

go, Dąbrowskiego, Kolonia Smużyny, Monte Casino, Sikorskiego.

UWAGA!

KOMUNIKAT POLICJI 
Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w sprawie ko-

biety o ustalonych danych osobowych, która pobierając pieniądze w różnych 

kwotach i powołując się na swoją trudną sytuację osobistą bądź materialną 

oferuje pokrzywdzonym m.in. drewno na opał, produkty rolne, zwierzęta 

gospodarcze i inne, a następnie nie wywiązuje się z powstałych zobowiązań.

W związku z powyższym, proszę wszystkie osoby, które przekazały kobie-

cie pieniądze i nie otrzymały zamówionych rzeczy, o kontakt z prowadzą-

cym postępowanie mł. asp. Marcinem Święcickim pod nr tel. 91-57-92-308.

           mł.asp. Marcin Święcicki 

D R U K A R N I A
oferuje: wizytówki, ulotki, 

katalogi, druki

KALENDARZE na 2011 r.  

TEL.  91 392 21 65

Zachodniopomorskie 
w żałobie

W związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru, jaki miał 

miejsce w niedzielę (26 września br.) pod Berlinem, wojewoda zachod-

niopomorski wprowadził jednodniową żałobę na terenie województwa.  

„Oddając hołd ofi arom tego tragicznego w skutkach 

wydarzenia i chcąc uczcić Ich pamięć ogłasza się dzień 28 

września 2010 r. dniem żałoby na terenie województwa 

zachodniopomorskiego” 
Na budynkach instytucji publicznych w Zachodniopomorskiem zo-

staną opuszczone do połowy fl agi narodowe. Wojewoda apeluje o nie-

organizowanie w tym dniu imprez o charakterze rozrywkowym, a w ra-

zie braku możliwości ich odwołania, o godne uczczenie pamięci ofi ar. 
Red.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Odznaczenie 
dla księdza 
Grzegorza Zakliki

W dniu 24.09.2010r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie, 
płk. Andrzej Pędziszczak, wręczył proboszczowi Parafi i rzymskokatolickiej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie, ks. kanonikowi 
Grzegorzowi Zaklice, Złotą Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. To 
honorowe odznaczenie zostało księdzu proboszczowi przyznane przez Mi-
nistra Sprawiedliwości decyzją personalną z dnia 06.09.2010 r., na wniosek 
Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie płk. Jerzego Dudzika.

Inf. Artur Bojanowicz

Oferty na ścieżkę 
W miniony czwartek otwarto przetargowe oferty fi rm aspirujących do 

budowy ścieżki rowerowej do Olchowa.  

Władze Nowogardu przeznaczyły 
w tym roku na budowę ścieżki 500 
tys. zł., co starczyłoby zaledwie na 
powstanie jednej trzeciej nawierzch-
ni. Początkowo inwestycja miała 
być realizowana etapowo. Pod ko-
niec czerwca Urzędowi Miejskiemu 
udało się jednak pozyskać fundusze 
zewnętrzne – 1 mln 227 tys. z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Natomiast całkowity koszt powstania 
ścieżki, to 1 mln 659 tys. zł.

Do rywalizacji o wykonanie tej 
inwestycji stanęły trzy przedsiębior-
stwa. Najtańszą ofertę złożyła fi rma 
STRABAG (1 mln 430 tys. zł.). Drugą 
pod względem kosztorysowej war-
tości złożyło szczecińskie przedsię-
biorstwo Müsing (1 mln 799 tys. zł.). 

Najdroższą propozycję zaprezento-
wało nowogardzkie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych POL-DRÓG (1 
mln 992 tys. zł.).

Obecnie oferty sprawdzane są pod 
kątem merytorycznym. Rozstrzy-
gnięcie przetargu powinno nastąpić 
w ciągu tygodnia.

- Najprawdopodobniej wygra fi r-
ma, która zaproponowała najniższą 
cenę. Oczywiście wszystkie oferty 
muszą spełniać formalne kryteria. 
Jeśli pogoda pozwoli, to budowa ścieżki 
ruszy jeszcze w tym roku. Zakończo-
na powinna zostać nie później niż w 
październiku 2011 r. – twierdzi Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskiego 
wydziału Inwestycji i Remontów. 

Marcin Nieradka

Konkurs na Certyfi kat 
„Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Za-
chodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną organizują I edycję 
Konkursu na Certyfi kat: „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”.

Konkurs ma na celu populary-
zację i promocję zachodniopomor-
skiej wsi jako miejsca wypoczynku 
poprzez wyłonienie najbardziej in-
teresujących pod względem tury-
stycznym wsi na Pomorzu Zachod-
nim.

Laureaci Konkursu zostaną na-
grodzeni Certyfi katem „Zachod-
niopomorska Wieś Turystyczna”, 
który będą mogli wykorzystywać w 
swoich materiałach promocyjnych 
przez okres dwóch lat.

Zwycięska wieś otrzyma planszę 
w formacie B0, na której znajdą się 
informacje dotyczące infrastruk-
tury turystycznej wsi, obiektów i 
atrakcji turystycznych znajdują-
cych się w okolicy. 

Natomiast każda wieś przystę-
pująca o przyznanie Certyfi katu 
otrzyma wpis w formie wizytówki 
do wydawnictwa – Księgi Certyfi -
katu Zachodniopomorska Wieś Tu-
rystyczna, który zostanie opubliko-
wana po przyznaniu Certyfi katów.

Uprawnionym do zgłoszenia do 
konkursu jest Sołtys, po zatwier-
dzeniu formularza zgłoszeniowego 
przez Radę Sołecką.

Zgłoszenia z dopiskiem „Certyfi -
kat” należy przedłożyć w terminie 
do 31 października 2010 roku oso-
biście lub przesłać na adres: 

Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

ul. Partyzantów 1/1 (przy Bra-
mie Portowej) 70-222 Szczecin,

oraz przesłać na adres e-mail: 
info@zrot.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz re-
gulamin są do pobrania na stro-
nach internetowych: www.turysty-
ka.wzp.pl oraz www.zrot.pl 

Więcej informacji można uzy-
skać pod numerami telefonów: 
(91) 433-41-26 lub 501  693  300 
(Wojciech Hawryszuk); e-mail: 
info@zrot.pl (z dopiskiem „Za-
chodniopomorska Wieś Turystycz-
na”).

Biuro Informacji

Urząd Marszałkowski

Województwa 

Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.   

+48 91 48 07 249, 

faks +48 91 48 93 987

e-mail: rzecznik@wzp.pl, www.wzp.pl 

Wraca pub Magik 
W najbliższy piątek zostanie ponownie otwarty pub Magik.
Mieszcząca się w budynku starego sądu restauracja zostanie otwarta o godz. 

19.00. W piątki i soboty lokal będzie czynny do wyjścia ostatniego klienta. 
W inne dni pub otwarty będzie do północy. Przed otwarciem lokal przeszedł 
znaczący lift ing. Tak jak przed laty na dużym telebimie będzie można obejrzeć 
w nim m.in. mecze transmitowane przez Cyfrę Plus. Właściciele serdecznie 
zapraszają. 

man

Będzie wniosek - 

będą światła
Z zainteresowaniem przeczytałem list skierowany do redakcji „Dzien-

nika” mieszkańców ul. Warszawskiej i Kowalskiej. Sygnalizowany przez 

nich brak oświetlenia na osiedlu to istotny problem, który dostrzegłem 

jako jego mieszkaniec. 

By doprowadzić do montażu osie-

dlowego oświetlenia, należy zacząć 

od złożenia wniosku do budżetu 

gminy na kolejny rok. Mimo, iż ter-

min składania wniosków już minął, 

to jak dowiedziałem się w Urzędzie 

Gminy, w tej sprawie będzie można 

zrobić wyjątek.

Proponuję więc mieszkańcom ul. 

Warszawskiej i Kowalskiej złożenie 

tzw. wniosku obywatelskiego, w któ-

rego przygotowaniu, jako zamiesz-

kały przy Warszawskiej, chętnie po-

mogę. Podpisy pod wnioskiem zbie-

rane będą od dziś do najbliższego 

piątku w redakcji „Dziennika”.  Ser-

decznie zapraszam.      
Marcin Nieradka

Badania mammografi czne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” w dniu 09.10.2010 r.

organizuje wyjazd na badania mammografi czne dla kobiet w wieku 50-69 lat

do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje - Samodzielny Publiczny Szpital

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po

godz. 14.00, tel. 505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe to 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Danucie 
Kondraciuk  
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

Ojczyma 

składają 
współpracownicy 

z oddziału położniczego 
szpitala w Nowogardzie

KONDOLENCJE

W homilii arcybiskup Dzięga po-

wiedział:

„Sprawa jedności polsko-niemiec-
kiej jak i katolicko-protestanckiej, 
jest bardzo ważna zarówno dla reli-
gii, jak i  dla obu narodów. Takie spo-
tkania są bardzo potrzebne zarów-
no pod względem modlitewnym, jak 
i dyskusyjnym a odbywają się one 
przynajmniej dwa razy w miesią-
cu, tak w Polsce jak i w Niemczech. 
Z miłą satysfakcją należy stwierdzić, 
iż więzi te zacieśniają się coraz bar-
dziej. Od 55 lat ta ziemia jest kształ-
towana pod względem religijnym i 
robotniczym, albowiem nie można 
– jak niektórzy twierdzą - żyć tylko 
z modlitwy lub tylko z pracy. Nale-
ży łączyć prace z modlitwą w jedno 
dzieło i właśnie takie dzieło wykonu-
je Akademia Europejska w Kulicach, 
która łączy pracę z modlitwą. Obser-
wujemy w całej Europie współpracę 
pomiędzy Bogiem a ludźmi. Dzieło, 
które dokonuje się w religiach, jest jak 
ziarnko rzucone w ziemię. Z jednego 
ziarna, wyrasta mały kłos; z tego kło-
sa następnie wyrastają kolejne ziar-

na i tak właśnie dzieje się z jednością 
narodów, choć początkowo nie widać 
efektów, za kilka lub kilkanaście lat  
obserwować będziemy coraz większą 
jedność religijną i międzynarodową. 
Do tego bez wątpienia przyczynia się 
działalność Akademii Europejskiej w 
Kulicach. Bóg jest miłością! A skoro 
Bóg jest miłością, nie jest zamknięty 
dla innych narodów czy wyznań, mi-
łość Boża jest potrzebna zarówno ca-
łej ziemi jak i całej ludzkości. Bez mi-
łości bowiem nie ma pokoju, nie ma 
jedności”.

 Z kolei pastor, ks. dr Justus Wer-

din w swym kazaniu zwrócił uwagę 

na potrzebę miłości - miłości sze-

rokorozumianej.  Powiedział m. in:  
„Musimy wydawać świadectwo tego, 
co widzimy i słyszymy. Miłość - nie 
trudno zrozumieć sensu tego słowa, 
gdyż Bóg chce, abyśmy się wzajemnie 
miłowali, bez podziałów religijnych, 
politycznych, społecznych itp. Bóg 
pragnie naszego pojednania, takiemu 
pojednaniu służy właśnie Akademia 
Europejska w Kulicach, która dziś ob-
chodzi 15-lecie swej działalności”.

Po uroczystościach religijnych 

w kościele, zaproszeni goście prze-

szli do zespołu pałacowego, gdzie 

ma swą siedzibę Akademia Euro-

pejska, na drugą część uroczysto-

ści.  Przybyłych gości powitał prze-

wodniczący Rady Fundacji Ekke-

hard von Holtzendorff . Następnie ze 

swym referatem  pt. „Niemcy i Pol-

ska: wspólne wezwanie dla Europy”, 

wystąpiła była posłanka do Bunde-

stagu, obecnie członek Komisji Eu-

ropejskiej, dr Marzenna Guz- Vetter. 

W swym wystąpieniu zwróciła uwa-

gę na potrzebę jedności międzyna-

rodowej. Aby jednak ta jedność była 

pełna, potrzebna jest także wspól-

na jednostka monetarna, czyli euro. 

Niestety - jak stwierdziła mówczy-

ni - rząd polski nie za bardzo anga-

żuje się we wprowadzenie do obie-

gu euro, a należy ją wprowadzić dla 

jedności Europy. Ponadto powie-

działa: „3 października mija 20 lat 
połączenia Niemiec Demokratycz-
nych z Federalnymi. Wtedy właśnie 

runął Mur Berliński. Jest to bez wąt-
pienia zasługa dwóch wielkich pola-
ków: Lecha  Wałęsy z Solidarnością,  
a także Wielkiego Człowieka, papieża 
Jana Pawła II. Dzięki nim w Europie 
nastąpiły wielkie zmiany na lepsze”.

Kolejnym prelegentem była Lisa-

wieta von Zitzewitz, dyrektor Aka-

demii w Kulicach,  która przedstawi-

ła wirtualną podróż w czasie Külz-

Kulice, na którą składały się mate-

riały historyczne dotyczące powsta-

nia pałacu i całego zespołu Dwor-

sko- Pałacowego, wraz z sylwetkami 

rodziny von Bismarck i ich działal-

ność na naszym terenie. Przedstawi-

ła także obecną działalność Ośrod-

ka, po czym odbyły się wystąpienia 

okolicznościowe. Głos zabrali na-

stępujący mówcy Joachim Bieicker - 

konsul Generalny  Niemiec w Gdań-

sku, dr Dorothhe Wilms - była mi-

nister Rządu Federalnego Niemiec, 

Kazimierz Ziemba burmistrz - No-

wogardu.

Wśród licznie zaproszonych go-

ści obecni byli m.in.: wdowa po Phi-

lipie von Bismmarcku - Ehrengard 

von Bismarck, z synem Sylvestrem i 

córką.  Niestety, z powodu choroby 

na uroczystość do Kulic nie przybył 

Henrii  Froment-Maurice, amba-

sador Francji -  przesłał jednak list 

gratulacyjny, który odczytał prze-

wodniczący Fundacji von Holtze-

norff .

W trakcie  uroczystości, uczestni-

cy spotkania z przyjemnością wy-

słuchali koncertu muzyki kameral-

nej w wykonaniu kwartetu smycz-

kowego Ba-Rock.
Tekst  - Ireneusz Karczyński,

Foto Katarzyna Kosakiewicz     

15-lecie Akademii Europejskiej w Kulicach
W minioną sobotę odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia Akademii Europejskiej Kulice-Külz. Program uroczystości podzielono na dwie części. 

Cześć pierwsza miała miejsce w miejscowym kościele fi lialnym pw. św. Antoniego, gdzie odbyła się msza ekumeniczna w intencji między narodami 

i pokoju. Mszę sprawowali: arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, pastor kościoła protestacyjnego, ks. dr Justus 

Werdin, przy udziale ks. kanonika Kazimierza Łukjaniuka, proboszcza parafi i pw. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie i ks. Tomasza Tylutkiego.
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Gdzie w Nowogardzie szukać „wysokiej” 

kultury, czyli „Apetyty na czereśnie”
„Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy poezji…
Gdzieś w nas śpią ludzie niezłomni…”
   (Ryszard Milczewski-Bruno)

„Moja poezja to są proste dziwy…” – pisał mistrz Ildefons. O prawdzi-

wości słów poety miałem okazję przekonać się osobiście. Ale po kolei. Pani 

Iza Koladyńska, fenomenalna polonistka ZSO nr 2, któregoś dnia zaprosiła 

mnie na przedstawienie o znajomo brzmiącym tytule, jw. Kiedyś też byłem 

młody i bawiłem się w teatr, więc idę konfrontować czas przeszły dokonany 

a teraźniejszy. Idę przekonać się, co dzisiejsza młodzież chce przekazać świa-

tu. Co ich boli, a co cieszy? O czym marzą? Jakie gwiazdy ich prowadzą? Jest 

połowa września i połowa tygodnia (15.09.2010), późne popołudnie. Ma się 

pod jesień. Słońce wyczerpało limit ciepła, ale ono raz jeszcze powróci… 

Mała salka II LO, wydeptana dla 

potrzeb szkolnego teatrzyku – wy-

pełniona po brzegi. Przeważają 

uczniowie, ale nie brak nauczycieli, 

rodziców i zaproszonych gości. Na 

małej scence w kolorze spłowiałej 

czerni stoi czerwony fortepian, obok 

gitara i mały bębenek (chyba Kon-

go) – to instrumenty sekcji muz, 

która akompaniować będzie wyko-

nawcom. Punktualnie o godz. 17.00 

(ukłony za poszanowanie czasu wi-

dzów), przed audytorium pojawia 

się Wojtek Koladyński, osoba znana 

mieszkańcom z licznych talentów. 

Krótko, taktownie i mile wita przy-

byłych. Za chwilę zacznie się:

Opowieści snute deszczem, od-

chodzenie i pytanie „co dalej?”. Sto 

dróg, aby dojść do Wenecji, na wy-

spy szczęśliwe. Zbyt głośna samot-

ność, czerwone sukienki i kolczy-

ki z łez. Groszki, róże, białe zeszyty 

i lody malinowe. Nieobecności, po-

wroty, sto i dwieście lat, a wciąż ta 

sama tafl a szkła, która się ugina. Pio-

senki księżycowe, spotkania, które 

zmieniają życie. Nasze sny, dźwięki, 

marzenia, małe tęsknoty. Nasz ape-

tyt na życie. Nasze apetyty na cze-

reśnie – mówi narrator. Ktoś z wy-

konawców mimochodem zwraca się 

do widowni: „Więc dróg poznaj sto, 

aby dojść do mych ust…” – to pierw-

szy wers refrenu znanej ongiś pio-

senki Ewy Demarczyk (sł. W. Faber, 

muz. Z. Konieczny), a który stanie 

się lejtmotywem spektaklu „Apetyty 

na czereśnie” (nie mylić z głośnym, 

kameralnym przedstawieniem A. 

Osieckiej pt. „Apetyt na czereśnie”, 

ale to z miłości do autorki zbieżność 

nazw). I zaraz deszczem złotym spa-

da na widownię najprawdziwsza 

magia. Kolorowe konfetti zaczaro-

wanych dźwięków i zaczarowanych 

słów – bardzo, bardzo pięknych, 

mądrych polskich piosenek. Prze-

krój zaiste imponujący. Od lat 50. do 

współczesności. Wszystkie nastro-

jowe, liryczne, miejscami sentymen-

talne i żartobliwe, ale zawsze wzru-

szające, i to do głębi. 
Marian A. Frydryk

red. Karolina Klonowska

Dożynki w Strzelewie  
Dnia 19.09.2010 odbyły się dożynki w Strzelewie. Wszyscy mieszkańcy wsi po 

mszy św. zebrali się na placu, gdzie zostali poczęstowani chlebem, smalcem oraz 

kiszonym ogórkiem. Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich upiekły smaczne cia-

sto. Rada Sołecka ze swojej strony serwowała kiełbaski z grilla. Oprawę muzycz-

ną mieszkańcom zapewnił pan Maciej z klubu. Rozegrane zostały liczne konku-

rencje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rozegrany został mecz pił-

ki siatkowej kawalerowie kontra żonaci, mecz w dwa ognie pomiędzy paniami. 

Inne konkurencje to podnoszenie ciężarka, picie piwa na czas, jedzenie cytryny, 

dmuchanie balona, konkurs śpiewu. Wszystkie konkurencje prowadziła Renata 

Langner.  Trochę plany pokrzyżowała pogoda jednak impreza się udała. Wszyst-

kim którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do imprezy, sponsorom 

nagród serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na następny rok.   
Inf.własna (red KMK)
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

SKLEP 
MEBLOWY 

Z ul. Gen. Bema
Zaprasza na 

ul. Armii Krajowej 28
Emeryci i renciści 

5% zniżki
Od poniedziałku do piątku 

godz. 10-18 
Sobota godz. 9-14

Profesjonalne
układanie kostki

Usługi minikoparką
Korzystne ceny

Tel. 691 664 658

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Konkrety, nie slogany 

O tym, czego do lepszego życia 
potrzeba nowogardzkiemu społeczeń-
stwu, wiemy wszyscy. W publikacji 
autorstwa kandydata na burmistrza 
SLD zabrakło mi jednak odpowiedzi, 
m.in.: na pytania, co trzeba zrobić, by 
zapewnić gminie rozwój. Za pomocą 
ładnych sloganów zrobić się tego nie da.   

Po lekturze piątkowego tekstu au-
torstwa kandydata na burmistrza SLD, 
poczułem się wywołany do odpowiedzi.

Cieszę się, że przypadło mi rozpocząć 
dyskusję na temat przyszłości gminy 
przy okazji trwającej już samorządowej 
kampanii wyborczej. Jestem też usatys-
fakcjonowany, że jedna z moich publika-

cji, poświęcona budżetowi zadaniowemu 
wywołała zainteresowanie kandydata 
SLD. Mam jednak wrażenie, że odnosząc 
się do niej, zapomniał on o zapoznaniu 
się z moją poprzednią publikacją. Gdyby 
raczył zwrócić na nią uwagę, to być może 
zorientowałby się, że odnoszenie się do 
niektórych tematów straciłoby sens. 

Jako kandydat Platformy Obywatel-
skiej nie chcę prowadzić przedwyborczej 
debaty opartej na nic niemówiących 
sloganach. W swoich publikacjach staram 
się przedstawić społeczeństwu konkret-
ne rozwiązania, które mogą posłużyć 
rozwojowi gminy. Jednym z nich był 
właśnie ten poświęcony roli budżetu 
zadaniowego. Mocno zdziwił mnie fakt, 
że tak doświadczony ekonomista, jak 
mój wyborczy rywal z lewej strony sceny 
politycznej, nie docenia wartości i roli 
proponowanego przeze mnie rozwią-
zania. Chętnych zapraszam do lektury 
tekstu z dn. 17 września. 

W jeszcze wcześniejszej publikacji 
stwierdziłem, iż Nowogardowi do rozwo-
ju potrzebna jest długofalowa strategia. Jej 
opracowanie i systematyczne wdrażanie 
spowoduje m.in. ukierunkowanie roz-
woju gminy niezależnie od politycznych 
kaprysów.  

Co ma do zaproponowania lider 
miejscowej lewicy? Nic nowego, niż 
przez wszystkie lata swojej politycznej 
działalności. Zdaje się, że jeden z moich 
wyborczych konkurentów, po wielu 
latach życia w polityce, dokonał nie lada 
odkrycia. W swoim tekście wspomina on 
o potrzebie nowych miejsc pracy, nowych 
mieszkań i dobrej opiece zdrowotnej, 
zgodnie z ustawą o samorządzie gmin-
nym, jest to  zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, które są zadaniami 
własnymi gminy.

W zupełności zgadzam się z wnioskami 
mojego poprzednika. Postąpić to inaczej 
tak, jakby zaprzeczyć teorii ewolucji.  Jed-
nak szanowny kandydat SLD, w tekście, 
nie wskazał ani jednego konkretnego 
rozwiązania. 

Do tezy, że burmistrz powinien być 
dynamiczny, a jego rolą jest ściąganie 
przedsiębiorców, ciężko się nawet usto-
sunkować. Z racji, iż nie są one poparte 
konkretnymi argumentami, należy więc 
zakwalifi kować je do kategorii „oczywi-
stych oczywistości”. 

Doceniam wkład kandydata lewicy w 
budowę goleniowskiego parku techno-
logicznego. Zapytam jednak, co przez 
lata pobytu w Radzie Miejskiej (również 
współrządzenia gminą) konkretnego 
zrobił, by taki pomysł zaczęto realizować 
w naszej gminie. Obecna Rada Miejska 
podjęła pierwsze kroki ku powstaniu na 
obrzeżach Nowogardu specjalnej strefy 
ekonomicznej, niestety kolejnej Radzie 

Miejskiej zostanie jeszcze dużo do zro-
bienia w tym temacie.

Najbardziej cieszy mnie fakt, iż lider 
miejscowej lewicy zauważył, że za dużo w 
naszym mieście supermarketów. Szkoda 
jednak, że przez lata sprawowania funkcji 
radnego nie zainteresował się nimi przed 
ich powstawaniem. Nie przypominam 
sobie, aby oponował podejmując konkret-
ne działania przeciwko lokowaniu zbyt 
dużej liczby supermarketów w mieście. 
Dziwne, że żaden z obecnie sprawują-
cych funkcję radnych nie wiedział np. o 
planach budowy supermarketu na terenie 
byłego dworca autobusowego. Natomiast 
dziś każdy z nich stwierdzi zapewne, że 
chce dbać o rodzimych małych i średnich 
przedsiębiorców. 

Życzę sobie i wyborcom, by kampania 
wyborcza była prowadzona w sposób 
merytoryczny. Nic nie jest jednak pewne, 
ale takie podejście na pewno będzie ce-
chować nowogardzką Platformę Obywa-
telską. Publikację mojego poprzednika, 
która, jak mniemam, miała być zarysem 
jego programu, pozwolę sobie określić 
mianem ładnej, choć pozbawionej kon-
kretów. 

Konkludując: jeśli, którykolwiek z kan-
dydatów na burmistrza nie zna odpowie-
dzi na pytania, jak stworzyć miejsca pracy, 
zapewnić mieszkania i opiekę zdrowotną 
miast, krytykować konkretne propozycje 
i rozwiązania, niech zastanowi się nad 
sensem kandydowania. 

Twierdzę, że nowogardzcy wyborcy nie 
dadzą wiary pustym sloganom i w dniu 
głosowania postawią na merytorykę. No-
wogard to piękne miasto, które bardziej 
od tanich politycznych truizmów, recept, 
lub rewolucji, potrzebuje długofalowej 
strategii i jej konkretnej realizacji. 

Cezary Marcinkowski 

– kandydat Platformy 

Obywatelskiej na urząd burmistrza 

Nowogardu 
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Inaczej niż to dotychczas bywało…

Konwencja Wyborcza Komitetu 

Wyborczego Wspólny Nowogard
W dniu 24.09.2010 roku w Zajeździe Zbyszko w Warnkowie odbyła się 

konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wspólny Nowogard, na której 

zaprezentowano kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nowogardzie. 

Na spotkaniu zatwierdzono również program wyborczy komitetu na wybo-

ry samorządowe 2010. Kandydat na burmistrza Nowogardu z ramienia Ko-

mitetu Wyborczego Wspólny Nowogard – Tomasz Szafran, został wyłonio-

ny kilka tygodni wcześniej w prawyborach. Wspólny Nowogard, jako jedyna 

organizacja w mieście, zdecydował się na oddanie demokratycznej decyzji w 

ręce swoich członków i sympatyków. 

Na profesjonalnie przygotowaną organizacyjnie konwencję zjawiło się po-

nad 120 osób. W swoich wystąpieniach Rafał Szpilkowski (wiceprzewod-

niczący Stowarzyszenia),Tomasz Szafran (kandydat na burmistrza)  i Mi-

Tomasz Szafran – radny Rady 

Miejskiej 5-tej kadencji w Nowogar-

dzie. W  prawyborach uzyskał reko-

mendację stowarzyszenia „Wspólny 

Nowogard” do ubiegania się o fotel 

burmistrza Nowogardu. Znany jest 

z ogromnego zaangażowania w pro-

pagowaniu sportu w gminie, na co 

dzień pracuje z młodzieżą, jako na-

uczyciel. 

Tomasz Szafran jest magistrem 

wychowania fi zycznego na wydziale 

nauk przyrodniczych Uniwersytetu 

Szczecińskiego, magistrem politolo-

gii na wydziale nauk humanistycz-

nych Uniwersytetu Szczecińskiego 

oraz ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na 

wydziale nauk ekonomicznych US. W Radzie zasiada pierwszą kadencję, 

ale z powodzeniem działa w Komisji Społecznej. Wspierają go żona Natalia 

i syn Kornel.

chał Wiatr (rzecznik prasowy Ko-

mitetu Wyborczego) podkreślali, 

że na listach wyborczych Komitetu 

Wyborczego Wspólny Nowogard są 

osoby reprezentujące bardzo różne 

grupy zawodowe i dziedziny życia 

- lekarze, nauczyciele, przedsiębior-

cy, sportowcy, przedstawiciele śro-

dowisk wiejskich, osoby związane 

z propagowaniem kultury, emeryci. 

Podkreślali, że są to ludzie wyróż-

niający się na tle nowogardzkiej spo-

łeczności, odnoszący duże sukcesy 

w swoich dziedzinach. Wspólny No-

wogard to kandydaci z różnych grup 

wiekowych, gdzie młodość przeplata 

się z dojrzałością i doświadczeniem. 

Każdy wyborca na pewno znajdzie 

wśród nich swojego reprezentanta. 

Na tychże listach wyborczych bar-

dzo wysokie miejsca zajmują kobie-

ty – ich obecność w organizacji jest 

nieoceniona. 

W zaprezentowanym programie 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
wyborczym Komitetu Wyborcze-

go Wspólny Nowogard (program 

przedstawimy w kolejnych wyda-

niach „DN”) znajdują się rozwią-

zania większości problemów nur-

tujących miasto i gminę Nowogard. 

Podczas tworzenia programu poło-

żono bardzo duży nacisk na korzy-

stanie ze środków unijnych. Wspól-

ny Nowogard posiada w swoim gro-

nie specjalistów od pozyskiwania 

środków, co pozwoli na realizację 

wielu zadań w  ramach rozwoju in-

frastruktury, środowiska, przedsię-

biorczości, kultury i co najważniej-

sze - pozwoli na utworzenie nowych 

miejsc pracy. Dużą część programu 

poświęcono sprawom związanym 

z  terenem wiejskim. Jest to obszar 

zapomniany, który przy pomocy 

środków unijnych może się bardzo 

dobrze rozwijać. 

Na konferencji prasowej rzecznik 

prasowy Michał Wiatr powiedział 

m.in. „Dzień 24 września 2010 roku 

jest jednocześnie ofi cjalnym rozpo-

częciem kampanii wyborczej Komi-

tetu Wyborczego Wspólny Nowo-

gard oraz prezentacją hasła wybor-

czego – MĄDRA DECYZJA. Kam-

pania będzie bardzo informacyjna, 

optymistyczna, ale na pewno nie 

nudna i jałowa. Celem kampanii bę-

dzie dotarcie do jak największej licz-

by mieszkańców gminy, aby każdy 

miał szansę poznać program wybor-

czy Wspólnego Nowogardu i samo-

dzielnie podjąć MĄDRĄ DECYZJĘ. 

Podczas kampanii przewidziano kil-

ka bardzo ciekawych imprez plene-

rowych w różnych częściach miasta, 

gdzie wszyscy znajdą coś dla siebie”.
Tekst i foto – Lesław M. Marek

Nie ma przyzwolenia na drenaż 

kieszeni mieszkańców! 
- mówi Tomasz Szafran, kandydat na burmistrza Nowogardu z komitetu 

Wspólny Nowogard 

Rada Miasta Nowogardu zajmo-

wała się kwestią szpitala. Zgodnie 

z propozycją obecnego burmistrza 

gmina ma wyemitować obligacje 

w  wysokości 20 mln zł w celu za-

inwestowania w placówkę. Jak Pan 

ocenia to posunięcie?

Uważam szpital za sprawę prio-

rytetową dla gminy, ale drenowanie 

kieszeni mieszkańców nie jest naj-

lepszym rozwiązaniem.

Jak to? W ocenie burmistrza to 

dobre rozwiązanie, które zapewni 

fi nansowanie najpilniejszych po-

trzeb szpitala.

Musimy pamiętać o tym, że ob-

ligacje to nie są pieniądze znikąd. 

To pieniądze wyciągnięte z kieszeni 

mieszkańców. Oznacza to, że za po-

mysł obecnego burmistrza zapłacą 

wszyscy mieszkańcy. W mojej oce-

nie takie rozwiązanie to pójście na 

łatwiznę. Burmistrz nie zadał sobie 

najmniejszego trudu, by pozyskać 

fundusze zewnętrzne, środki unijne 

na sfi nansowanie inwestycji, które są 

niezbędne dla szpitala. Nie próbuje 

znaleźć innego rozwiązania, które 
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pozwoli zmodernizować szpital nie 

hamując na wiele lat rozwoju gminy. 

Jeśli zostanę burmistrzem nie po-

zwolę na lekkomyślne szastanie pie-

niędzmi mieszkańców.  

Co należy zrobić żeby utrzymać 

szpital, a jednocześnie nie zadłu-

żyć mieszkańców ? 

Przede wszystkim, nie należy trak-

tować szpitala jak karty przetargo-

wej przed wyborami samorządowy-

mi, ponieważ jest to zbyt poważna 

sprawa dla mieszkańców. Uważam, 

że sprawa szpitala powinna zostać 

odłożona do czasu zakończenia wy-

borów. W tej chwili interes wybor-

czy burmistrza oraz nowogardzkiej 

lewicy, góruje nad zdrowym rozsąd-

kiem, a takie działanie może dopro-

wadzić do bankructwa całej gminy. 

Obecna koalicja wraz z lewicą, użyją 

wszystkich możliwych środków, aby 

na sesji w środę 29 września prze-

głosować sprawę obligacji, a potem 

ogłosić się obrońcami tej placówki, 

tylko i wyłącznie na potrzeby wybo-

rów samorządowych, nie myśląc zu-

pełnie o konsekwencjach, a to jest 

typowy populizm. Jeśli zostanę bur-

mistrzem, zrobię wszystko żeby no-

wogardzki szpital utrzymać, ale nie 

na potrzeby wyborów tylko na po-

trzeby mieszkańców!!!

Ma Pan na myśli jakieś konkret-

ne rozwiązania ? 

Przez 16 lat, obecny burmistrz nie 

zrobił nic w sprawie szpitala, tym 

bardziej nie zrobiła nic w tej spra-

wie lewica. Wymyśla się fi kcyjne 

prognozy i założenia, które nie mają 

odzwierciedlenia w  rzeczywistości. 

Nam wystarczyło kilka telefonów, 

aby nawiązać kontakt z  pracowni-

kami naukowymi z Uniwersytetu 

Szczecińskiego, w sprawie przygoto-

wania ekspertyzy na temat obecnej 

sytuacji szpitala, oraz prognozy na 

przyszłość w celu utrzymania i roz-

budowania placówki. Według ich 

opinii są inne sposoby, aby utrzymać 

szpital, bez tak drastycznego zadłu-

żania gminy. Przygotowanie takiej 

ekspertyzy wymaga czasu, które-

go niestety możemy nie mieć, jeśli 

29 września, koalicja wraz z lewicą 

przegłosuje obligację tylko i wyłącz-

nie na potrzeby zbliżających się wy-

borów. 

Co trzeba – Pana zdaniem - zro-

bić żeby gminę wyciągnąć z zapa-

ści?

Tutaj nie trzeba cudów, tylko go-

spodarnego i ekonomicznego po-

dejścia. Przykład szpitala najlepiej 

obrazuje model działania, z którym 

nie mogę się zgodzić. Nie możemy 

rozwiązywać problemów gminy się-

gając ręką do kieszeni mieszkańców. 

Należy się skoncentrować na pozy-

skaniu środków zewnętrznych oraz 

zwiększeniu dochodów własnych 

gminy i umiejętnie je wykorzystać. 

Budżet gminy może posłużyć do do-

fi nansowania inwestycji, a nie do ich  

całkowitego sfi nansowania. Tym-

czasem obecny burmistrz nie robi 

nic w tym zakresie mimo, że ma do 

tego doskonałe warunki Jest sze-

fem wojewódzkim partii, zasiadają-

cej obecnie w koalicji rządowej. Po-

nadto uważam, że należy skończyć z 

partykularnym interesem jednostek. 

Co konkretnie ma pan na myśli?

Od dawna mówię „dość” uma-

rzaniu podatków i innych zobowią-

zań mocno podejrzanym biznesme-

nom. Trzeba powiedzieć sobie ja-

sno, że pomoc i wsparcie należy się 

małym i  średnim przedsiębiorcom 

z terenu naszej gminy. To oni dają 

zatrudnienie, tworzą nowe miejsca 

pracy, wpłacają do gminnej kasy po-

datki i są siłą napędową lokalnej go-

spodarki. Jako burmistrz zamierzam 

stosować zasadę przejrzystych i rów-

nych opłat dla wszystkich przedsię-

biorców. Musimy otworzyć szerzej 

drzwi lokalnym przedsiębiorcom i 

nie przeszkadzać im w prowadzeniu 

działalności.

Burmistrz Ziemba zupełnie nie 

dba, zwłaszcza ostatnio o nowo-

gardzkich przedsiębiorców, Przy-

kład? Zgoda na budowę kolejnego 

hipermarketu czy sprawa odebrania 

koncesji, co „rozkłada” lokalnych 

przedsiębiorców. 

Podkreśla Pan cały czas, że 

gminnym władzom zabrakło za-

angażowania w  pozyskiwaniu ze-

wnętrznego wsparcia?

Uważam, że w tej materii popeł-

niono poważny grzech zaniecha-

nia. W naszym regionie nie braku-

je przykładów gmin, które rozwinę-

ły się w kierunku turystyki, głównie 

dzięki pozyskiwaniu funduszy ze-

wnętrznych. Najlepszym przykła-

dem jest Kobylanka, która w  ran-

kingach rozwoju i pozyskiwania 

unijnego wsparcia od dłuższego cza-

su osiąga najwyższe lokaty. Widać, 

że można, gdy się chce. Ale władze 

naszej gminy nie wykorzystują tego 

potencjału. Od lat obserwujemy in-

dolencję i bezradność władz gminy 

w tym zakresie. 

Niewątpliwie jest Pan w gminie 

czołowym propagatorem sportu. 

Szczególnie wśród młodzieży.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Nasza młodzież to przyszłość, to 

największa wartość. Staram się w 

swojej pracy tłumaczyć i  zachęcać 

do osobistego rozwoju. Sport to pa-

sja, zdrowie i kształtuje charakter. 

Udało mi się pobudzić sport wiej-

ski, wyremontować kilka boisk wiej-

skich, reaktywować rozgrywki ha-

lowe ale to wciąż niewystarczają-

ce działania. Musimy pamiętać, że 

młodzi ludzie często stają się ofi a-

rami bezczynności i braku pomy-

słu na życie. Zwłaszcza na terenach, 

gdzie oferta kulturalna i edukacyjna 

jest uboższa, niż w dużych aglome-

racjach.

Sport to – w moim przekonaniu 

– najlepsza metoda na wychowanie 

zdrowych i szczęśliwych ludzi. By 

jednak prowadzić sensowne działa-

nia, niezbędna jest odpowiednia in-

frastruktura, dlatego od dłuższego 

czasu zabiegam o budowę Eurobo-

iska, Orlika na osiedlu Bema, zago-

spodarowanie boiska przy ulicy Ko-

walskiej. Na tym polu staram się ro-

bić, ile w mojej mocy. Myślę jednak, 

że to punkt, który bezdyskusyjnie 

musi się znaleźć w planach nowych 

władz samorządowych.
Rozmawiał Lesław M. Marek
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Harcowiada
Tradycyjnie przed każdą kampanią wyborczą sympatycy Lewicy spotykają 

się na „Harcowiadzie”. W sobotę 25 września na kempingu u pana Grygow-

skiego zebrało się około 500  osób z Nowogardu oraz bliższych i dalszych 

okolic. Powagi imprezie dodawali jak zwykle posłowie – Grzegorz Napie-

ralski, Stanisław Wziątek, Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Bogusław 

Liberadzki i szef SLD w Szczecinie Dariusz Wieczorek.  Honory gospodarza 

pełnił Robert Czapla, przewodniczący nowogardzkich struktur SLD i kan-

dydat na burmistrza Nowogardu w tegorocznych wyborach.

Obszerna relacja w kolejnym wydaniu „DN”.
LMM
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  tel. 
660 797 830

• Sprzedam kawalerkę I piętro, Warszaw-
ska 10/7, 70 tys. do negocjacji, 24 m kw. 
668 137 228, 91 39 23 547 po 15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie+garaż, dobra lokalizacja. 
783 863 961

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m 
kw, IV piętro, ul. 15 Lutego. 502 600 146.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, ul. Ro-
osevelta. Tel. 512 358 578, 663 051 306.

• Poszukuję lokalu handlowego do wyna-
jęcia lub zakupu: centrum Nowogardu, 
parter, wejście z ulicy, minimum 20 m2 
+ zaplecze, umowa ponad 2 lata. Tel. 
608 820 028.

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na M-3 w Nowogardzie. 783 649 880

• Sprzedam mieszkanie w Płotach 3-po-
kojowe, 2 piętro, 68 m. kw. 513 94 33 83

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje – Leśna. 
796 820 971

• Sprzedam działki budowlane 45, 32 ar. z 
warunkami. 796 820 971

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Działka, Nowogard, wyjazd na Stargard, 
rolna z przeznaczeniem na budownic-
two szeregowe i jednorodzinne według 
planu zagospodarowania terenu, pow. 
26831 m kw., w całości 20 PLN m kw., po 
podziale 45 PLN m kw., Tel. 660 424 989

• Nowogard Kompleks 2 działek o łącznej 
pow. 5864 m kw.i 5904 m kw., przez. prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, 1 ogrodzona, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN net-
to m kw., Tel. 660 424 989, 91 432 61 22

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 91 
39 20 866

• Wynajmę lokal 80 m kw. na działal-
ność gospodarczą. Atrakcyjna cena. 
606 703 451

• Kupię dwa pokoje w centrum Nowogar-
du, może być do remontu. 91 39 23 775, 
784 448 549

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie. 665 065 865

• Zamienię kawalerkę na mieszkanie 
2 pokojowe z dopłatą. 606  664  974, 
668 509 795 po 16. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe od 
15 września. Nowogard. Ul. 3go Maja. 
510 052 611

• Do wynajęcia kiosk na Targowisku. 
512 012 823

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Zamkowej, 
3 pokojowe. 603 530 638

• Wynajmę lokal na sklep lub na działal-
ność gospodarczą. 601090079

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu jed-
norodzinnego osobne wejście, Nowo-
gard. 609 307 327

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe (czę-
ściowo umeblowane). 660 010 540

• Sprzedam mieszkanie na wsi 61 m kw. 
lub zamienię za kawalerkę w Nowogar-
dzie. 503 309 375

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m kw. 
powierzchni terenu (ogrzewanie + po-
mieszczenie socjalne). 607 646 622

• Wynajmę garaż na ul. 700 lecia (przy to-
rach). 605 305 160

• Mieszkanie dla osoby kreatywnej jedyne 
w swoim rodzaju 3 poziomowe, miesz-
kanie z otwartym kominkiem i dwoma 
garażami. W handlowym centrum No-
wogardu. 605 305 160

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4 pokojowe. 
508 309 980

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Sprzedam dwie działki pod garaże mu-
rowane przy J.Pawła II w Nowogardzie, 
cena 4800 zł/m kw. 605 522 340

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
0,89 ha w Jarchlinie dobra lokali-
zacja kształt prostokątny trzy drogi 
dojazdowe w tym asfaltowa, teren 
wyrównany, media obok działki. 
502 419 276

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 67 m 
kw. Warszawska 13 na 2 pokoje z kuch-
nią do II piętra, blisko kościoła. 91 39 
26 528, 667 926 528

• Mieszkanie 4 pokojowe do wynajęcia na 
ul 15 Lutego.  Tel. 501 518-266

• Sprzedam garaż murowany na Zamko-
wej. 91 39 23 544

• Posiadam do wynajęcia kontener han-
dlowy 12 m kw. w Goleniowie na tar-
gowisku przy ul. Zielona droga 59, bar-
dzo atrakcyjny punkt, vis a vis fryzjera. 
605 522 340

• Poszukuję garażu na Jana Pawła, Ponia-
towskiego i 15 lutego. 721 314 711

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3pokojowe 67 m kw. + garaż. 
660 346 200

• Boh. Warszawy za piekarnią 1,10 HA 
działka, może być pod działalność ko-
mercyjną lub zabudowę 18 zł/ mkw. 
889 133 882

• Sąpolnica- wieś 5 km. Od Nowogardu 
działka pod budowę 2500 m kw. przy 
szosie. 37 000zł. 783 534 677 

• Dobra Nowogardzka- w okolicznej 
wsi samodzielna połowa domu 80 m 
kw. z działką 1100 m kw. 58.000. Tel. 
502 103 432 

• Dębice – wieś na trasie Nowogard-Star-
gard, działki pod zabudowę ok. 1000 m 
kw. 18 zł za m kw. 660 206 833

• GOLCZEWO- na wsi mieszkanie 2 poko-
jowe, bezczynszowe, działka blisko jezio-
ro. 77.000. Tel 501 307 666

• Redostowo przy trasie A6 działka komer-
cyjna 4 HA lub mniejszą pod zabudowę 
20 zł/ m kw. 725 899 426

• Sprzedam kwalerkę 36 m kw. IV piętro 
Żeromskiego 19. 84 tys. 883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 
m kw. 1 piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe po 
generalnym remoncie II piętro 15 lutego 
15/23. Cena 200 tys. 91 39 20 316

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe 1 piętro 69 m kw. na 2 poko-
je 1 lub 2 piętro z dopłatą. Nowogard ul. 
Żeromskiego. 505 149 147

• Sprzedam kawalerkę 32 m kw. po re-
moncie z dużym balkonem. 600 368 810

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowo-
gardzie. 95 766 9000

• Wynajmę pomieszczenia na ul. Sądowej 
Nowogard. 601 58 40 86

• Pokój do wynajęcia. 606 623 506 po 18.

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki 
komfort, ogrzewanie indywidualne, niski 
czynsz. 604 441 609

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe przy ul 
Bankowej. 660 874 155

• Nowogard, wynajmę garaż. 91 39 21 603, 
663 748 230

• Sprzedam bardzo ładne poddasze w 
centrum, wysoki standard 58 m kw. ul. 
Tadeusza Kościuszki. 695 426 092

• Kupno mieszkania w Nowogardzie. 
512 012 953

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – su-
terena 45 m kw. 507 023 080

• Sprzedam dom jednorodzinny wolnosto-
jący o pow. 80m2 wraz z zabudowaniami 
i działką rolną, położony w Rogowie (gm. 
Radowo Małe). Tel. 661 751 286.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w Gry-
fi cach na 3 pokoje w Nowogardzie Tel 
504940134.

• Wydzierżawię pomieszczenie 65 m2 na 
terenie piekarni ul Boh. Warszawy 66 . Tel 
606891445

MOTORYZACJA

• Kupię polski motocykl (motorower) wy-
produkowany do 80 roku lub samochód 

Syrena, Warszawa oraz części do nich. 
Tel. 508-351-213.

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – rok 
prod – 2002, drugi właściciel – kobieta. 
Tel. 605 914 924

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny me-
talic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Renault 19 1,4 model 1995 w dobrym 
stanie. Cena 1950zł do negocjacji. 
663 593 987

• Sprzedam Opel Cadet 1300 rok 1987, 
stan dobry. Cena 1200. 508 993 318

• Sprzedam Opel Kadett 1,6D, rok. 
prod. 1988, kolor biały, hak, bagażnik 
dachowy, zarejstrowany, prze-
gląd do 17 kwietnia 20111 r, części 
dodatkowe gratis, cena 1500 zł, tel. 784 
792 270.

ROLNICTWO

• Gorczycę sprzedam. 502 853 573.

• Sprzedam malinę. 502 853 573

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 
95

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 
514 387 864

• Sprzedam króliki. 605 882 110

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam ziemię rolną i pod budowę. 91 
39 18 307

• Prosięta, maciorę sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bowo. 91 39 106 49

• Sprzedam gęsi. 510 680 139

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na 
zamówienie. 664 969 584

• Prosięta sprzedam. Tel 502853573

• Sprzedam kaczki ,gęsi Tel 913910687

• Sprzedam gęsi duże oskubane Tel 
796759414

• Kupię przyczepę rolniczą do remontu z 
papierami Tel 693716002

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.
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INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwarancja, 
1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec tylko 
ogrzewanie – mieszkanie, dom, sklep, 
gwarancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant 
z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia go 
z piecem węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380 V, niemiecki Vaillant 
wiszący, małe gabaryty, domek, bar, 
cena od 250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we (buk, dąb). Tel. 603 353 789.

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063.

• Wynajmę 100 m kw rusztowanie „LAYHER”. 
502 509 364.

• Sprzedam książki III klasa 1 LO profi l biolo-
giczno-chemiczny. 510 155 332

• Szkółka w Karsku oferuje tuje Hobsztrup na 
żywopłot wysokość od 1,5 m. w promocji 
10 zł. Tel. 606 106 142

• Sprzedam ładne solidne regały + lady. 
606 703 451

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 
56

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną 
marki Amica, 60 cm. Jak nowa! 510 052 611

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-
wania Wiesmann na olej-gaz, zbiorniki 
do centralnego na olej opałowy 3 szt. po 
1000 l. + okna drewniane używane białe. 
668 989 393

• Okazja- sprzedam rower górski, segment 
pokojowy +szafa. 508 301 853

• Owczarki niemieckie szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, oj-
ciec wnuk podwójnego zwycięzcy świata 
sprzedam. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam grzejniki oliwne. 
501 549 818

• Sprzedam barak budowlany + przyczepa 
kempingowa z dokumentacją. 669 488 584

• Spredam kostki „Polbruk” 60 m2 cena 15 
zł/1m2 tel 519 453 549

• Kupię cegłę czerwoną rozbiórkową Tel 
696044863

• Sprzedam benar wodny do gastronomii 
608658184

• Sprzedam 6 opakowań Pampers Jumbo 
pack 82 szt. Rozm. Midi 3 (4-9 kg.) po 40 
zł opak. 600 897 758

• Sprzedam owczarki niemieckie Tel  91 39 
10656

• Sprzedam tanio meble pokojowe używane 
w dobrym stanie Tel 721 314 711 

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
Linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
886 310 425.

• Ogólnobudowlane, remonty, dachy, 
montaże. 781 016 125.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• Remonty. 792 217 337.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Szpachlowanie, malowanie, terakota, 
glazura, regipsy, panele, elektryka, 
hydraulika – 15 letni staż w Niem-
czech. 784 188 147.

• Kompleksowo łazienki i remonty miesz-
kań wykonam. 600 347 308,608 364 330, 
91 39 501 03.

• Matematyka – korepetycje. 668 17 12 12.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskiego 3 
(budynek RCP-U). 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• METALOPLASTYKA – bramy, ogrodze-
nia. Tel. 91 39 170 51, 608 771 151

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w fi rmach. 
607 260 528

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i niemiec-
kiego z polskim tłumaczeniem – tanio, 
pewnie, solidnie. 512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
504 965 111

• Transport , przeprowadzki. Szybko ,ta-
nio. 696 138 406

• J.niemiecki. 607 617 844

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Elektryka, centralne ogrzewanie, 
drobne naprawy dachów. Do 30% ta-
niej. 511 169 877, 506 323 560

• -Usługi opiekuńcze pielęgniarki w domu 
chorego tel.  607646830 , 913923684

• Transport Mercedes- Sprinter Tel 724171 
691

PRACA

• Przyjmę opiekunkę do dziecka chłop-
czyk – 12 miesięcy. Tel 501 – 945-068 

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Sortowanie, rozsady w hali ul. Ko-
ściuszki 17 (stara winiarnia) , od 27.09, 
dowozimy gratis spoza Nowogardu. 
500 019 792 (od 8 do 18)

• Zatrudnię barmanki do restauracji. 693 
52 12 11

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie 
pawilonów hodowlanych ( szalowanie, 
montaż konstrukcji drewnianych itp.). 
601 520 540

• Zapewnie opiekę pielęgniarską. 66 55 
44 114

• Praca w barze dla emeryta(tki) lub 
rencisty(tki) dogodne warunki. 
601 753 817

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Fabryka Okien w Goleniowie za-
trudni pracowników z doświadcze-
niem do produkcji okien z drewna. 
601 172 993

• Kobieta po 30 nie mająca znajomości w 
Nowogardzie poszukuję pracy. 500 86 
43 34
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ul. Plac Wolności 1  Nowogard • Tel. 91 39 22424

Dowóz w godzinach od 13.00 do 22.00

Skorzystaj z Happy Hour 

w godz. od 13.00 do 15.00 (od pn. do pt.) 

zestawy obiadowe -20%
(Minimalna wartość zamówienia 15 zł)

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

REKLAMA

Wystawa prac  Małgorzaty Krawczyk

 W duchu impresjonizmu i sercu rodziców
Małgorzata Krawczyk – mieszkanka Nowogardu – młoda zdolna początkująca malarka.Uczennica szkoły artystycznej TOP-ART w Szczecinie pod kie-

runkiem malarza szczecińskiego – Krzysztofa Krzywińskiego. Tematyka prac jest swobodna. Maluje motywy: portrety, pejzaże kwiaty, martwą naturę 

i zwierzęta. Technika jaką się posługuje, to malarstwo olejne nawiązujące do impresjonizmu. Wykonuje również szkice ołówkiem i maluje akwarelami. 

W dniu 21.09.20010 w Bibliotece 

Publicznej w Nowogardzie, w obec-

ności gości, pani Dyrektor Bibliote-

ki Zofi i Pilarz, otworzyła  wystawę 

połączoną z prezentacją prac młodej 

malarki. Początkowe słowo wstępne 

to tylko najważniejsze fakty z bardzo 

ciekawego życia pani Małgorzaty. 

Początki jej malarstwa sięgają okre-

su wczesnoszkolnego. Kierunek, 

jaki uprawia, to impresjonizm. Jego 

głównym reprezentantem był: Clau-

de Monet  – francuski malarz, jeden 

z twórców i czołowych przedstawi-

cieli tego kierunku. Kolejny z wiel-

kich malarzy, który jest dla jeszcze 

bardzo młodej  malarki wzorem do 

kształcenia umiejętności to: Vincent 

van Gogh  - holenderski malarz, 

którego twórczość należy do kierun-

ku zwanego postimpresjonizmem. 

To z ich malarskich dzieł  korzysta i 

tworzy pomysły do swoich obrazów. 

Inspiracje czerpie głownie z przy-

rody, a jej ulubionym motywem  są 

kwiaty. Tak mówi: - Wystawa, która 

została zoorganiowana w bibliote-

ce jest dla mnie wyjątkowa, bo pre-

zentowane prace pokazuję pierwszy 

raz dla mieszkańców Nowogardu. 

Jest to dzień również dla mnie nie-

codzienny ze względu na obecność 

rodziców na wystawie, którzy bar-

dzo są zaangażowani w to, co robię 

i dzielnie mnie wspierają.

 By potwierdzić te słowa, zapyta-

łem, czym dla rodziców Małgorzaty 

jest ten dzień, jak oni sami go prze-

żywają i co czują - Rodzice: To dzień 

wyjątkowy, niepowtarzalny, mimo 

olbrzymiej tremy, wierzymy, że dzi-

siejszy dzień jest uroczysty i długo 

zapadnie nam oraz naszej Małgo-

si w pamięci. To dla niej olbrzymia 

promocja, którą zaproponowała 

Biblioteka Miejska w Nowogardzie  

- bardzo dziękujemy!. Biorąc pod 

uwagę zaangażowanie, które wid-

niało na twarzach rodziców, a tak-

że przyjaciół oraz koleżanek, rodzi 

się pytanie, o samorealizacje w za-

wodzie, który ma status wolnego za-

wodu. Jego charakter jest ściśle po-

wiązany z wewnętrzną wrażliwością 

na piękno i zmysłem tworzenia, któ-

ry w myślach artystów jest sprawą 

najistotniejszą, by w zwykłym kwie-

cie zobaczyć jego niezwykłość. Ja-

kie piękno widzi pani Małgorzata? 

To jej tajemnica, którą ujawnia wy-

mownie nie w słowach, lecz w ma-

lowanych obrazach. Ich charakte-

rystyczne impresjonistyczne plamy 

są czytelne do tego stopnia, że mi-

strzowie tego kierunku mogliby to 

potwierdzić. Jaka będzie dalsza dro-

ga? To pytanie, które w sztuce jest 

bez odpowiedzi, jednak wyobraźnia, 

wrażliwość na piękno, a także samo-

zaparcie mówią, że będzie to przy-

goda, której historia będzie niekoń-

czącą się kroniką dla sztuki, która 

jest w stosunku do życia człowieka 

ponadczasowa. 

Komentarz:

Obecnie za oryginalne prace 

twórców impresjonizmu takich jak 

np. Claude Monet trzeba zapłacić 

nawet kilkadziesiąt milionów dola-

rów. To dowodzi, że są to obrazy wy-

jątkowe, a jego twórcy ponadczaso-

wi. Ich magia urzekła nawet reżyse-

rów takich jak James Cameron twór-

cy Titanica. Jakie będą pani Małgo-

rzaty? Na to otrzymamy odpowiedź 

za kilka lat.

Teks i foto: Jarosław Bzowy

REKLAMA REKLAMA
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Malwina Król, Ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Przyszła jesień, czyli słów kilka, 

jak przetrwać do wiosny...
Wstawanie

Najpierw budzik dzwoni jak opętany. Cudem udaje się go wyłączyć, choć za 

chwilę znowu zacznie dzwonić, bo jest ustawiony na drzemkę. Po kilku minu-

tach słychać go znowu. To znak, że pora wynurzyć się spod ciepłej kołdry. Naj-

pierw jedna noga, potem druga... Za oknem deszcz, szaro i zimno. Dlaczego za-

wsze mamy ten sam problem? Jedną z głównych przyczyn tego, że rano przesta-

wiamy budzik, jest zastanawianie się nad tym, czy warto jest wstawać. Przecież w 

łóżku jest mi tak dobrze. Wstanę, będzie mi zimno… Nie, nie warto… Kto z nas 

nie przeżywa tego każdego dnia? Poranne pobudki, zwłaszcza o tej porze roku, 

to dla wielu ogromna męka. Dlatego podpowiemy ci, co zrobić, żebyś polubiła 

poranek i wycisnął z niego wszystko, co tylko się da!

Pobudka

Nie będzie tak trudna, jeśli zaczniesz się wysypiać. Dlatego nie ma zmiłuj – je-

śli wstajesz np. o godz. 7, zapomnij o przesiadywaniu po nocach (mimo że wtedy 

zawsze jest więc pomysłów niż nad ranem czy w południe). Jednym z najczęściej 

popełnianych porannych błędów jest spanie do oporu i szykowanie się do wyj-

ścia w biegu. Mamy dla ciebie złą wiadomość: w ten sposób poranki zawsze będą 

dla ciebie gehenną, co przełoży się na twój nastrój i efektywność podczas reszty 

dnia. Dodatkowo jeśli zaśniesz na 10 min (między dzwonieniem drzemki bu-

dzikowej) jest to za mało na odpoczynek, a organizm potrzebuje dużo energii na 

wybudzenie się w efekcie po każdej 10 minutowej drzemce jesteś bardziej zmę-

czona. Wstawaj co najmniej kwadrans wcześniej, a zobaczysz, jak wiele zyskasz. 

Ćwiczenia

Dodasz sobie mnóstwo energii, jeśli do porannego harmonogramu wprowa-

dzisz ćwiczenia. Nie musisz przecież urządzać maratonu po całym osiedlu. Bar-

dzo dobre będą proste ćwiczenia rozciągające. Nawet taki nieskomplikowany 

trening będzie świetnym energetycznym kopniakiem. Rób to szczególnie wtedy 

kiedy bardzo ci się nie chce.

Hop, pod prysznic

Gdy rano mamy mało czasu, zwykle w pośpiechu szczotkujemy zęby, prze-

mywamy twarz wodą nakładamy makeup i... na tym poranna toaleta się kończy. 

Stop! Trudno o dobre samopoczucie, jeśli nasze ciało ciągle śpi. Wskocz pod 

prysznic – kilka minut pod wodą to najlepszy sposób na porządne naładowanie 

baterii. I nie tłumacz się brakiem czasu; trzy minuty pod prysznicem to napraw-

dę nie cała wieczność. A jeżeli z pewnych względów nie możesz rano pozwolić 

sobie na kąpiel, dokładnie umyj się nad umywalką, wyszczotkuj zęby przez trzy 

minuty (a nie 30 sekund!), użyj płynu do płukania ust, starannie nałóż krem na 

twarz i na dłonie, i dopiero opuść łazienkę. 

W kuchni

Fajnie jeśli można zjeść śniadanie w towarzystwie ale jeśli musisz  jeść w poje-

dynkę, włącz radio, przejrzyj prasę, spisz plan działania na cały dzień. Oderwa-

nie się od sennych myśli jest bardzo pomocne. Zawsze staraj się również uroz-

maicać swoje poranne menu. Dbaj o to, żeby w ciągu tygodnia rano jeść zarów-

no posiłki zimne, jak i ciepłe. Nie jedz w pośpiechu, bo rozboli cię brzuch albo 

nabawisz się zaparć. Wprowadź do porannego menu owoce. I nie opychaj się 

rano ciężkostrawnymi produktami, bo będziesz miała z głowy cały dzień. Uwa-

żaj również na mleko – wielu ludzi jest na niego uczulonych. 

Kawa czy herbata?

To, co pijesz na śniadanie, ma bardzo duże znaczenie. Jeśli sięgasz po wodę, 

w porządku. Najlepiej jednak nie przepijaj nią posiłków. Szklankę wody dobrze 

jest również wypić na pół godziny przed jedzeniem, bo zapycha żołądek, przez 

co potem zjadamy mniej. Ciekawym rozwiązaniem jest picie soku naturalne-

go ( nie „naturalnego” kupionego w supermarkecie), ale nie do wszystkiego on 

pasuje. Do śniadania pij przede wszystkim ciepłe napoje. Kawa czy herbata? To 

zależy od preferencji. Ani jedna, ani druga do najzdrowszych nie należy. Kawa 

uzależnia i podnosi ciśnienie krwi. Masa osób nie potrafi  jednak się bez niej obyć 

i tylko po jej wypiciu zaczyna funkcjonować. Herbata jest miłym dodatkiem do 

pożywnego śniadania, ale postaraj się, żeby była inna niż czarna. Sięgnij po zie-

loną, czerwoną, owocową... Są smaczne i znacznie zdrowsze niż zwykła herbata.

Przed wielkim wyjściem

Byłoby idealnie, gdybyś mogła poprzedniego dnia naszykować sobie ubranie 

na następny dzień lub przynajmniej zastanowić się, co chcesz na siebie włożyć. 

Dzięki temu obejdzie się bez nerwów, przeszukiwania całej szafy i narzekania, że 

„nie masz się w co ubrać” (mimo że z pewnością twoja garderoba pęka w szwach). 

Jeśli chcesz dobrze wyglądać, nie wahaj się rano włączyć żelazka i uprasować 

ubrań. Wypastuj buty, wybierz dodatki. Dzięki temu poczujesz się lepiej we wła-

snej skórze. Zadbaj również o to, żeby starannie wykonać makijaż i ułożyć wło-

sy. Jeśli trzeba, umyj je i wysusz – czyste włosy są najpiękniejszą ozdobą kobiety. 

Zmień uczesanie, użyj kolorowej kredki do oczu. Takie drobne gesty wprawią cię 

w dobry nastrój, dzięki czemu będziesz kipiała energią do późnych godzin.

To jasne, że pobudki o godz. 6 nad ranem, gdy dni są coraz chłodniejsze i krót-

sze, mogą wydawać się koszmarem. Jednak tylko od ciebie zależy, czy zaczną być 

przyjemne. Bo naprawdę mogą takie być!

Na podstawie źródeł opracowała 

Ines Penczek

DLA KAŻDEGO COŚ SŁODKIEGO

Przepis na ciasto z jabłkami budyniowe
Składniki:

dla 6 osób

-jabłka (antonówki), 1kg

-masło, 1 kostka

-jaja, 4 sztuki

-cukier, pół szklanki

-Mąka pszenna, 1 szklanka

-mąka ziemniaczana, 1 szklanka

-proszek do pieczenia, 2 łyżeczki

-budyń waniliowy, 2 szt na 3/4 litra mleka

-mleko, 1 litr

Opis przygotowania

czas przygotowania: do 60 min

Obrane jabłka utrzeć na tarce o dużych oczkach, margarynę lub masło 

utrzeć ze szklanką cukru i żółtkami na puch. Nadal ucierając powoli wsy-

pywać mąkę ziemniaczaną z pszenną i proszkiem do pieczenia. Następnie 

ostrożnie wymieszać z pianą z białek. Budyń z obu opakowań ugotować na li-

trze mleka dodając pozostały cukier. 3/4 ciasta wyłożyć do natłuszczonej bla-

chy posypanej tartą bułką . Na nim rozłożyć kolejno warstwę jabłek , gorący 

budyń i resztę ciasta. Piec 50 minut w temp. 180stopni . Można polać polewą. 

Smacznego!!!

Jubileusz 40-lecia ZSP
W szkole trwają przygotowania do jubileuszu 40-lecia. Uroczy-

stości planowane są na 23.10.2010 r.

Harmonogram obchodów:

• 10:00 - msza święta w kościele PW Św. Rafała Kalinowskiego

• 11:30 - rozpoczęcie uroczystości w auli ZSP im. St. Staszica 

w Nowogardzie ul. Ks. J. Poniatowskiego 21

• 11:30 - 13:30 - ofi cjalna część obchodów

• 14:00 - zwiedzanie szkoły

• spotkania nieofi cjalne (grill)

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów. 

Informacje w sekretariacie szkoły pod nr tel: 913921162.
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ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA:

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Kolasiński 
Mistrzem Okręgu

W sobotę 18 bm w Maszewie odbyły się Kolarskie Mistrzostwa Okręgu o 

Puchar Burmistrza. 

W kategorii Junior Młodszy Mistrzem Okręgu Zachodniopomorskiego 

został Paweł Kolasiński Chrabąszcze Nowogard , uczeń Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Świdnicy. 

W kategorii Junior zwyciężył także Nowogardzianin Patryk Komisarek , 

aktualny Mistrz Polski w kolarstwie torowym , członek kadry narodowej Ju-

niorów.
Henryk Sawicki

Paweł Kolasiński w towarzystwie 2 zawodników Baszty Golczewo , Pani Bur-

mistrz i Zenona Jaskuły trzeciego kolarza Tour de France.

Walecznie i skutecznie
A-klasowa Olimpia Nowogard pokonała w minioną sobotę Radowie Radowo 

Małe.

Każdy, kto interesuje się losami druży-

ny rozgrywającej swoje mecze w Wierz-

bięcinie wiedział jak dużej rangi jest to 

spotkanie. Radowia, to obok Olimpii je-

den z głównych kandydatów do awansu 

do kl. okręgowej. Podopieczni trenera 

Marcina Miklasa nie mogli pozwolić so-

bie na błąd, jaki zdarzył się im w tej run-

dzie w meczu z Zorzą Tychowo.

Spotkanie rozpoczęło się od odważ-

nych ataków Olimpii. Po pierwszych 10 

min do głosu doszli jednak piłkarze go-

ści. I od razu zrobiło się groźnie. Udało 

się im nawet wpakować piłkę do bramki. 

Sędzia gola jednak nie uznał. Dla Olim-

pii było to pierwsze i ostatnie ostrzeże-

nie. Nasi piłkarze podobnych gaf już nie 

popełnili. Udało im się zdobyć przewagę 

w środku pola. 

Pierwsza bramkę zdobył Krzysztof 

Kieruzel. Pomocnik Olimpii po strza-

le głową skierował piłkę do siatki go-

ści. Z rzutu rożnego dośrodkowywał mu 

Wojciech Bonifrowski. Drugi gol padł 

w ostatnich minutach pierwszej poło-

wy. Napastnik Maciej Gołdyn zabrał pił-

kę jednemu z obrońców gości i popędził 

do przodu. Rajd zakończył podaniem 

do Bonifrowskiego, który ze zdobyciem 

gola nie miał najmniejszych kłopotów.    

W drugiej części gry Radowia rzuciła 

się do ataków. Nasi obrońcy błędu jed-

nak nie popełnili. Po kilku kontratakach 

Olimpia mogła nawet podwyższyć pro-

wadzenie.       

Mecz pełen walki i stojący na wyso-

kim poziomie obejrzała bardzo duża 

grupa kibiców. Olimpia zajmuje obecnie 

drugie miejsce w ligowej tabeli. Ma jedy-

nie trzy punkty straty do prowadzącego 

Orała Pęzino.  

man

Olimpia Nowogard – Radowia Ra-

dowo Małe 2:0 (2:0)

Bramki: Kieruzel, Bonifrowski. 

Olimpia: P. Pozierak, D. Stachowiak, 

Wnuczyński, Niedźwiedź, Mikołowski, 

Kuś (T. Pozierak), Kieruzel, Bonifrow-

ski (Szewc), Jędras (Wielgus), M.Stacho-

wiak, Gołdyn.WKS zaprasza 
do Sikorek

Serdecznie zapraszamy drużyny i kibiców na Spartakiade do Sikorek w 
niedzielę 3 października. Zawody sportowe i inne atrakcje zapewnione!

Inf.własna

Mistrzostwa Szkół 
w biegach przełajowych

W dniu 21 września na stadionie 

miejskim w Nowogardzie o godzinie 

09.30 odbyły się Mistrzostwa Gminy 

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

dziewcząt i chłopców. Jako pierw-

sze na starcie pojawiły się drużyny ze 

szkół podstawowych. Każda z dru-

żyn liczyła 10 osób. W biegach prze-

łajowych dziewcząt 1 miejsce zdoby-

ła Szkoła Podstawowa nr 1, 2 miej-

sce Szkoła Podstawowa nr 3, 3 miej-

sce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4, 

a tuż za podium uplasowała się Szko-

ła Podstawowa nr 2. Wśród chłopców 

klasyfi kacja była następująca: 1 miej-

sce Szkoła Podstawowa nr 2, 2 miej-

sce Szkoła Podstawowa nr 1, 3 miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 4, a 4 miejsce 

zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3.

 O godzinie 10.30 swoją rywaliza-

cję rozpoczęły szkoły gimnazjalne. 1 

miejsce zdobyły drużyny dziewcząt i 

chłopców z Gimnazjum nr 3, 2 miej-

sce z Gimnazjum nr 2, a 3 miejsce 

zdobyły drużyny z Gimnazjum nr 1.

  Do mistrzostw powiatu awanso-

wały dziewczęta z Gimnazjum nr 3 i 

nr 2 oraz dziewczęta ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 i nr 3, a wśród chłop-

ców drużyny z Gimnazjum nr 3 i nr 

2 i chłopcy ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 i nr 1.

 Zwycięzcom gratulujemy i życzy-

my sukcesów w mistrzostwach po-

wiatu. red.
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
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Kolejny sukces nowogardzkiego LZS

Rodzina, Rekreacja, 
Zdrowie

W dniach 16.09.2010 w Centralnym Ośrodku Szkolenia KZ LZS w Miel-

nie odbył się Ogólnopolski Rodzinny Zlot LZS. Głównymi celami imprezy 

były: promocja zdrowego stylu życia, umożliwienie spędzenia czasu wol-

nego w sposób aktywny, rodzinny i atrakcyjny, przeciwdziałanie chorobom 

cywilizacyjnym,  integracja społeczna i zaangażowanie wszystkich uczest-

ników.

Zlot zorganizowany został przez: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Krajowe Zrzeszenie LZS, Centralny 

Ośrodek Szkolenia KZ LZS w Miel-

nie, Zachodniopomorskie Zrzesze-

nie LZS w Szczecinie. Podczas zlo-

tu do konkurencji sportowo – rekre-

acyjnych zgłoszonych zostało 14 re-

prezentacji: Wielkopolska I, Wielko-

polska II, Wielkopolska III, Zachod-

niopomorskie I, Zachodniopomor-

skie II, Warmińsko – Mazurskie, 

Pomorskie, Lubelskie, Mazowiec-

kie, Opolskie, Lubuskie, Kujawsko 

– Pomorskie, Dolnośląskie, Krajowe 

Zrzeszenie LZS.

Rozegrano następujące konkuren-

cje: drużynowe rzuty do kosza, na-

pełnianie butelki wodą, rzut na kijek, 

rzut do piramidy, „rzutka” do celu, 

kręgle, strzelanie z łuku, scrable.

Klasyfi kacja generalna reprezen-

tacji Ogólnopolskiego Rodzinnego 

Zlotu LZS – Mielno 2010.

I miejsce Zachodniopomorskie I – 

46 punktów -  w składzie Wojciech 

Kubicki, Błażej Kubicki, Marek Wi-

śniewski.

II miejsce Zachodniopomorskie II 

– 43 punkty - w składzie Małgorza-

ta Kubicka, Alicja Wiśniewska, Ka-

tarzyna Wojdyło.

Jak widać nowogardzkie rodziny 

godnie reprezentowały wojewódz-

two, a piekne puchary będą przypo-

minać ogólnopolski sukces. Nasze 

gratulacje!
Opr. Katarzyna Marek-Kosakiewicz

Puchary wręcza Sekretarz Rady Głównej LZS w Warszawie pani Helena Koziej.
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MAGAZYN
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Studio Fryzjerskie „TYNA”
Nowa koloryzacja

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027

ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe 

i konsolidacyjne
dla emerytów i rencistów

tel. 513 157 166

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA 
Informuję od dnia 01.10.10 
siedziba fi rmy przeniesie się 

na ul. Sienkiewicza 7A 
(w byłej hali fi rmy Danpotex) pn. - pt 9.30 - 18.30

sob. 10.00 - 15.00

ul. Wyszyńskiego 4, 5
NOWOGARD

AKCJA PROMOCYJNA
Zapraszamy na bezbolesne, nieinwazyjne 

badania profi laktyczno-diagnostyczne kręgosłupa
Akcja promocyjna badań prowadzona będzie 5 - 6 października 2010 r. 

w NZOZ „Promed” ul. Kościuszki 36 w godz. 9.00-18.00
Badania obejmują wszystkie odcinki kręgosłupa a jego obraz grafi czny widoczny na 

wyniku jest przedstawiony w trzech płaszczyznach.

Pacjenci odbierając wyniki otrzymują adekwatnie dobrany zestaw ćwiczeń oraz skiero-

wanie do ewentualnej placówki rehabilitacyjnej.

Badania przeznaczone dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4 roku życia.

Zapraszamy zarówno mieszkańców Nowogardu jak i okolic.

Całkowity koszt badania - 23 zł (odcinek szyjny + piersiowy + lędźwiowy)

Dzieci do 13 roku życia badające kręgosłup - badanie kończyn gratis (płasko-

stopie + szpotawość + koślawość)

Rejestracja w godz. 9.00 - 17.00 

pod numerami 698 249 683, 698 249 685, 794 154 574

Zadłużeni, Zadłużeni, 
ale szczęśliwi ale szczęśliwi 

  Czytaj s. 3 
 fot. LMM
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Obiecanki cacanki,  

a gdzie rozliczenie
Otworzył się worek z obietnicami wyborczymi. Kolejno 

wysypują się z niego w pocie czoła wypracowane atrak-
cyjne gadżety wyborcze mające skłonić obywateli Nowo-
gardu do oddania swojego głosu na ich twórców. Zgodnie  
z utrwaloną tradycją niektórzy kandydaci na burmistrza 
i radnych nie uznają w zakresie wyborczych obiecanek 
żadnych ograniczeń. Zwłaszcza u tzw. młodych wyborczy 
tupet uznawany jest jako niezbędna zaleta i powód do 
wielkiej samosatysfakcji. Gdyby ten twórczy zapał trwał

całą kadencję zapewne wkrótce mielibyśmy miasto i gminę miodem i mle-
kiem płynące. Niestety, jak uczy doświadczenie, tuż po wyborach zaczyna się 
na ogół tzw. „szara” rzeczywistość i to szara nie tylko w cudzysłowie. Ale o tej 
szarej rzeczywistości z ostatnich czterech lat mijającej kadencji nikt specjalnie 
nie kwapi się mówić. Czyżby nie było czym się pochwalić? 

Niezależnie jednak od tego, przyzwoitość i uczciwość wobec obywateli 
Wspólnego Nowogardu wymaga, aby rozliczyć się z minionego okresu, zanim 
zacznie się głosić nowy raj. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy w jakikolwiek 
sposób sprawowali już funkcje publiczne. Takie solidne rozliczenie, uwzględ-
niające  również możliwości realnego wpływu, istotnie uwiarygodniłoby pla-
ny  na przyszłość, a nadto świadczyłoby o tym, że kandydat szczerze pragnie 
wspólnego i nie tylko swojego dobra.

Dla przykładu - czyż nie jest swoistym pustosłowiem postulat dotyczący li-
kwidacji uciążliwości i smrodu fi rmy Poldanor, skoro przez wiele lat nikt z 
radnych nie postawił nawet wniosku o dokonanie monitoringu przestrzegania 
przez tę fi rmę operatów środowiskowych zwłaszcza w zakresie trybu i sposobu 
utylizacji odchodów? Jak brzmią postulaty w zakresie planowania przestrzen-
nego miasta, skoro przez lata tylko w DN można było przeczytać  zastrzeżenia 
co do niektórych decyzji lokalizacyjnych i bałaganu przestrzennego w mieście?

Pytamy jakie były istotne przeszkody, aby Rada podjęła decyzję w formie 
uchwały  wyrażająca powszechną opinię mieszkańców o konieczności zmia-
ny przebiegu dzisiaj już realizowanej obwodnicy? To tylko niektóre przykłady 
świadczące o tym, że trzeba analizować i rozliczać się ze swoich działań, po to, 
aby być rzetelnym i po to, aby uczyć się choćby na błędach, mimo że kosztow-
ne to uczenie. Jeśli natomiast nie chcemy uczyć się zbywając milczeniem prze-
szłość, to pewne jest jak dwa razy dwa, że przyszłości lepszej nie zbudujemy.

Marek Słomski

Usiadł pijany za kierownicę, 

spowodował wypadek!
W dniu 29.09.2010 na odcinku 

drogi Nowogard-Wierzbięcin do-

szło do kolizji, której niestety głów-

nym powodem był alkohol. Jadą-

cy samochodem marki VW Golf, 

Marian P., wjechał do przydrożne-

go rowu, a następnie dachował. Kie-

rowca miał w wydychanym powie-

trzu 1, 96 promila alkoholu. 
Jarosław Bzowy

Nasza sonda
Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec nowego burmistrza? Kto z kan-

dydujących, Pana/Pani zdaniem, jest najodpowiedniejszą osobą, by spro-

stać tym wymaganiom?

Zbigniew Skórzanka (emeryt) – Chciałbym, by w No-
wogardzie nie  zezwalano na działalność sklepów z dopa-
laczami oraz budowę tak wielu marketów. Jeśli już mają 
powstawać supermarkety, to niech to będzie na obrze-
żach miasta, no i większe parkingi by się przydały. W 
kwestii wyboru burmistrza stawiam przede wszystkim na 
młodość. Uważam, iż obecny burmistrz powinien prze-
kazać tzw. pałeczkę komuś innemu. 

Marian Sudomierski (fryzjer) – Moje oczekiwania 
wobec nowego burmistrza są następujące: przede wszyst-
kim więcej miejsc pracy, markety powinny być budowa-
ne na obrzeżach miasta, a odnośnie ścieżki rowerowej, 
która ma być budowana do Olchowa, uważam, że nale-
żałoby się wstrzymać do czasu aż obwodnica będzie go-
towa, a pieniądze przeznaczone na wyżej wymieniony cel 
powinny być spożytkowane na odnowę ścieżki rowero-
wej wokół naszego pięknego jeziora. Jeżeli chodzi o mój 

wybór na burmistrza, to wyłoniłbym trzech kandydatów – Marek Krzywania i 
Kazimierz Ziemba, Cezarego Marcinkowskiego. 

Justyna Kieżun (uczennica) – Rolą burmistrza jest 
zjednoczyć wszystkich w realizacji celów zaspokajających 
potrzeby i oczekiwania wspólnoty naszego miasta. Jed-
nego z nich poznaliśmy już jako kompetentnego i odpo-
wiedzialnego człowieka. Zawdzięczamy mu m.in. budo-
wę i remonty boisk okolic Nowogardu oraz reaktywację 
Nowogardzkiej Ligii Halowej  Piłki Nożnej. Tego właśnie 
oczekuję – aby miasto rozwijało się nie tylko gospodar-
czo, ale również rekreacyjnie, aby młodzież mogła swo-

bodnie wykorzystywać swój wolny czas, np. realizując się w sporcie czy innych 
dziedzinach.

Stanisław Rynkiewicz (przedsiębiorca, Prezes Stowa-
rzyszenia Forum Rozwoju Ziemi Nowogardzkiej) – jestem 
rzecznikiem wyborczym jednego z kandydatów, dlatego 
moja odpowiedź na pierwsze pytanie byłaby nieobiektyw-
na. Ciężko mi się zgodzić z wypowiedziami tych, którzy 
kładą nacisk na młodość – osobiście  kojarzy mi się ona 
z niedoświadczeniem. Co do oczekiwań, to mam nadzie-
ję, że następny burmistrz będzie kontynuował zadania po-
przedniej Rady, wspierając przedsiębiorczość w Nowogar-

dzie, która dała wyraz prywatyzując lokale zajmowane przez lata przez przedsię-
biorców, i w tym kierunku będą prowadzone przychylne działania. Irytuje mnie, 
że obecnie zajmujemy się górnolotnymi sprawami, a przyziemne, takie jak two-
rzenie parkingów, przejść dla pieszych, chodników, odkładamy na później.     

  Karolina Klonowska, Jarosław Bzowy
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Nowogardzki szpital wymaga 
modernizacji. Placówce grozi za-
mknięcie, jeśli do 2012 r. nie spełni 
europejskich standardów. Debata o 
tym, jak sfinansować jego moder-
nizację toczyła się od dwóch lat. W 
tym czasie przygotowano plan re-
montu. Władze gminy zdecydowały 
się, iż sfi nansują inwestycje kosztem 
jej zadłużenia - emitując obligację. 
Pierwszą uchwałę o wyemitowaniu 
19,5 mln zł obligacji próbowano prze-
prowadzić miesiąc temu. Z powodu 
bardzo niekorzystnych prognoz 
dotyczących zadłużenia gminy (w 
2012 r. miało ono wynosić 58,9 proc. 
w stosunku do jej dochodów), nie 
trafi ła ona pod obrady. Od tego czasu 
władze miasta i szpitala pracowały 
nad nowym dokumentem. Ten mówi 
nawet o wypuszczeniu obligacji rzędu 
20 mln zł. Ich emisja jest rozłożona 
jednak na lata, a według prognoz 
zadłużenie gminy nie przekroczy 50 
proc. w stosunku do jej dochodów. 

W roku 2011 gmina wyemituje ob-
ligację o wartości 5 mln zł. W 2012r. 
6,5 mln zł. Natomiast w 2013 ich 
wartość wynosić będzie 8,5 mln zł. 
Spłacanie obligacji trwać będzie do 
2023 r. Według przygotowanej przez 
Urząd Miejski prognozy zadłużenie 
gminy największą skalę osiągnie 
w 2014 r. i będzie ono wynosić 27 
mln zł. 

Opozycja w koalicji
Przed samym głosowaniem miała 

miejsce burzliwa dyskusja radnych. 
Przysłuchiwało się jej kierownictwo 
szpitala oraz pielęgniarki. Zaskocze-
nia być nie mogło, bo właściwe już 
stanowisko radnych koalicyjnych 
mówiło, że uchwała zostanie podjęta. 
Projekt zyskał zwolenników także 
wśród radnych Lewicy. 

- Szpital to sprawa priorytetowa 
w naszej gminie. W debacie nad 
nim otrzymujemy różne informacje. 
Niektórzy straszą, że na lata zadłuży-
my gminę. To nie prawda. Podczas 
jednej kadencji rady, na inwestycje 
wydajemy niecałe 50 mln zł. Około 
5 mln można pozyskać z zewnątrz. 
To bardzo duża kwota. Jeśli przyję-
libyśmy zasadę, że 25 proc. budżetu 
przeznaczymy na służbę zdrowia, 
to w ciągu czterech lat kwota na 
szpital sięgnie 10 mln zł. Kataklizm 
fi nansom gminy z powodu obliga-
cji nie grozi. Trzeba tylko ustalić 
najważniejsze cele, a nie zachcianki 
niektórych radnych – stwierdził 
radny Antoni Bielida.

Choć Krzysztof Kosiński stwier-
dził, że przed podjęciem decyzji 
próbuje się wywoływać presję na 
radnych, to przyznał, że zagłosuje za 
emisją obligacji. Podobne stanowi-
ska mieli radni Andrzej Wasiak i Jan 
Mularczyk. Właściwie to oponowali 
jedynie radni Tomasz Szafran i Rafał 
Szpilkowski. 

- Chciałbym żeby wziął pan na 
siebie części odpowiedzialności i 
odpowiedział, dlaczego musimy 
emitować obligacje Czy były pro-
wadzone analizy innych rozwiązań i 
jak to się stało, że misja obligacji jest 
jedynym rozwiązaniem dla naszej 
gminy? – pytał ten drugi. 

- Mieliśmy z dyrektorem szpitala 
spotkania w Ministerstwie Zdrowia. 
Zastanawialiśmy się nad wyborem 
rozwiązania opartego o partnerstwo 
publiczno prywatne. Mam odwagę 
wziąć odpowiedzialność za emisję 
obligacji. Sprawowanie władzy po-
lega właśnie na tym – odpowiedział 
burmistrz Kazimierz Ziemba.

Zadłużeni, ale szczęśliwi 
Brawa nowogardzkich pielęgniarek i lekarzy towarzyszyły podczas środowej sesji Rady Miasta przyjęciu uchwały o emisji 
20 mln zł. obligacji, z których sfi nansowana zostanie modernizacja szpitala.

Telefoniczni naukowcy 
Radny Szafran powiedział, że przy 

20 mln zadłużeniu następnej radzie 
na inwestycje zostanie 1 mln zł. Za-
rzucił władzom podejmowanie decy-
zji politycznej, podejmowanej w toku 
kampanii wyborczej i zaproponował 
przełożenie głosowania do grudnia. 
Stwierdził, że bywa w telefonicznym 
kontakcie z pracownikami instytutu 
naukowego, który mógłby opracować 
ekspertyzę modernizacji szpitala: - Je-
śli będziemy w przyszłych latach mieli 
milion na inwestycję, to możemy 
zapomnieć o jakimkolwiek rozwoju. 

- To decyzja bardzo trudna, ale 
nie można dopuścić, by szpital nie 
istniał, by około 200 pracowników 
straciło prace. Co to za instytut? Co 
za pracownicy? Jaki ty, Tomku, tak 
naprawdę masz plan na ratowanie 
szpitala? Podziel się nim, to może 
mnie olśnisz i zmienię zdanie – za-
pytał radny Mieczysław Laskowski i 
dodał, że ma nadzieję, iż po moder-
nizacji, nowogardzki szpital przejmie 
większość zadań goleniowskiego.   

Konkretne odpowiedzi jednak nie 
padły, a radny Szafran stwierdził, iż 
zainteresowanych pracowników na-
ukowych zna także burmistrz. 

- Niestety nie wiem, o kogo chodzi. 
Radny Szafran twierdzi, że na inwe-
stycje będziemy mogli wydać milion 
zł. A szpital to nie inwestycja? To 
pieniądze puszczone w powietrze? 

Zarzuca, że prowadzę kampanię wy-
borczą, a sam rozpoczął ją najwcze-
śniej i podpija bębenek. Rządzenie 
nie polega na przekładaniu decyzji 
na grudzień. Podejmujemy ją dziś, bo 
mamy odwagę – stwierdził Ziemba. 

- To właśnie dzięki temu, że za 
miesiąc są wybory ta decyzja może 
dziś właśnie zapaść. Tworzy się teraz 
zarzuty, że jest ona polityczna. Oczy-
wiście, że jest, bo i my jesteśmy poli-
tykami a rada jest od podejmowania 
takich decyzji – stwierdził Bielida. 

Brawa i kwiaty
Rada przyjęła uchwałę. Wstrzymał 

się jedynie radny Rafał Szpilkowski. 
W głosowaniu nie uczestniczył radny 
Tomasz Szafran, choć był obecny na 
sali obrad. 

- Jestem wdzięczny radnym, którzy 
głosowali za uchwałą. Gdyby dziś nie 
podjęto tej decyzji, szpital cofnąłby 
się do momentu, w którym został 
przejęty przez gminę. Nie po to 
przez te lata oddłużano go i wpom-
powano w niego około 9 mln zł, by 
dziś zadecydować o jego rozwoju. 
Myślę, że procedura przetargowa 
zmniejszy koszt jego remontu do 15 
mln zł. Będziemy poszukiwać także 
środków zewnętrznych – skomen-
tował Kazimierz Lembas, dyrektor 
nowogardzkiej placówki zdrowotnej.   

Radości nie kryły też pielęgniarki. 
Po głosowaniu wręczyły burmistrzo-
wi bukiet róż.           

Marcin Nieradka
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Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym – Pszczyna 2010. 

Sukces nowogardzian!
W dniach 23-26.09.2010 odbyły się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym – Pszczyna 2010. Organizatorem Mistrzostw było Wojewódzkie 

Pogotowie Ratunkowe w Katowicach oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ. Honorowy patronat sprawowali: Minister Zdro-

wia - Ewa Kopacz, Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski oraz Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Natomiast naukowy Patronat 

Honorowy sprawował prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko.

W mistrzostwach uczestniczyły 

najlepsze, 3-osobowe zespoły ratow-

nictwa medycznego, zakwalifi ko-

wane w eliminacjach regionalnych 

i mistrzostwach zimowych; łącz-

nie 42 zespoły, w tym Wojewódz-

ka Stacja Pogotowia Ratunkowe-

go w Szczecinie – fi lia Nowogard w 

składzie: Jerzy Mazurczak, Mariusz 

Lipski i Artur Pietrzycki – wszyscy 

są RATOWNIKAMI MEDYCZNY-

MI i na co dzień pracują na terenie 

gmin – Nowogard, Osina, Dobra i 

wschodniej części gminy Maszewo.

Zmagania ponad 120 ratowników 

z czasem, procedurami i własnymi 

nerwami oceniało około 50 sędziów. 

Konkurencje i zadania do wykona-

nia objęte były tajemnicą i odbywa-

ły się o różnych godzinach   w tym 

również w godzinach wieczornych i 

nocnych.

W punktowaniu zadań sędziowie 

zwracali szczególną uwagę na: 

- zachowanie zasad bezpieczeń-

stwa na miejscu zdarzenia,

- postępowanie ratownicze,

- współpracę członków zespołu,

- umiejętność współpracy z inny-

mi służbami,

- przekazywanie poszkodowane-

go do Szpitalnego Oddziału Ratun-

kowego

Czas w ratownictwie to rzecz bez-

cenna dlatego zespoły miały ściśle 

określony czas na wykonanie każdej 

konkurencji. Spóźnienie na miejsce 

realizacji konkurencji, zgodnie z re-

gulaminem mogło powodować dys-

kwalifi kację spóźnionego zespołu na 

danej konkurencji.

W dniu 26 września w godzinach 

przedpołudniowych – po paradzie 

kolumny ponad 50-ciu ambulansów 

sanitarnych – na Stadionie Miejskim 

w Pszczynie ogłoszono wyniki:

Mistrzostwa Polski w Ratownic-

twie Medycznym Pszczyna 2010: 

Puchar Ministra Zdrowia Ewy Ko-

pacz oraz Puchar Starostwa Pszczyń-

skiego: 

Krakowskie Pogotowie Ratunko-

we - Oddział Węgrzyce

NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i 

Szubinie” Sp. z o. o. - Kcynia

Pogotowie Ratunkowe Wrocław – 

Śródmieście

Pozostałe miejsca: 

NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i 

Szubinie” Sp. z o. o. –Nakło n/No-

tecią

Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Szczecinie - No-

wogard

Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Olsztynie

NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i 

Szubinie” Sp. z o. o.- Mrocza

Wojewódzkie Pogotowie Ratun-

kowe w Katowicach - SPR Pszczyna

WSPR „Meditrans” SP ZOZ w 

Warszawie

ZOZ MSWiA z Warmińsko Ma-

zurskim Centrum Onkologii w 

Olsztynie
Inf. opr. LMM

Klucze na smyczy z napisem: „PC Elite.

pl”. Do odbioru w redakcji DN.

Red.

W okolicach ul. Bankowej zna-

leziono klucze do samochodu 

marki Opel, do których dopięty 

jest breloczek z napisem „MA-

CIEJ”. Odbiór w redakcji DN.

Znaleziono List do redakcji
Jako lokalny przedsiębiorca czuję się zbulwersowany po lekturze zamiesz-

czonego we wtorkowym dzienniku wywiadu z Tomaszem Szafranem. Kan-

dydat na burmistrza stwierdził w nim, iż burmistrz umarza podatki mocno 

podejrzanym biznesmenom. Informuję, iż  prowadzonej przez mnie fi rmie 

burmistrz także umarza podatki. W cale nie czuję się z tego powodu podej-

rzany, a umarzanie podatków fi rmom, które tworzą miejsca pracy uważam 

za jeden z czynników rozwoju gminy. Przykro mi jeśli jako kandydat na bur-

mistrza nie zdaje pan sobie z tego sprawy. 

Jeśli zna pan podejrzanych przedsiębiorców, którym burmistrz podatki 

umorzył, to proszę i wymienienie ich nazwisk, lub poinformowanie o tym 

stosownych organów ścigania. Firm, którym umorzono, lub rozłożono po-

datki na raty w gminie jest kilkadziesiąt. Nie wolno wrzucać wszystkich do 

jednego worka. Czuję się, więc pańskim stwierdzeniem zniesmaczony. Tak 

kandydatowi na burmistrza po prostu nie przystoi.    

Przyznam, że zastanawiam się nad bardziej zdecydowaną reakcją na pań-

skie słowa. 
Lokalny przedsiębiorca (nazwisko do wiadomości redakcji) 
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1,9 KM

Husquarna 

236 e-series

699 zł

ul. Plac Wolności 1 • Nowogard • Tel. 91 39 22424

Dowóz w godzinach 

od 13.00 do 22.00

Już od jutra 

DANIA KUCHNI CHIŃSKIEJ
            (Minimalna wartość zamówienia 15zł)
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXVII Niedziela zwykła (Łk 17, 5-10)

Przymnóż nam wiary
 

Czymże jest wiara, o którą prosili Apostołowie i której brak zarzucał im i 

zarzuca nam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii?

Wiara religijna jest łaską daną w chwili chrztu świętego. Dlaczego więc 

skarżymy się na jej słabość, a nawet brak? Wiara dana nam w czasie chrztu 

jest wiara w zalążku – jest możliwością, tak jak dar mowy dany niemowlęciu: 

jeśli go nie będziemy uczyć, to dziecko będzie wydawało tylko nieartykuło-

wane dźwięki. Podobnie ma się rzecz z wiarą. Jeśli jej nie będziemy prakty-

kowali, ona zawsze zostanie wiarą słabą, wiarą podatną na wszelkie zawiro-

wania.

Co znaczy praktykować wiarę? Najpierw trzeba się o nią modlić. W mo-

dlitwie bowiem prosimy o pogłębienie i umocnienie wiary. Następnie w mo-

dlitwie dochodzi do osobistego spotkania z Bogiem. Im częstsze i intensyw-

niejsze  będą te spotkania, tym silniejsza będzie wiara. Ponadto, w sprawach 

codziennych trzeba żyć w bliskości Boga.

Wielką pomocą w umacnianiu i pogłębianiu wiary jest codzienny kon-

takt z Pismem Świetym, jako słowem Bożym skierowanym do nas, oraz ży-

cie eucharystyczne. Każda Msza  święta powinna być połączona z Komunią 

Świętą. 

Papież Benedykt XVI przypomniał nam polakom, będą w Polsce: „Kto 

wierzy ten nigdy nie jest sam”. W wierze nie jesteśmy sami, jest z nami za-

wsze Bóg, jest wspólnota wierzących.   

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Rozpoczynamy październik – miesiąc poświecony Matce Bożej poprzez 

modlitwę różańcową. Zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 

18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W 

tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00.

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczor-

nej o g.18.00, dla dzieci i młodzieży o g.17.00, a w niedzielę o g.17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają 

się w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce na plebanii.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, gdzie wynagradzamy 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Zapraszamy do sakra-

mentu pokuty i pojednania. Spowiedź od godz. 17.00.

W pierwszą sobotę października oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fa-

timski, gdzie w Parafi i pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 od-

będzie się Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapra-

szamy.

W tym dniu odwiedzamy także chorych z terenu parafi i pw. Św. Rafała 

Kalinowskiego. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Ko-

munii Św., czy sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowa-

nie domu do tego spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sa-

krament (biały obrus, świece, krzyż). Chorych odwiedzimy od godz. 9.00 do 

12.00.

x.TT

Program obchodów 

X Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego 

w Nowogardzie
„Jan Paweł II – Odwaga świętości” 

8-16.10.2010 r.

8.10.2010 – piątek  – sala kinowa NDK

g. 19.00 – Film o Janie Pawle II – „Papież z wizytą na Kubie” 

9.10.2010 – sobota

Boisko „Orlik” przy ZSO Nowogard

g. 10.00-15.00 – „…I Lolek grał w piłkę…” - Turniej piłki nożnej mini-

strantów i lektorów dekanatu Nowogard o puchar Proboszczów Nowogardu

g. 19.00 – Tryptyk Rzymski – sala kinowa NDK

19.30 – „…I stworzył Bóg człowieka…” 

20.15 – Koncert Papieski – CANTORE GOSPEL - Stargard 

10.10.2010 – niedziela – X Ogólnopolski Dzień Papieski

Uroczyste Msze Św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II w Kościo-

łach Nowogardzkich, zbiórka pieniędzy do puszek na stypendia dla zdolnej 

młodzieży

g. 16.00 – Otwarcie Dnia Papieskiego w NDK Nowogard 

· Występy zespołów artystycznych działających przy Domu Kultury, po-

kazy taneczne, zabawy i konkursy dla dzieci, pyszne ciasta i przekąski ( kre-

mówka papieska), prezentacje, słowa Jana Pawła II

g. 19.00 – Koncert Wieczoru – zespół „JESTEM” - Świnoujście

12.10. 2010 r. – wtorek

Szkoły Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II oraz Kościół pw. MB Fatimskiej 

w Nowogardzie

g. 9.00 – 12.00 -  Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Patronowi  

szkoły i przemarsz do kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej na uroczystą 

Mszę św. o rychłą beatyfi kację Jana Pawła II oraz w intencji szkoły. Uroczy-

stości w szkole: konkursy, prezentacje, zabawy, poczęstunek, zbiórka pienię-

dzy na stypendia dla młodzieży. 

14.10.2010 – czwartek

Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II 

nr 2

g. 18.00-21.00 – Msza św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II, Ad-

oracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i rozważania Papieskie, Apel Ja-

snogórski z Janem Pawłem II

16.10.2010  - sobota -  Dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-

wą w Rzymie 

g.18.00 – Msza św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II oraz wie-

czór z Janem Pawłem II – Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego – młodzież 

z pokolenia JP2
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Biała sobota 
w Błotnie

W minioną sobotę 25.09. od godziny 11.00 odbywały się w miejscowości 

Błotno bezpłatne badania dla mieszkańców. Organizatorami akcji był To-

masz Antas ze stowarzyszenia Wspólny Nowogard oraz NZOZ Praxis.

Mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy lekarzy: Marzeny Drobińskiej, 

Doroty Tomasiak i Haliny Kondrat-Gawrońskiej. Między innymi zbadać 

poziom cukru, cholesterolu i usłyszeć poradę dermatologiczną.

Gdzie następna biała sobota? O tym zdecydują sami mieszkańcy.

Piszcie lub dzwonicie. Dane kontaktowe na stronie www.wspolny-nowo-

gard.pl.
Inf. własna

Zagramy dla Artura 
Przyjaciele walczącego z nowotworem kolarza Artura Komisarka orga-

nizują dla niego charytatywny koncert. Chcą zebrać pieniądze na leczenie 
młodego sportowca w USA.    

Dwudziestoletni Artur Komisarek to 
nowogardzki kolarz. W 2008 r. zdobył 
cztery medale na torowych Mistrzo-
stwach Polski. Wygrywał również 
etapy w juniorskim Pucharze Świata. 
Kolarscy eksperci wróżyli mu dużą ka-
rierę. Miał nawet rozpocząć zawodową 
karierę w francuskim klubie. Niestety 
marzenia o niej przerwała choroba. 
Na początku 2009 r. u naszego kolarza 
zdiagnozowano nowotwór węzłów 
chłonnych. Od tego czasu Artur roz-
począł walkę z chorobą. Pierwsze che-
mioterapie dawały pozytywne efekty. 
Kolarz wziął nawet udział w jednym z 
wyścigów. Niestety ostatnio jego stan 
zdrowia uległ pogorszeniu. Artur prze-
bywa obecnie w szczecińskim szpitalu. 
Tam wycięto mu śledzionę. 

Przyjaciele kolarza długo się nie 
zastanawiali. Od kilku tygodniu przy-
gotowują dla Artura charytatywny 
koncert. Zabrane pieniądze chcą prze-
znaczyć na leczenie kolarza w Stanach 
Zjednoczonych. Impreza odbędzie 
się 17 października. W jej organizacji 
pomaga również burmistrz Kazimierz 
Ziemba, oraz Nowogardzki Dom Kul-
tury. Na scenie ustawionej przy nowo-
gardzkim jeziorze zagrają zespoły mu-
zyczne z całego regionu. Z głośników 
popłynie głownie muzyka rockowa i 
raggae. Nie zabraknie jednak hip-hopu. 
Najprawdopodobniej reprezentantem 
tego stylu będzie zespół Tłuste Koty. 
To nowy sqad dobrze znanego szcze-
cińskiego DJ Twistera i rapera Rymka. 
Lista kapel nie jest jeszcze zamknięta. 

Oprócz muzyki będzie także pokaz 
sztucznych ogni, licytacje, gry i zabawy 
dla dzieci, zjazd motocyklistów. Orga-
nizatorzy szykują także wiele innych 
atrakcji. Organizatorzy starają się, 
by przy okazji koncertu swoje kramy 
wystawili nowogardzcy przedsiębiorcy, 
a opłaty za ich ustawienie będą mogli 
przekazać na konto Artura. Przyjazd 
na imprezę zapowiedziała także TVP 
Szczecin. O przygotowaniach do kon-
certu będziemy informować także w 
kolejnych wydaniach.

Marcin Nieradka     

Pielgrzymka do Reska
W sobotę, 9 października Civitas Christiana organizuje pielgrzymkę auto-

busową do Sanktuarium w Resku. Wyjazd o godz. 10.00 sprzed dworca PKP. 

Planowany wyjazd z Reska o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc: 91 39 20  284 lub 

606 347 899.
red

Uczniowie 
w gościnnym Heide

W dniach 10 – 17 września 2010 roku trzynastoosobowa grupa uczniów 

z panią Danutą Ścibor gościła w Heide u tych samych osób, które w kwiet-

niu odwiedziły nas w Nowogardzie.

Program pobytu był bardzo uroz-

maicony. Gospodarze zaplanowa-

li wycieczki do Hamburga, na wy-

spę Hallig Hooge, wycieczkę ro-

werową oraz zabawę w Aquaparku 

w Heide. Część z nas była również 

w Heide Parku, Kiel i Büsum nad 

Morzem Północnym oraz na wy-

spie Sylt. Oprócz wycieczek mogli-

śmy także wziąć udział w projekcie 

artystycznym oraz w produkcji au-

dycji radiowej w radiu Off ener Ka-

nal, gościliśmy u burmistrza Heide, 

zwiedziliśmy naszą szkołę partner-

ską, uczestniczyliśmy w zajęciach 

lekcyjnych, gotowaliśmy niemiec-

kie potrawy oraz grillowaliśmy z 

naszymi niemieckimi rodzinami. 

  Wrażenia z tygodniowego pobytu 

w Heide pozostaną dla nas na pew-

no niezapomniane. Oprócz spraw-

dzenia swoich umiejętności języko-

wych w praktyce mieliśmy okazję 

poznać inną kulturę i zwyczaje oraz 

nawiązać nowe przyjaźnie. Wielu z 

nas zamierza wziąć udział w wymia-

nie w przyszłym roku, do czego za-

chęcamy do tego również innych.

Korzystając z okazji chcieliby-

śmy podziękować Urzędowi Miasta 

i Gminy Nowogard oraz Polsko – 

Niemieckiej Współpracy Młodzieży 

za wsparcie merytoryczne i fi nanso-

we.
(relację uczestników opr.LMM)
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Z przyjemnością informujemy, że 

Stowarzyszenie Akademia Wspie-

rania Inicjatyw Społecznych AWIS 

podpisało porozumienie z Domem 

Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

na rzecz wspólnego opracowania i   

realizacji projektu „Ty i Ja ...”. Projekt 

zakłada przeprowadzenie trzech im-

prez dla osób niepełnosprawnych, 

mieszkańców Domów Pomocy Spo-

łecznej, Środowiskowych Domów 

Samopomocy oraz uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z te-

renu województwa Zachodniopo-

morskiego. Celem projektu zgodnie 

z wytycznymi Regionalnego Ośrod-

ka Polityki Społecznej w Szczecinie 

jest integracja osób niepełnospraw-

nych z terenu województwa zachod-

niopomorskiego poprzez organiza-

cję imprez rekreacyjno- sportowych. 

Ponadto ideą projektu jest przeciw-

działanie izolacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wzmac-

nianie wiary w swoje umiejętności i 

możliwości rozwoju. Realizacja pro-

jektu jest możliwa dzięki zaanga-

żowaniu obu stron w procesie jego 

tworzenia, czego efektem jest   dofi -

nansowanie ze środków Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego w kwo-

cie 20 690 zł.

Pierwszą imprezą zaplanowaną na 

koniec października jest Festyn Re-

kreacyjno – Sportowy dla osób nie-

pełnosprawnych „Ty i Ja… Aktywni 

Ruchowo”. Odbędzie się on na bo-

isku wielofunkcyjnym przy Domu 

Pomocy Społecznej w Nowogardzie, 

nowym obiekcie, dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przewiduje się organizację następu-

jących konkurencji

1. Turniej tenisa stołowego (każdy 

z każdym, 1 seria, do 11 punktów – 

36 zawodników)

2. Konkurs rzutów karnych (po 5 

strzałów na bramkę – 72 zawodni-

ków)

3. Konkurs rzutów do kosza (po 

10 rzutów – 72 zawodników)

4. Konkurs darta (1 seria po 3 rzu-

ty lotkami – 72 uczestników)

5. Wyścig w workach (po 1 osobie 

w worku, 5 rzędów, wyścig na cał-

kowitą długość boiska – 72 uczest-

ników)

6. Przeciąganie liny (drużynowe – 

72 uczestników)

Organizator  przewiduje, że każdy 

z uczestników otrzyma dyplom i na-

grodę. Bazuje w tym zakresie na idei 

Olimpiad Specjalnych Polska i sło-

wach przysięgi składanej przez za-

wodników „Pragnę zwyciężyć, lecz 

jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech 

będę dzielny w swym wysiłku”.

Drugą imprezą jest Plener malar-

ski „Ty i Ja Twórcami sztuki”, który 

odbędzie się w ogrodzie przy Domu 

Pomocy Społecznej w Nowogar-

dzie Organizator przewiduje udział 

72 osób z orzeczonym stopniem   

niepełnosprawności, z dwunastu   

ośrodków z województwa zachod-

niopomorskiego. 

W pierwszym etapie 12 uczestni-

ków z każdego ośrodka wykona pra-

cę indywidualną na blejtramach o 

wymiarach 50x60. Pozostali, tj. 60 

uczestników wykona prace na blejt-

ramach o wymiarach 30x40.

W drugim etapie zostanie wyko-

nana praca zbiorowa składająca się 

z 6 płyt kartonowo-gipsowych po-

dzielonych na 12 elementów na któ-

rych uczestnicy namalują motywy, 

które po zestawieniu poszczegól-

nych 12 elementów będą stanowiły 

jedną pracę.

Organizatorzy zapewniają ław-

ki, stoliki, 12 sztalug i 12 krzeseł do 

sztalug oraz materiały malarskie w 

szczególności: farby, pędzle, blejt-

ramy. Na zakończenie imprezy każ-

dy z uczestników otrzyma dyplom 

uczestnictwa i upominek. W trakcie 

pleneru uczestnicy będą mieli za-

pewnione wyżywienie między inny-

mi takie jak: ciepłe i zimne napoje, 

słodycze, kiełbasa i kaszanka z gril-

la, bułka.

Na zakończenie projektu zapla-

nowano Przegląd Twórczości Arty-

stycznej „ TY I JA … w tańcu i śpie-

wie”, podczas którego przewiduje się 

prezentację dorobku artystyczne-

go osób z różnym stopniem niepeł-

nosprawności.   Przegląd przepro-

wadzony zostanie w dwóch katego-

riach: 

- występy indywidualne – czas 

prezentacji do 5 min; 

- występy grupowe – czas prezen-

tacji do 10 min.

Zaproszony do udziału ośrodek 

przygotuje po jednym występie w 

każdej kategorii zapewniając swoim 

uczestnikom niezbędne rekwizyty i 

stroje. Organizator zapewnia sprzęt 

nagłaśniający i oświetleniowy. Prze-

glądowi towarzyszyć będzie wysta-

wa pracy zbiorowej i prac indywi-

dualnych wykonanych podczas ple-

neru malarskiego „ TY I JA… twór-

cami sztuki”. Każdy z uczestników 

otrzyma upominek i dyplom uczest-

nictwa. 

Projekt „Ty i Ja...” jest pierwszym 

wspólnym przedsięwzięciem na 

rzecz osób niepełnosprawnych Sto-

warzyszenia AWIS i Domu Pomocy 

Społecznej w Nowogardzie. Naszym 

marzeniem i zarazem kolejnym kro-

kiem jest zgromadzenie grupy wo-

lontariuszy - ludzi o otwartych ser-

cach, dzięki którym dalsze, wspól-

ne działania wnosić będą radość do 

życia naszych podopiecznych - osób 

niepełnosprawnych.

Zapraszamy do współpracy.

e-mail: awis@awis.org.pl

tel. 91 39 20 891 wew. 216

Prezes Stowarzyszenia AWIS

Tobiasz Lubczyński 

Stowarzyszenie AWIS 

i Dom Pomocy 

Społecznej wspólnie dla 

osób niepełnosprawnych
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł 
zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W klubie „Hania”

Pożegnanie Lata
W niedzielę 26 września w klubie „Hania” pożegnano lato – w licznym 

gronie i z bogatym programem…
Inf i foto MP
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Kwesta PCK
Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Nowogardzie w dniu 9 października 

2010 r. w godzinach 930 – 1300 przeprowadzi zbiórkę publiczną z przezna-

czeniem na operację i rehabilitację dla nieuleczalnej chorej Natalii Kielar – 

mieszkanki Nowogardu.

Zbiórka publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z Decyzją Nr 8 /2009 

z dnia 01.12.2009 r. wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopo-

morskiego zezwalającą Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż na przepro-

wadzenie w terminie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zbiórki 

publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kwestować będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowogardu.

Małgorzata Grzelak

Ruszyły Hubertusy
Hubertus, hubertowiny – świę-

to myśliwych, leśników i jeźdźców  

organizowane przez jeźdźców na 

zakończenie sezonu, a przez myśli-

wych na początku sezonu polowania 

jesienno-zimowego, zwykle w okoli-

cach 3 listopada. Nazwa pochodzi 

od świętego Huberta (patrona my-

śliwych i jeźdźców), którego wspo-
mnienie liturgiczne w Kościele kato-
lickim obchodzone jest właśnie 3 li-

stopada.

Święto po raz pierwszy obchodzo-

no podobno w 1444 roku. Początko-

wo były to wielkie polowania.

W Polsce kult św. Huberta, na-

zywany hubertowinami lub huber-
tusem, sięga XVIII wieku. Z jego 

wprowadzeniem związane są dzieje 

dynastii władców saskich, którzy za-

siadali na tronie polskim

Z kolei w czasach II Rzeczpospoli-
tej , pierwszym organizatorem polo-

wań hubertowskich w Spale był pre-

zydent Ignacy Mościcki. Odbyło się 

ono w 1930 roku 3 listopada

Do dziś w polskiej tradycji łowiec-

kiej dzień św. Huberta jest okazją do 

tzw. hubertowin, czyli polowania 

zbiorowego o charakterze szczegól-

nie uroczystym, z zachowaniem hi-

storycznych wzorców i ceremonia-

łów (m.in. sygnałów łowieckich). 

Organizowane tego dnia polowania 

poprzedzają często msze święte w 

intencji przyrody i myśliwych. “Od-
bywają się one nie tylko w kościołach, 
ale także przy leśnych kapliczkach po-
święconych temu patronowi. Co cie-
kawe, w mszy uczestniczą zwierzęta 
używane podczas polowań, m.in. psy, 
sokoły czy konie”. Polowanie huber-

towskie kończy biesiada myśliwych 

przy ognisku, bigosie i nalewce.

Wśród jeźdźców (Hubertus kon-
ny) urządzana jest natomiast goni-

twa, podczas której konno ściga się 

tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypię-

tym do lewego ramienia. Ten, kto go 

zerwie, wygrywa, ma prawo wyko-

nać rundę honorową wokół miejsca 

pogoni, i za rok sam ucieka jako lis. 

Obchody święta mają zapewnić do-

bre wyniki w nadchodzącym sezo-

nie.

Całe towarzystwo podąża na „Harcowiadę” – woda nam nie straszna…

W Nowogardzie tradycyj-

nie Hubertusowe  pościgi za 

lisem organizują jeźdźcy z 

okolicznych stadnin.
25 września taką imprezę zorga-

nizowano w Nowogardzie w rejo-

nie stadniny Ryszarda Samsona z 

udziałem 27 koni ze stadnin Ostrzy-

ca, Sąpolnica, Rożnowo, Mosty, Żół-

wia Błoć, Białuń, Nowogard i stajni 

z Krasnołęki. Jak było widać na foto. 

Dodać należy, że „lisem” była niedo-

ścigniona w tej roli pani Barbarska z 

Białunia, ale i tak została „upolowa-

na” przez Magdalenę Smól (prywat-

nie lekarz weterynarii). 

Kolejna impreza odbędzie się w 

Żółwiej Błoci 16 października. Za-

praszamy – naprawde warto!
Katarzyna M – Kosakiewicz
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Wspólnoty Mieszkaniowe

Pożyteczne 

z przyjemnym

W dniu 04.09.2010 r. Zarządca Wspólnotami Mieszkaniowymi Jerzy Fur-

mańczyk już po raz kolejny organizował szkolenie dla Zarządów poszcze-

gólnych wspólnot mieszkaniowych. Tematem szkolenia było:

- udzielanie preferencyjnych kredytów dla wspólnot mieszkaniowych – 

wykład przeprowadziła przedstawicielka Banku PKO BP w Szczecinie Pani 

Agnieszka Wiśniewska.

- przedstawienie zasad docieplania budynków i korzyści z tym związa-

ne – wykład prowadził przedstawiciel fi rmy BUMFIN ze Słupska Pan Ma-

rek Śliwa.

Po odbytym szkoleniu, uczestnicy zostali poczęstowani kiełbaskami i kar-

kówką z grilla, był pieczony baran oraz napoje chłodzące. Zorganizowano 

konkurencje sportowe, w których zebrani  chętnie brali udział, bawiąc się 

przy tym znakomicie. Jednym słowem było coś dla ciała i dla ducha. Przy 

bardzo udanej pogodzie i dobrych humorach goście bawili się wspaniale. 

Zarządca Jerzy Furmańczyk dziękuje sponsorom za dofi nansowanie impre-

zy. 
Red. Katarzyna M - Kosakiewicz

Zawsze w piątek: 

podania gminne

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Czytelników rozpoczyna-

my publikację cyklu artykułów pn. Podania gminne.

Rubryka ta zawierać będzie mity i legendy dotyczące naszej pięknej, no-

wogardzkiej ziemi oraz okolic bezpośrednio związanych z Nowogardem.

W podaniach gminnych nie zabraknie także opowiadań historycznych. 

Naszych Czytelników prosimy o pomoc w redagowaniu naszej rubryki; 

kontakt listowy lub telefoniczny z autorem cyklu Ireneuszem Karczyńskim.

REDOSTOWO
Hrabiowie von Eberstein na Wil-

czym Zamku

W dawnych czasach w Saksonii 

żył szlachetny i potężny ród Eber-

stein. W połowie XII w. książę 

Brunszwiku skazał hrabiego Dietri-

cha von Eberstein na śmierć przez 

powieszenie. Natomiast jego syno-

wie musieli uciekać z kraju pozo-

stawiając na pastwę losu wszelkie 

swe posiadłości.

Jeden z nich hrabia Otto von 

Eberstein uciekł do matki hrabie-

go von Gleichen, który wówczas 

był biskupem kamieńskim, został 

przez niego przyjęty, a w 1263 roku 

nadał mu miasto i hrabstwo No-

wogard, do którego należała także 

wieś Redostowo.

Tutaj hrabiowie wznieśli warow-

nię zwaną później Wilczym Zam-

kiem (ruiny tego zamku można 

dziś jeszcze zobaczyć w pobliżu Re-

dostowa).

Z czasem Ebersteinowie zaczę-

li prowadzić rozwiązłe i beztroskie 

zycie. Szczególną radość sprawia-

ło im niszczenie chłopskich zasie-

wów, zwłaszcza gdy na Wilczy Za-

mek zjeżdżali ich ,,dzicy” kamraci. 

Z tego też powodu przez długie lata 

mieli bardzo złą opinię wśród lu-

dzi. Opowiadano, że nawet w gro-

bie nie mają spokoju i ciągle muszą 

wędrować dookoła Wilczego Zam-

ku.

Przed wielu laty w Redostowie 

był owczarz, który w dniu św. Jana 

pasł swoją trzodę na tzw. Górze 

Hunów lezącej przy Wilczym Zam-

ku. Nagle ze swoimi wszystkimi 

owcami zapadł się pod ziemię, któ-

ra się nad nim zamknęła.

Na dole pojawił się przed nim 

wielki pies, który zaprowadził go 

pod jakieś drzwi. Owczarz otwo-

rzył je. Za nimi były następne, gdy 

i te otworzył wszedł do środka sali. 

Tam przy stole siedziało wielu wy-

twornych panów, którzy jedli. A 

wyglądali na bogatych i dostojnych.

Owczarz stwierdził iż są to ksią-

żęta, choć ludzie uważali ich za 

hrabiów von Eberstein, którzy zo-

stali zakleci w górze.Zaprosili oni 

owczarza do stołu, aby się z nimi 

posilił.

Gdy zas po obfi tym posiłku za-

pytał ich jak może wyjść na górę, 

odpowiedzieli mu, że przed nasta-

niem dnia św. Jana nie ma co o tym 

myśleć.

I tak się stało...

Owczarz musiał cały rok pozo-

stać w górze ze swoją trzodą. Po 

upływie tego czasu, hrabiowie po-

darowali mu złoty kij, a przy tym 

powiedzieli, aby nigdy więcej nie 

pokazywał się w pobliżu Góry Hu-

nów.

W jeszcze większe tarapaty wpadł 

inny chłop z Redostowa...

Ten pewnego wieczoru znajdo-

wał sie przy tzw. grobach Hunów, 

znajdujących się w pobliżu wsi.

Kiedy napotkał czterech mło-

dych mężczyzn odważnie do nich 

przemówił. Oni uprzejmie odpo-

wiedzieli mu po czym zapytali:

- Co ludzie w okolicy mówią o 

hrabiach von Eberstein?

Chłop, który nadal niczego złego 

nie podejrzewał odpowiedział im;

- Jak do tej pory niczego dobrego 

nie słyszałem. Nadto opowiedział 

im o tym wszystkim, co hrabiowie 

ci do tej pory robili.

Wtedy to ci czterej mężczyź-

ni rozzłościli się, pojmali chłopa i 

ulecieli z nim w powietrze na odle-

głość trzech mil, a gdy postawili go 

na ziemi nagle zniknęli.

Teraz dopiero chłop zobaczył 

przed sobą trzy czarne psy ziejące 

ogniem. Biedaczysko ze strachu le-

dwo znalazł drogę do swego domu, 

w którym następnego dnia zmarł.

Później w okolicy widywano jesz-

cze dwa czarne psy i dlatego uwa-

żano, ze trzeci od tego czasu został 

wyzwolony.
oprac.

Ireneusz Karczyński 

Za tydzień w Podaniach Gmin-

nych Nowogard i Węgorza- Zapra-

szamy do lektury!                                                                                                                  
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„SPORT I ZABAWA 

TO WSPÓLNA SPRAWA” 
Międzyszkolny Turniej Sportowy  

w  SP.1 

W dniu 24.09.2010 odbył się tur-

niej sportowy w szkole podstawowej 

nr 1 w Nowogardzie, którego patro-

nem było Zachodniopomorskie  Ku-

ratorium Oświaty w Szczecinie. Za-

proponowane konkurencje sporto-

we dostarczyły uczestnikom zawo-

dów wiele emocji i rywalizacji. Te 

najbardziej widowiskowe to:

,,Bieg z piłeczką na łyżce”, ,,Tocze-

nie piłki głową na czworaka”, ,,Bieg 

całej drużyny przy skakance”. Dla 

opiekunów ,,Rzuty piłek do pudeł-

ka”

Koniec zawodów był bardzo uro-

czysty. Ogłoszenie wyników, wrę-

czenie dyplomów i nagród było bar-

dzo miłą chwilą, której dzieci i na-

uczyciele  na pewno nie zapomną 

przez długi czas. Same zawody były 

zorganizowane bardzo profesjonalnie . To zasługa nauczycieli nauczania 

wczesnoszkolnego i wychowania fi zycznego -   Elżbieta Grad , Anna Tracz,  

Aleksandra Ziółkowska i Bogdan Wawryczuk.

WYNIKI TURNIEJU  SPORTOWEGO:

Kategoria Klasy I

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – II miejsce

Kategoria Klasy II

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie – III miejsce

Kategoria Klasy III

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – II miejsce

Opr. i foto Jarosław Bzowy 

Dotkliwe kary za 
malowanie na murach

„Błyskawiczne działania policji i dotkliwe kary za malowanie graffi  ti. 

Dwóch młodych mieszkańców Sędziszowa dostało za to nie tylko kary wię-

zienia w zawieszeniu, ale sąd orzekł wobec nich także obowiązek napra-

wienia szkody”

suwa się sam. Albo zaczniemy dbać 

o nasze miasto, albo wydawać środ-

ki, które mógłby być wykorzystane do 

innych celów. To również otwiera po 

raz kolejny sugestię utworzenia służb 

straży miejskiej. Wówczas w połącze-

niu z policją efekt monitoringu był-

by bardziej skuteczny i z korzyścią dla 

mieszkańców i mienia. W rozmowie 

telefonicznej z  Komendantem Komi-

sariatu Policji w Nowogardzie, kom. 

Leszkiem Nowakiem, dowiedziałem 

się, że: „Na obecną chwilę jeszcze nie 
otrzymaliśmy żadnego  zgłoszenia wo-

bec tego typu zdarzeń , ale jeżeli ,by się 
pojawiły to   na pewno nie pozostanie-
my obojętni  i będziemy zdecydowanie 
reagować wobec przejawów wandali-
zmu ”. To daje jakąś nadzieję, że po-

tencjalni chuligani nie powinni czuć 

się bezkarni i czuć respekt zanim po-

malują kolejną odnowioną ścianę czy 

budynek . Nowogard zaczyna być co-

raz schludniejszy. Jego odnowione za-

budowania promieniują świeżością, 

której jeszcze parę lat temu nie było 

widać.
Tekst i foto: Jarosław Bzowy

To sposób, w jaki tamtejsza  poli-

cja wraz sądem  wypowiedziały woj-

nę wandalom-gaffi  ciarzom . Źródła 

mówią, że pisanie na murach wymy-

ślili Polacy podczas II wojny świato-

wej. Wtedy to pisanie haseł na mu-

rach było jedną z form walki cywilnej 

z wrogiem. Niestety, ta zasada pisania 

na murach przetrwała do dziś. Pseu-

dotwórczość  sprejowa formuje się 

na murach, przystankach autobuso-

wych, a co gorsze, odnowionych blo-

kach mieszkalnych, które po odnowie 

zmieniły swój wygląd niestety na krót-

ko. Zamieszczone fotografi e i sugestie 

telefoniczne do redakcji  czytelników 

są dość wymowne. To zwykła dewa-

stacja, która podlega karze kodek-

su jeżeli zostanie ujawniona. Przysta-

nek na ul. Wojska Polskiego czy inne 

miejsca to miejsca odnowione, które 

do niedawna uchodziły za schludne. 

Przykłady „twórczości sprejowej” są 

bardzo czasami wymowne, oto jeden 

z nich: „FUCK TEDE”, czy też na ścia-

nie szkoły nr  1: „FUCK  SCHOOL”. 
Jednak nie jest już zabawne, gdy mło-

de osoby, z nadmiaru czasu, dewastu-

ją owe lub inne  miejsca, które czeka-

ły latami na odnowienie. Wniosek na-
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Stanowisko 
Koalicyjnego Klubu 
Samorządowego 

Przy Radzie Miejskiej w Nowogardzie w sprawie emisji obligacji komu-

nalnych w latach 2011-2013 na sfi nansowanie wydatku inwestycyjnego 

pod nazwą przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Koalicyjny Klub Samorządowy zgodnie ze swoim przyjętym programem 

działania na lata 2008-2010, w którym zapisano modernizację rozbudowy 

szpitala, konsekwentnie dąży do jego realizacji.

W dniu 27 maja 2009 r. podjęliśmy uchwałę w sprawie zmian, w budżecie 

gminy, przeznaczając kwotę 500 tys. zł. na wykonanie projektu rozbudowy 

szpitala. W miesiącu sierpniu KKS poparł wniosek burmistrza o skierowa-

nie do Rady Miejskiej projektu uchwały o wyemitowaniu obligacji w wyso-

kości 20 mln zł. z przeznaczeniem na tę inwestycję.

W wyniku dyskusji na Komisjach Rady Miejskiej w dn. 18 sierpnia projekt 

skierowano do dalszego uszczegółowienia w zakresie:

- harmonogramu prac,

- prognozy długu publicznego,

- braku szczegółowego kosztorysu zweryfi kowanego przez fi rmę ze-

wnętrzną, wizualizacji projektu

- planu fi nansowego        

Mając na uwadze potrzeby społeczne w zakresie opieki zdrowotnej, po 

analizie przedstawionych materiałów i wprowadzonych zmianach w harmo-

nogramie prac, uzupełnień i zmianach w szczegółowym kosztorysie, przed-

łożeniu wizualizacji projektu, analizy fi nansowej dotyczącej działalności 

szpitala w kolejnych latach. Po analizie tych materiałów Klub zwraca uwagę 

na następujące sprawy:

1. W zakresie prognozy długu publicznego urealnienie harmonogra-

mu prac pozwoliło na uwzględnienie wydatków inwestycyjnych innych niż 

„szpital” w kolejnych latach 

a) Rok 2011 – wydatki na szpital 5 mln zł.

- Realizacja zadań z dochodów własnych 1 mln zł.

 - Zadłużenie gminy na poziomie 38 proc. 

 - Możliwość emisji obligacji do kwoty około 2 mln zł. 

b) Rok 2012 – wydatki na szpital 6,5 mln zł. 

- realizacja zadań inwestycyjnych z dochodów własnych 1 mln zł.

- zadłużenie gminy na poziomie 43 proc. 

- możliwość emisji obligacji na zadania inwestycyjne do kwoty 2 -3 mln zł.

c) Rok 2013 – wydatki na szpital 8,5 mln zł.

- realizacja zadań inwestycyjnych z dochodów własnych około 2 mln zł.

- zadłużenie gminy na poziomie 51,5 proc.

- możliwość emisji obligacji na zadania inwestycyjne na poziomie koło 3 mln zł.

Prognoza długu może ulec zmianie w przypadku:

- korzystniejszej ceny uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu

- wpisaniu szpitala na listę indykatywną Urzędu Marszałkowskiego i 

otrzymaniu dofi nansowania zewnętrznego

- wykorzystanie środków zewnętrznych w ramach ogłoszonych konkur-

sów z programów unijnych 

Klub zobowiązuje burmistrza i kierownictwo szpitala do prowadzenia 

rozmów i negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia i Urzędem Mar-

szałkowskim w celu pozyskania środków zewnętrznych na szpital.

2. Klub zwraca uwagę na konieczność dopracowania szczegółowego kosz-

torysu, który będzie załącznikiem do specyfi kacji przetargowej i od które-

go w przypadku odwołań i zapytań zależeć będzie termin realizacji zadania.

Mając na uwadze powyższe argumenty, dobro nowogardzkiego szpitala, 

jego personelu, a szczególnie mieszkańców miasta KKS będzie głosował za 

przyjęciem uchwały o emisji obligacji.
Przewodniczący KKS – Sławomir Kucal 

  

Szpital traktujmy poważnie
Możemy się nie zgadzać w swoich poglądach, ale szanujmy się, jako lu-

dzie. To i tak mieszkańcy zdecydują, kto zostanie radnym, kto burmistrzem 

i jaka partia zdobędzie większość pozwalającą stworzyć koalicję rządzącą po 

wyborach 21 listopada br.

W poniższym tekście chciałem od-
nieść się do artykułu Marcina Nie-
radki z dnia pt. 25 września „Szpital-
na manipulacja”. Nie zgadzam się z 
niektórymi twierdzeniami autora. 

1. Zarzut, że Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej i jego radni przez kilka ko-
lejnych kadencji władz miejskich nie 
zajmowali się z zaangażowaniem spra-
wą szpitala jest nietrafi ony. To prze-
cież SLD wspólnie z koalicyjnym wów-
czas PSL uratowali w 2001 roku szpital 
przed likwidacją, przejmując jednost-
kę na barki gminy. Do 2006 koalicja 
ta (prawdę mówiąc najlepsza jak do-
tychczas dla szpitala) prowadziła dzia-
łania mające na celu restrukturyzację i 
oddłużenie szpitala. Działania te były 
wspierane przez SLD również w bie-
żącej kadencji samorządu. W ostat-
nim roku, gdy poprawiła się kondycja 
fi nansowa szpitala, złożyliśmy wnio-
ski: najpierw o przeznaczenie środków 
na opracowanie dokumentacji, a po jej 
wykonaniu - na rozbudowę nowej bry-
ły jednostki. Szkoda, że te inicjatywy 
lewicy zostały w większości pominię-
te na łamach „Dziennika Nowogardz-
kiego”, lub przedstawione z ironicznym 
komentarzem. O aktywności lewicy na 
rzecz szpitala informowaliśmy miesz-
kańców wielokrotnie. Zarzucanie, że 
nic w tej kwestii nie robiliśmy, czy nie 
robimy wynika więc albo z braku po-
wszechnie dostępnej wiedzy, albo jest 
nieuczciwą próbą zdyskredytowania 
SLD przed wyborami samorządowymi.

2. Nie sądzę, aby obecni radni byli 
tak bezbronni wobec SLD, aby potrze-
bowali do pomocy obrony dziennikar-
skiej. Jako radny, ale również kandydat 
na burmistrza uważam, że prace w sa-
morządzie muszą być prowadzone przy 
otwartej kurtynie. Biuletyn „Nasz Pro-
fi l” ma autonomiczną i rozważną redak-
cję, ale osobiście nie widzę nic zdrożne-
go w upublicznieniu informacji, którzy 
radni głosowali za tym, aby zdjąć z po-

rządku obrad sesji punkt o przekazaniu 
środków na szpital. Przyznaję – tytuł 
mógł być nietrafi ony. Burmistrz i rad-
ni są osobami publicznymi, pracują na 
rzecz gminy i ludzie mają prawo wie-
dzieć, jak ta praca jest wykonywana.

3. Szczegółowość, lub ogólność (jak 
kto woli) przygotowanych materiałów 
na sesję była wystarczająca do podję-
cia uchwały o wyemitowaniu obliga-
cji na szpital. Szczególnie w sytuacji, w 
której na inwestycję mamy ograniczo-
ny czas – do końca 2012 roku. Trzeba 
wiedzieć, że uchwałę o wydaniu obli-
gacji można nazwać „uchwałą inten-
cyjną”, bowiem do czasu ich faktyczne-
go wyemitowania potrzebne są jeszcze 
dwa kroki. Pierwszy z nich, to uchwa-
ła o zmianie budżetu gminy Nowogard. 
Drugi to decyzja burmistrza o wydaniu 
obligacji. Bez tych dwóch decyzji orga-
nów gminy uchwała o wyemitowaniu 
obligacji zostaje niezrealizowana. Skoro 
radni mieli niedosyt wiedzy (a przyzna-
ję, że mogli mieć), to należało przyjąć 
uchwałę i w międzyczasie zobowiązać 
burmistrza do uszczegółowienia doku-
mentacji. Zresztą kto miał rację poka-
zała środowa sesja, gdzie radni przyjęli 
tą samą uchwałę, co miesiąc wcześniej 
odrzucili. Straciliśmy tylko cenny czas.

4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 
w swoim programie wyborczym za-
pewniał utrzymanie szpitala w No-
wogardzie. Działania, jakie podejmu-
jemy wynikają więc ze zobowiązania, 
jakie złożyliśmy mieszkańcom 4 lata 
temu. Uprzejmie informuję, że zrobi-
my wszystko, by naszej obietnicy do-
trzymać. 

Mam nadzieję, że powyższe fakty i 
informacje zostaną przyjęte przez Mar-
cina Nieradkę. Zresztą podawaliśmy 
je do wiadomości publicznej systema-
tycznie w „Naszym Profi lu”. Ponadto 
uprzejmie informuję, że wiedzę w tym 
zakresie można zawsze uzupełnić w 
biurze Rady Miejskiej lub rozmawiając 
z radnymi Klubu Lewicy. Odpowiedzi 
na pewno nie odmówimy. Zapraszam 
do współpracy w sprawie szpitala, ale 
także innych ważnych problemów na-
szej gminy. Mamy ich tyle, że powinni-
śmy zacząć je rozwiązywać razem, bez 
względu na sympatie polityczne. I wca-
le nie nazywałbym tego jakąkolwiek 
manipulacją, tym bardziej szpitalną.

Kandydat na burmistrza Nowogardu

Robert Czapla
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Propozycje programowe 

komitetu wyborczego

Wspólny Nowogard 2010

I. Oświata

· Utrzymanie dotychczasowej sieci szkół

· Rozwój placówek oświatowych

· Modernizacja i termomodernizacja bazy edukacyjnej

· Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach

· Utworzenie żłobka

II. Sport i turystyka

· Zagospodarowanie terenów wokół jeziora

· Zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej

· Euroboisko – płyta piłkarska ze sztuczną nawierzchnią

· Boisko Orlik na os. Bema

· Reaktywacja piłki ręcznej w Nowogardzie

· Budowa skate parku 

· Wprowadzenie stypendiów dla wybitnych sportowców – ustalenie ja-

snych zasad przyznawania

III. Służba zdrowia

· Dokończenie modernizacji szpitala

· Rekrutacja wysoko wykwalifi kowanej kadry medycznej

· Wsparcie dla nowogardzkich lekarzy-przedsiębiorców prowadzących 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

· Budowa lądowiska dla helikopterów

· Profi laktyczne szczepienia dla emerytów i rencistów

IV. Środowisko

· Stop Glicko – niedopuszczenie do utworzenia padliniarni

· Wyegzekwowanie oczyszczenia jeziora z osadów pogazowych

· Poldanor – rozwiązanie problemu uciążliwych zapachów

· Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście

V. Infrastruktura

· Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

· Modernizacja przejazdu kolejowego przy ul. 700-lecia 

· Usprawnienie komunikacji miejskiej - zwiększenie liczby przystan-

ków: RIETER, REM 

· Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Nowogardzie, w tym par-

kingów dla niepełnosprawnych

· Likwidacja nieformalnej giełdy samochodów na Placu Wolności

· Podjazdy dla niepełnosprawnych we wszystkich urzędach i instytu-

cjach

· Naprawa jezdni i chodników na miejskich osiedlach

· Monitoring w mieście

VI. Kultura

· Wspieranie inicjatyw społecznych poprzez zwiększenie udziału społe-

czeństwa i organizacji pozarządowych

· Zmiana formuły funkcjonowania Nowogardzkiego Domu Kultury

· Zakup sceny plenerowej

VII. Przedsiębiorczość

· Otwarte drzwi dla przedsiębiorców – wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw

· Ochrona rynku lokalnego

· Pomoc w utrzymaniu istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy

· Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

· Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i 

rozwoju przedsiębiorczości

VIII. Promocja i wizerunek miasta

· Zmiana wizerunku burmistrza – otwarcie na obywateli

· Przyjazny urząd – zmiana funkcjonowania UM

· Organizacja cyklicznej imprezy plenerowej – DNI NOWOGARDU 

(1-3 maja)

IX. Organizacje pozarządowe 

· Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej jako organu doradczego 

funkcjonującego przy Radzie Miejskiej w Nowogardzie  

· Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu gminy

· Ustalenie przejrzystych zasad współpracy Gminy Nowogard (Urzędu 

Miejskiego) z organizacjami pozarządowymi 

· Ustalenie przejrzystych zasad dofi nansowywania zadań zleconych 

przez Gminę Nowogard w formie Otwartych Konkursów Ofert

· Powołanie Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych

X. Tereny wiejskie

· Utrzymanie dotychczasowej sieci szkół

· Utworzenie punktów przedszkolnych przy istniejących placówkach 

oświatowych

· Przeorganizowanie dowozów młodzieży gimnazjalnej ze szkół

· Modernizacja świetlic wiejskich

· Remonty boisk

· Plac zabaw w każdej wsi

· Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenach wiejskich

· Udrażnianie rowów melioracyjnych

· Realizacja założeń Planów Odnowy Miejscowości

· Powołanie Wydziału ds. Wspierania Rozwoju Terenów Wiejskich

· Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiej-

skich

Kalendarium wyborcze 
(najważniejsze daty) 

2 października - Upływa termin zgłaszania Komitetów Wyborczych     

22 października  - Upływa termin zgłaszania list kandydatów przez Ko-

mitety Wyborcze     

11 listopada  - Upływa termin na składanie wniosków o głosowanie przez 

pełnomocnika (przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz wyborcom 

powyżej 75. roku życia)     

19 listopada  - Upływa termin dopisywania się do rejestru wyborców. Do 

rejestru wyborców można się zapisać w każdej chwili, ale należy zrobić to 

jak najszybciej, aby długotrwałe rozpatrywanie wniosku nie pozbawiło nas 

możliwości głosowania w miejscu swojego zamieszkania     

21 LISTOPADA - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 LOKALE WY-

BORCZE CZYNNE W GODZINACH 8-22  
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 Witamy wśród nas...
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Marysia córka Aleksandry i 

Jarosława Wilanowskich ur. 

23.09.2010 ze Szczecina

Natan syn Marty 

Piórkowskiej ur. 28.09.2010 

z Nowogardu

Syn Edyty Szydłowskiej ur. 

23.09.2010 z Lestkowa

Amelka córka Kamili i 

Daniela Zielińskich ur. 

23.09.2010 z Wojcieszyna

Córka Julia oraz syn Oktawian dzieci 

Marzeny Szymala ur. 27.09.2010 z 

Nowogardu

Wiktoria córka Beaty i Jana 

Kozak ur. 22.09.2010 z 

Węgorzy

Patryk syn Agaty 

Klukowskiej ur. 28.09.2010 

z Nowogardu

Kasia, Madzia córki Wiolety i Piotra Paś 

ur. 22.09.2010 z Wierzbięcina

Wiktoria córka Kingi 

Zarańśkiej ur. 20.09.2010 z 

Jenikowa

ZAWODY 
WĘDKARSKIE

Koło M-G PZW Nowogard zorganizowało w dniu 19.09.2010 r. zawody 

wędkarskie spławikowe i spinningowe z łodzi. Mimo niesprzyjających wa-

runków – zimny wiatr i fala, w zawodach wzięło udział 26 zawodników: w 

kategorii spławikowej 16, a w kategorii spinningowej 10 zawodników. W ka-

tegorii spławikowej bezkonkurencyjnym był Tadeusz Kozioł, który zajął I 

miejsce z 2540 pkt., II miejsce zdobył Stanisław Mikołajczyk  z 1480 pkt., III 

miejsce przypadło Kazimierzowi Rybak z 840 pkt. W kategorii spinningowej 

lokata zawodników wyglądała jak niżej:

I miejsce zdobył Wojciech Bonifrowski – 1420 pkt., II miejsce zajął Zbi-

gniew Tomczyk z 1240 pkt., III miejsce zajął Kazimierz Trojanowski z 780 

pkt.

Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary, a 9 zawod-

ników otrzymało upominki w postaci sprzętu wędkarskiego. Zawody zakoń-

czono przy ciepłych kiełbaskach z grilla. 

Tekst: Henryk Szczupak

Fot.: Edward Paszkiewicz
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Najserdeczniejsze 

życzenia 

imieninowe 

dla Teresy 

Karolewskiej 
wszystko i wymarzone 

niech w Twoim życiu 

będzie spełnione 
życzą Ela z Mirkiem

Najserdeczniejsze 

życzenia 

imieninowe 

dla Franciszka
wszystkiego co 

szczęściem się zwie 

życzą 
Jarek i Marek

Serdeczne podziękowania 

P. Joli Bednarek 

i Radzie Sołeckiej 
za zorganizowanie dożynek 

i zabaw konkursowych, 

a za wspaniała muzykę 

i wypożyczenie sprzętu 

P. Maciejowi 

z Klubu 23 
składają 

uczestnicy
zawodów sportowych

Serdeczne 

podziękowania 
za pomoc i fachową opiekę  

dla lekarzy i personelu 

Oddziału Dziecięcego 
Szpitala 

w Nowogardzie 

składa 
wdzięczna mama 

z Sewerynkiem

Olimpijski ogień rozgrzewał Międzyzdroje 

Nowogard też ma swoich olimpijczyków
Mało kto wie, że wśród nas są olimpijczycy. Dzięki ich wysiłkowi i rywalizacji sportowej te chwile były szczególne nie tylko dla Międzyzdrojów, któ-

re było gospodarzem Igrzysk, ale i samych zawodników, ich trenerów, a także organizatorów, którzy dzielnie wspierali  wszystkich uczestników. Mot-

tem każdego paraolimpijczyka są  słowa przysięgi olimpijskiej, wypowiadane w trakcie ceremonii otwarcia zawodów sportowych: „Pragnę zwyciężyć, 

lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”. Ta przysięga i jej znaczenie, podkreśla chęć uczestnictwa w rywalizacji, której 

zwycięstwo niekoniecznie musi oznaczać wygrane miejsce na podium. 

Uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z Nowogardu reprezen-

towali nasze miasto na Igrzyskach 

Osób Niepełnosprawnych. W ubie-

gły czwartek, na zaproszenie Pol-

skiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

(oddział w Kamieniu Pomorskim), 

pojechaliśmy na Paraolimpiadę  do 

Międzyzdrojów. Braliśmy udział w 

wielu konkurencjach lekkoatletycz-

nych. Do Nowogardu przywieźliśmy 

osiem medali! 

W piłce nożnej medal brązowy 

wywalczyła drużyna w składzie: Mi-

chał Bejma, Przemysław Nowacki, 

Grzegorz Jabłoński, Grzegorz Wi-

śniewski, Eliza Zimna, Sebastian 

Serdyński, Karolina Roszak, Eweli-

na Wąsik.

W biegu na 60 metrów wystarto-

wali m.in. Ewelina Wąsik i Sebastian 

Serdyński, zdobywając po brązo-

wym medalu. 

Na podium stanęły też Beata Wie-

czorkiewicz i Żaneta Gawlicka,  zdo-

były kolejno złoto i srebro w konku-

rencji slalomu na wózkach. W rzu-

cie piłką lekarską Michał Bejma wy-

walczył srebro, a Karolina Roszak – 

brązowy medal. Nie zawiodła rów-

nież nasza sztafeta 4x100. Trzecie 

miejsce „wybiegli” Sebastian Ser-

dyński, Ewelina Wąsik, Eliza Zimna, 

Przemysław Nowacki. 
Tekst : Dorsok

Red. Jarosław Bzowy 

ŻYCZENIA ŻYCZENIAPODZIĘKOWANIA PODZIĘKOWANIA
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  

tel. 660 797 830

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 
kapitalnym remoncie ze względu na 
osobę niepełnosprawną zamienię na 
parter lub I piętro. Może być miesz-
kanie do remontu w budynku wolno-
stojącym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu 
jednorodzinnego osobne wejście, 
Nowogard. 609 307 327

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. 
m kw. powierzchni terenu (ogrze-
wanie + pomieszczenie socjalne). 
607 646 622

• Mieszkanie dla osoby kreatywnej je-
dyne w swoim rodzaju 3 poziomowe, 
mieszkanie z otwartym kominkiem i 
dwoma garażami. W handlowym cen-
trum Nowogardu. 605 305 160

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Sprzedam dwie działki pod garaże 
murowane przy J.Pawła II w Nowogar-
dzie, cena 4800 zł/m kw. 605 522 340

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
67 m kw. Warszawska 13 na 2 pokoje 
z kuchnią do II piętra, blisko kościoła. 
91 39 26 528, 667 926 528

• Sprzedam garaż murowany na Zam-
kowej. 91 39 23 544

• Posiadam do wynajęcia kontener 
handlowy 12 m kw. w Goleniowie na 
targowisku przy ul. Zielona droga 59, 
bardzo atrakcyjny punkt, vis a vis fry-
zjera. 605 522 340

• Boh. Warszawy za piekarnią 1,10 HA 
działka, może być pod działalność ko-
mercyjną lub zabudowę 18 zł/ mkw. 
889 133 882

• Sąpolnica- wieś 5 km. Od Nowogardu 
działka pod budowę 2500 m kw. przy 
szosie. 37 000zł. 783 534 677 

• Dobra Nowogardzka- w okolicznej 
wsi samodzielna połowa domu 80 m 

kw. z działką 1100 m kw. 58.000. Tel. 
502 103 432 

• Dębice – wieś na trasie Nowogard-
Stargard, działki pod zabudowę ok. 
1000 m kw. 18 zł za m kw. 660 206 833

• GOLCZEWO- na wsi mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, działka blisko 
jezioro. 77.000. Tel 501 307 666

• Redostowo przy trasie A6 działka ko-
mercyjna 4 HA lub mniejszą pod za-
budowę 20 zł/ m kw. 725 899 426

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
IV piętro Żeromskiego 19. 84 tys. 
883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 le-
cia, 11 m kw. 1 piętro, parking. 
501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
po generalnym remoncie II piętro 
15 lutego 15/23. Cena 200 tys. 91 39 
20 316

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe 1 piętro 69 m kw. na 2 
pokoje 1 lub 2 piętro z dopłatą. No-
wogard ul. Żeromskiego. 505 149 147

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w No-
wogardzie. 95 766 9000

• Wynajmę pomieszczenia na ul. Sądo-
wej Nowogard. 601 58 40 86

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki 
komfort, ogrzewanie indywidualne, 
niski czynsz. 604 441 609

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul Bankowej. 660 874 155

• Sprzedam bardzo ładne poddasze w 
centrum, wysoki standard 58 m kw. 
ul. Tadeusza Kościuszki. 695 426 092

• Kupno mieszkania w Nowogardzie. 
512 012 953

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – 
suterena 45 m kw. 507 023 080

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny wolnostojący o pow. 
80m2 wraz z zabudowaniami 
i działką rolną, położony w Rogowie 
(gm. Radowo Małe). Tel. 661 751 286.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
w Gryfi cach na 3 pokoje w Nowo-
gardzie Tel 504940134.

• Wydzierżawię pomieszczenie 65 
m2 na terenie piekarni ul Boh. War-
szawy 66 . Tel 606891445

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie ( z garażem)  o powierzchni  użyt-
kowej ok. 80 m2. Centrum , II piętro 
bezczynszowe. Tel 91 3920740

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe , 
umeblowane Tel 697 583 382 lub 601 
724492

•  Do wynajęcia 3 pokojowe miesz-

kanie w bloku na ul. Wiejskiej  Tel  
785 440 912

• Sprzedam działkę pod garaż w cen-
trum Tel 513 805 550

•  Sprzedam działkę ogrodową. Odstęp-
ne 1700 zł Nowogard Tel 791423559

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe, 
słoneczne, centrum miasta z wido-
kiem na jezioro, duża kuchnia. 91 39 
20 113

• Do wynajęcia lokal w pomieszcze-
niach biurowych PSS Społem ul. 
3go Maja 40, niska cena. 91 39 21 
805  

• Pokój do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. na I 
piętrze po remoncie. 661 510 846

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia 
ul. 15go lutego. 501 518 266 

MOTORYZACJA

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – rok 
prod – 2002, drugi właściciel – kobie-
ta. Tel. 605 914 924

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129 000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny 
metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Renault 19 1,4 model 1995 w dobrym 
stanie. Cena 1950zł do negocjacji. 
663 593 987

• Sprzedam Opel Cadet 1300 rok 1987, 
stan dobry. Cena 1200. 508 993 318

• Sprzedam Opel Kadett 1,6D, rok. 
prod. 1988, kolor biały, hak, bagażnik 
dachowy, zarejstrowany, prze-
gląd do 17 kwietnia 2011 r, części 
dodatkowe gratis, cena 1500 zł, tel. 
784 792 270.

• Sprzedam nową nawigację na gwa-
rancji 513 805 550

• Sprzedam Polonez Atu 1997, prze-
bieg 7300, cena 2 300 (do uzgodnie-
nia). 889 475 730

ROLNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 
39 95

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 
514 387 864

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. 
Żabowo. 91 39 106 49

• Sprzedam kaczki francuskie skubane 
na zamówienie. 664 969 584

• Prosięta sprzedam. Tel 502853573

• Sprzedam kaczki ,gęsi Tel 913910687

• Sprzedam gęsi duże oskubane Tel 
796759414

• Kupię przyczepę rolniczą do remontu 
z papierami Tel 693716002

• Ziemniaki jadalne  70-80 gr  na kilo-
gram – sprzedam . Tel 883381732

• Sprzedam prosiaki 600 335 184

• Sprzedam:  ziemię 6 ha- krajzegę 7,5 
kW- ciągnik C-360 . Tel 91 39 26  189  
Wiśniewski Dąbrowa 43

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
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www.extradom.net.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

W TYM TYGODNIU POLECAMY 

- ekstrakcyjne pranie dywanów i wykładzin

- mycie okien i witryn sklepowych 

- kompleksowe sprzątanie mieszkań, 

   biur oraz powierzchni handlowych

- sprzątanie klatek schodowych

- możliwość stałej współpracy w ramach 

   korzystnego cenowo abonamentu

- faktury VAT!
e-mail: fhuewm@wp.pl

Oferujemy:
TEL. 508 309 107

SPRZĄTANIE 
POMIESZCZEŃ

Ponadto w ofercie:

- środki czystości

- akcesoria 

  do ręcznego sprzątania

- chemia samochodowa

- akcesoria łazienkowe

- maszyny i urządzenia 

   sprzątające

RAASZZAMY NA NASZZĄĄ NNOOWWĄĄ

KOMPLEKS DZIAŁEK 

W NOWOGARDZIE 

z warunkami zabudowy 

media: woda i prąd na 

działce 
CENA JUŻ 

OD 95 zł/m2 

DZIAŁKĘ 

W CENTRUM 

o pow. 1327 m2 

cena: 140 000 zł

pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w fi rmach. 
607 260 528

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i nie-
mieckiego z polskim tłumaczeniem 
– tanio, pewnie, solidnie. 512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Transport , przeprowadzki. Szybko ,ta-
nio. 696 138 406

• J.niemiecki. 607 617 844

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Elektryka, centralne ogrzewanie, 
drobne naprawy dachów. Do 30% 
taniej. 511 169 877, 506 323 560

• Usługi opiekuńcze pielęgniarki w 
domu chorego tel.  607646830 , 
913923684

• Transport Mercedes- Sprinter Tel 
724171 691

•  Usługi ogólnobudowlane- szpachlo-
wanie, malowanie, panele ,regipsy  tel 
510916530 

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy budo-
wie pawilonów hodowlanych ( szalo-
wanie, montaż konstrukcji drewnia-
nych itp.). 601 520 540

• Praca w barze dla emeryta(tki) lub 
rencisty(tki) dogodne warunki. 
601 753 817

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Przyjmę pracownika do prac wykoń-
czeniowych. Tel 888 603 612

• Zatrudnię do prac ogólnobudowla-
nych i wykończeniowych Tel. 660 143 
113

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi r-
my Vaillant z Niemiec po przeglą-
dzie serwisu, do mieszkania, domu, 
gwarancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, fi rmy Va-
illant, cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabaryty, 
domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Owczarki niemieckie szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata sprzedam. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam grzejniki żeliwne. 
501 549 818

• Sprzedam barak budowlany + przy-
czepa kempingowa z dokumentacją. 
669 488 584

• Sprzedam kostki „Polbruk” 60 m2 cena 
15 zł/1m2 tel 519 453 549

• Kupię cegłę czerwoną rozbiórkową Tel 
696044863

• Sprzedam bemar wodny do gastrono-
mii i inny sprzęt  608658184

• Sprzedam owczarki niemieckie Tel  
91 39 10656

• Sprzedam tanio meble pokojo-
we używane w dobrym stanie Tel 
721 314 711 

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  
tel  603 353 789

• Sprzedam pianino tanio. 506 486 202

• Pianino „Białoruś” brązowe z poły-
skiem, do nastrojenia sprzedam. 91 39 
20 676
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

AUTO-GAZ
MONTAŻ – SERWIS- NAPRAWA

HAKI  HOLOWNICZE HAKI  HOLOWNICZE 
ul. F. Chopina 30/1 • Maszewo 
Tel. 698 514 056, 606 646 257Tel. 698 514 056, 606 646 257

Sprzedam 

kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiarskie 

Żabowo 13. 9139 106 66

Intermarche w Nowogardzie 

poszukuje 
samodzielnej 

księgowej 
wymagania: 
wykształcenie 

- wyższe ekonomiczne 
staż pracy - 5 lat prowadzenia

pełnej księgowości 

Oferty proszę kierować do kadr 

Intermarche w Goleniowie 

ul. Zielona Droga 10, tel. 91 407 20 00

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Interwencje

W trampkach po błocie
Od naszego stałego czytelnika odebrałem telefon z 

prośba o interwencję.

Oto co usłyszałem:

Panie redaktorze, droga przez Otręby do Karska, 

to nic innego jak samo błoto,  po którym dzieciaki w 

trampkach i adidasach chodzą na przystanek autobuso-

wy jadąc do szkoły, Może by jakieś służby się tym zaję-

ły ,przecież na to idą nasze podatki. Może wymusić od 

fi rmy Budimex, która buduje autostradę, aby tą drogę 

utwardziła lub wybudowała chodnik.

Na moje pytanie: Co wspólnego z tą sprawą ma fi rma 

Budimex?- mój rozmówca wyjaśnia:

Z tej fi rmy jeżdżą ciężarówki po piach przez Otręby; 

jeden taki pojazd to około 30 ton, poza tym jeżdżą tam 

także koparki i inny ciężki sprzęt, który rozjeżdża dro-

gę. Szkoda mnie tylko tych ludzi, którzy cierpią. Przed 

nami jesień i zima więc błota będzie jeszcze więcej, a 

nikt się losem tych ludzi nie interesuje. Wierzę, że dzięki 

pomocy redakcji urzędnicy i inne służby coś z tym pro-

blemem zrobią i ułatwią życie mieszkańcom Otrębów- 

może wybudować chodnik i utwardzić drogę.

Tyle wypowiedzi naszego Czytelnika, któremu dzięku-

jemy za informację i optymizm jednak zgodnie z przy-

słowiem: wiara przenosi góry, należy wierzyć, że ktoś za-

uważy problem i przystąpi do odpowiedniego działania 

nie czekając, aż przyjdzie mróz i utwardzi błoto zamie-

niając je w skarpy nie do przebycia.

Do sprawy powrócimy…
Ireneusz Karczyński 

W kinie „Orzeł” 

STEP UP 3
 Melodramat muzyczny, USA, 2010, 107 min
12 zł od lat 15
01.10.2010 godz. 19.00, 02.10.2010 godz. 19.00, 

03.10.2010 godz. 19.00
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ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych

REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!

Tel. 091 39 27 479

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Rieter to międzynarodowa fi rma produkcyjna z branży motoryzacyjnej 
specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz sa-
mochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się fi rmą, która dba o swoich 
pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas rozwój osobisty i 
zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na nudę-czekamy na 
Ciebie. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Nr ref. SDL/NWG/04/10

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszyst-
kim za:

• Współpracę i budowanie pozytywnych relacji z klientami fi rmy
• Realizację zamówień klientów zgodnie z ustalonymi zasadami
• Współpracę z fi rmami transportowymi
• Zarządzanie zapasami wyrobów gotowych wg zapotrzebowania klientów
• Koordynację przepływu opakowań
Wymagania:
• Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane kierunkowe) 
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (wymóg konieczny) 
• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 
• Dobra znajomość pakietu Microsoft  Offi  ce (zwłaszcza aplikacji Excel) 
• Mile widziana znajomość systemów klasy ERP
• Zdolności analityczne i planistyczne
• Doświadczenie w fi rmie produkcyjnej na podobnym stanowisku 
• Duża odporność na stres
• Umiejętność pracy pod presją czasu i ustalania priorytetów
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
• Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem 
• Ciekawe doświadczenia zawodowe 
• Międzynarodowe środowisko pracy 
• Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Zainteresowanych kan-

dydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV i LM na adres: rekrutacja.
pl@rieterauto.com, z podaniem numeru referencyjnego.   

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”. Uprzejmie informujemy, 
że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

14,95 zł

15,95 zł

14,95 zł

9,45 zł

9,95 zł

9,95 zł

IBUM  Forte

ANTYBZZZ... 

                         IBALGIN
  Maxi

     ULGIX

IBUM  Fo

ulotką która zawi

                                    I
  

    

17,95 zł
12,95 zł

Płyn przeciw insektom 
dla dorosłych i dla dzieci

www.limuzyna.nowogard.info
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 1.10

NIE PIERWSZA ZŁA LOKALIZACJA

Abstynent rzecze zdziwiony: co do tego szynku, 

Nie powinien istnieć tuż w pobliżu rynku,

Bo kiedy wyruszam w kierunku ratusza,

Coś mnie do zbaczania ku gospodzie zmusza.

NAS TRZECH…

Wieki całe ma to zdjęcie…

Marek z Olą! Masz pojęcie?

Ja w samodziałowym palcie –

Patrz, jak świetnie na mnie leży!

A koło Gieni, kto? Nasz Jerzy!

Żyć samotnie postanowił,

Ale… wciągnął życia go wir!

Dom i żona, troje dzieci –

W wirze od dziesięcioleci!

Piotrek za to aż dwa razy

Na małżeństwie był się sparzył.

Dziś As – wielki budowlaniec,

Innej pracy nie chce za nic!

Raz do roku, z okazji braku,

Przy nalewce… czy koniaku

Spotykamy się – na zdrowie! –

Wiecznie młodzi trzej panowie.

I choć czas wciąż gna w sto koni –

Nie myślimy wcale o nim!

Morał:

Rodzina nie cieszy, nie cieszy gdy jest –

A kiedy jej ni ma, samotnyś jak pies!

MAŁA CZARNA

Odwiedziłem lubiane niegdyś zakątki,

Ten sam stolik co od zawsze tu tkwi.

W cenie nastrój pozostał pogodny,

I pianista co zna retro styl.

Kawa czarna jak kruk smużkę sączy,

A na deser znów krem a’la carte.

Tylko ciebie nie ma, czas się plącze,

Zasłuchany wpół szepty cudzych spraw.

PAUPERYZACJA

Dokuczliwym cierniem

Wszechobecny fi skus.

Martwi nas zaciskanie pasa,

I coraz mniej zysków.

Rozwiązanie krzyżówki nr. 24.09 – PARCIE 

NA RATUSZ – nadesłali: Halina Szwal, Barba-

ra Bartosik, Wiesław Borowik, Zygmunt Pacocha, 

Józef Górzyński, Dominika Wojciechowska, Bar-

bara Pakulska, Urszula Skowron, Jerzy Siedlecki, 

Maria Dymek, Pelagia Feliksiak, Szczepan Fala-

ciński, Wiesława Kaczmarek, Stanisława Pokor-

ska, Andrzej Leszczyński oraz Cecylia Furmań-

czyk (Strzelewo), Eliza Zawadzka (Orzechowo), 

Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Edmund Skibi-

szewski (Wierzbięcin), Teresa Młynarska (Słajsi-

no), Teresa Czarnecka (Wierzbięcin), Bogumiła 

Urtnowska (Kulice), Regina Czarnowska (Oso-

wo), Jolanta Gruszczyńska (Błotno). Rozwiązanie 

krzyżówki nr 17.09 Nadesłały również Dominika 

Wojciechowska (Nowogard) i Krystyna Tretiak 

(Maszkowo).

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:

- Cecylia Furmańczyk z Strzelewa,

- Józef Górzyński z Nowogardu,

- Barbara Pakulska z Nowogardu.

Gratulujemy !
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PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN
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Spartakiada 
w Długołęce

W niedzielę 19 września odbyła się spartakiada w Długołęce. Oto wyniki 

poszczególnych konkurencji:

Piłka nożna:

I miejsce – WKS „Probus” – Wyszomierz

II miejsce – WKS „Venus” – Długołęka

III miejsce – WKS Osowo

Najlepszy snajper turnieju piłki nożnej – Maciej Gołdyn (WKS Wyszo-

mierz)

Rzuty karne w duecie (zawodnicy podali jedynie imiona):

I miejsce – Malwina i Rafał

II miejsce – Patrycja i Paweł

III miejsce – Kamila i Krzysztof

Piłka siatkowa:

I miejsce – WKS Czermnica

II miejsce – WKS Sikorki

III miejce – WKS „Probus” Wyszomierz

Najlepszy siatkarz – Arkadiusz Skoczeń (WKS Czermnica)

Na imprezie nie zabrakło również rozrywek dla tych młodszych uczest-

ników spartakiady. Zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży: ringo, 

skoki na skakance, rzuty do pojemnika, biegi oraz taniec na gazecie. 

W meczach piłki nożnej i piłki siatkowej sędziowali: Tomasz Gajda oraz 

Wojciech Wiśniewski. 

Sponsorzy i wsparcie organizacyjno-gospodarcze: Krzysztof Michalski, 

Agnieszka Puszt (sklep „Aga”), Wojciech Michalik, Ireneusz Kania, Andrzej 

Kania oraz młodzież z Długołęki.  
red. Karolina Klonowska  

Pomorzanin 
– pucharowa porażka

W minioną środę  na boisku  w Trzygłowiu Pomorzanin  rozegrał  pierw-

sze spotkanie o Puchar Polski z miejscowym zespołem  Błękitni  Trzygłów. 

Niestety  to  spotkanie Pomorzanin  przegrał  5-2

Już w najbliższy weekend w Nowogardzie Pomorzanin  rozegra  mecz 9 

kolejki o  mistrzostwo V ligi  zachodniopomorskiej ze Stalą Szczecin. Nasz 

rywal zajmuje 4 miejsce z dorobkiem 16pkt. Stal  swoje ostatnie spotkanie 

pewnie wygrała   z Masovia Maszewo 7-1. Początek   spotkanie planowany 

jest  na godzinę 15.00 w sobotę, wszystkich serdecznie zapraszamy.
Karolina Kubicka

WKS zaprasza

Spartakiada w Sikorkach
Serdecznie zapraszamy drużyny i kibiców na Spartakiade do Sikorek w 

niedzielę 3 paxdziernika. Zawody sportowe i inne atrakcje zapewnione!
Inf.własna

NALP

W najbliższą niedzielę (3.10.) rusza kolejna edycja rozgrywek halowej pił-

ki nożnej. Do udziału w zawodach zgłosiło się 18 ekip. Zespoły grać będą w 

dwóch ligach: I i II.

Pierwszą ligę tworzą następujące 

zespoły:

1. Budowlani

2. Seniorzy

3. Probud

4. Tubisie

5. Herosi

6. Bad Boys

7. BTCH

8. Pampeluna

Druga liga:

1. Jantar

2. Czarne Koszule

3. Czarne Chmury

4. Błękitni

5. Bosman

6. Nehuera

7. Zamkowa

8. Ogień w okopie

9. Old Punks

10. Skorpiony

Pierwsza kolejka spotkań rozpo-

czyna się o g.14.00 w hali Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących przy ul. 

Boh. Warszawy 78.

II liga

14.00 Old Punks - Czarne Chmu-

ry

14.30 Zamkowa - Skorpiony

15.00 Czarne Koszule - Błękitni

15.30 Ogień w okopie

16.00 Jantar – Nehuera Osowo

Uwaga: Ze względu na odbywają-

cą się spartakiadę w Sikorkach, mecz 

zespołu Nehuera został przesunięty.

I liga:

16.30 Budowlani - Seniorzy

17.00 Herosi - Tubisie

17.30 Pampeluna - Probud

18.00 BTCH - Bad Boys 

Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich kibiców.

Tomasz Szafran

MTB

Wojewódzka 
Olimpiada
Młodzieży

Zugaj i Grzyb 
najszybsi!

W środę 22 września br. w Świnoujściu odbył się ostatni Maraton Rowe-

rowy sezonu 2010.

Nowogard tradycyjnie wystawił silną 3 osobową reprezentację. Trasa li-

czyła 85km. 

W kat M4 rowery inne  - I miejsce zajął Jan Zugaj,

W kat M4 szosa - jako II linię mety minął Zbigniew Szkołuda.

W kat M5  swoje pierwsze zwycięstwo zanotował Władysław Grzyb No-

wogard
Henryk Sawicki

Władek Grzyb 

– szczęśliwy 

ze zwycięstwa.

W sobotę 25 września, w Lasku  Ar-

końskim w Szczecinie rozegrano kolar-

skie konkurencje MTB. Junior młod-

szy klubu „Chrabąszcze” Nowogard  

Patryk Jakóbowski zajął doskonałe 

drugie miejsce. Zwyciężył Łukasz Gu-

gulski z Baszty Golczewo. Również do-

brze zaprezentował się Tadeusz Jażdż 

zajmując ósme miejsce. Gratulujemy!
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

F.H. CHEMIA 
Informuję od dnia 01.10.10 
siedziba firmy przeniesie się 

na ul. Sienkiewicza 7A 
(w byłej hali firmy Danpotex)

AKCJA PROMOCYJNA
Zapraszamy na bezbolesne, nieinwazyjne 

badania profilaktyczno-diagnostyczne kręgosłupa
Akcja promocyjna badań prowadzona będzie 5 - 6 października 2010 r. 

w NZOZ „Promed” ul. Kościuszki 36 w godz. 9.00-18.00
Badania obejmują wszystkie odcinki kręgosłupa a jego obraz graficzny widoczny na 

wyniku jest przedstawiony w trzech płaszczyznach.
Pacjenci odbierając wyniki otrzymują adekwatnie dobrany zestaw ćwiczeń oraz skiero-

wanie do ewentualnej placówki rehabilitacyjnej.
Badania przeznaczone dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4 roku życia.
Zapraszamy zarówno mieszkańców Nowogardu jak i okolic.
Całkowity koszt badania - 23 zł (odcinek szyjny + piersiowy + lędźwiowy)
Dzieci do 13 roku życia badające kręgosłup - badanie kończyn gratis (płasko-

stopie + szpotawość + koślawość)
Rejestracja w godz. 9.00 - 17.00 

pod numerami 698 249 683, 698 249 685, 794 154 574

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

mała budka
- duży odlot

Czad  
– cichy  
zabójca!

Program 
Dnia  
Papieskiego
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Kronika policyjna 

reklama reklama

Sprzedam 
kury nioski 

1,5 roczne wyprzedaż. 
Gospodarstwo drobiarskie 

Żabowo 13. 9139 106 66

27 wrzesień – środa 
Godz. 09:30 – Kradzież rolek papy 

z terenu budowy obwodnicy w rejo-
nie miejscowości Strzelewo.

09:45 – Pracownik sklepu Bie-
dronka powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży na podstawie 
monitoringu z dnia 09 września. 

10:00 – Kolizja drogowa na dro-
dze Nowogard-Kulice, gdzie uczest-
niczyły 2 pojazdy motorower i sa-
mochód m-ki Nissan 

13:00 – Wybicie szyby kamieniem 
w samochodzie m-ki BMW poprzez 
nadjeżdżający samochód ciężarowy 
m-ki Scania 

14:00 - Kolizja drogowa w miej-
scowości Błotno, w której uczestni-
czyły dwa pojazdy Ford i Man 

14:40 – Kolizja drogowa na ul. 
Młynarskiej, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy samochód BMW oraz 
Motorower

16:00 – Kradzież piły motorowej z 
terenu posesji w miejscowości Wę-
gorza

21:20 – Kolizja drogowa w rejonie 
Sąpolnicy, gdzie kierujący samocho-
dem m-ki VW potrącił rowerzystę. 

22:40 – Zdarzenie drogowe w re-
jonie miejscowości Błotno, gdzie 
kierujący samochodem m-ki MAN 
stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w przydrożne drzewo

28 wrzesień – czwartek 
Godz. 16:30 – Kolizja drogowa 

pojazdów Opel Corsa i MAN 
21:45 – Włamanie do domu w 

trakcie jego budowy w miejscowości 
Kościuszki 

29 wrzesień – piątek 
Godz. 07:36 – Kolizja drogowa 

na skrzyżowaniu ul. Poniatowskie-
go i Boh.W-wy gdzie pojazd m-ki 
Nissan uderzył w pojazd m-ki Ford, 
którego kierujący Robert K. znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości 2, 40 
promila alkoholu

12:30 – Policjanci OPI w trakcie 
kontroli drogowej w miejscowości 
Słajsino ujawnili, że kierujący samo-
chodem m-ki Fiat Marek R. znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości 1, 67 
promila alkoholu.

16:30 – Kolizja drogowa na dro-
dze Nowogard – Wierzbięcin gdzie 
pojazd VW Golf wjechał do przy-
drożnego rowu a następnie dacho-
wał. Kierujący pojazdem Marian P. 
znajdował się w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 1, 96 promila alkoholu. 

17:50 – Pracownik sklepu Inter-
marche powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej a następnie 

powiadomił policję, która po przy-
byciu wylegitymowała Seweryna P, 
który dokonał kradzieży artykułów 
spożywczych. 

30 wrzesień – sobota 
Godz. 13:00 – Kradzież piły do 

produkcji okien z garażu w miejsco-
wości Karsk 

13:40 - Ochrona sklepu LIDL po-
wiadomiła o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej, którym okazał 
się nieletni Michał B. W/w dokonał 
kradzieży papierosów. 

18:30 – Policjanci SRD KPP Go-
leniów ujawnili nietrzeźwego rowe-
rzystę, którym okazał się Andrzej J. 
W/w miał w wydychanym powie-
trzu 1, 1 promila alkoholu. 

1 październik – poniedziałek 
03:00 Nocna kolizja drogowa 

gdzie samochód m-ki Mitchubichi, 
Pajero jadąc drogą nr 6 zderzył się z 
zwierzyną leśna. 

08: 20 – Ochrona sklepu Biedron-
ka powiadomiła o kradzieży artyku-
łów spożywczych i alkoholu przez 
grupę osób, które uciekły ze skle-
pu. Na monitoringu rozpoznano 2 
sprawców. 

2 październik – wtorek 
Godz. 12:15 – Policjanci OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 700 
Lecia ujawnili nietrzeźwego rowe-
rzystę, którym okazał się Stanisław 
K. W/w miał w wydychanym powie-
trzu 1, 14 promila alkoholu i zakaz 
jazdy rowerem

14:00 – Pracownik sklepu LIDL 
powiadomił policję o zatrzyma-
niu nietrzeźwego sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się Ma-
riusz S. 

3 październik – środa 
Godz. 1:00 – W nocy patrol OPI 

w trakcie kontroli drogowej na Pla-
cu Wolności ujawnił nietrzeźwe-
go kierującego pojazdem m-ki VW 
Golf, gdzie Grzegorz L. Miał w wy-
dychanym powietrzu 0, 5 promila 
alkoholu. 

15:00 - Pracownik stacji paliwo-
wej HL w Nowogardzie powiadomił 
o kradzieży 26 litrów benzyny przez 
nieznanego sprawcę, który oddalił 
się po zatankowaniu paliwa.]

17:30 – Policjanci SRD KPP Go-
leniów podczas kontroli drogowej 
na ul. Boh. W-wy ujawnili Daniela 
A. Kierującego samochodem HUN-
DAI, który posiadał aktywny zakaz 
kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. 

Red. Jarosław Bzowy 
Opr. Katarzyna Kosakiewicz 

Poznaj swojego dzielnicowego
Dziś przedstawiamy Dzielnicowego Rewiru III (Tel. 91-57-92-326):

st.sierż. Damian Denisiewicz

„Służbę w Policji rozpocząłem w 
2004 r. , natomiast funkcję dzielnico-
wego pełnię od półtora roku. Na co 
dzień moja praca polega na rozpatry-
waniu i pokonywaniu trudności doty-
kających mieszkańców mojego rejonu. 
W dużej mierze stawiam na współ-
pracę z lokalną  jednostką samorzą-
dową a zwłaszcza z zarządcami kon-
kretnych wspólnot mieszkaniowych. 
Dbam o ład i porządek na swoim te-
renie.     

Jeśli Państwo macie jakieś istotne informacje czy uwagi, które mogą mieć 
znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i stanu porządku publicznego w na-
szym rejonie a które znajdują się w kompetencji dzielnicowego możecie Pań-
stwo przekazać je właśnie mnie.”

Wykaz miejscowości wchodzący w skład rejonu III: 
700 Lecia od nr 13, 5-go Marca, Dąbrowszczaków, Kowalska, Warszawska 

od nr 10, Zamkowa, Kościuszki od nr 17, Wiejska, Lipowa, Dębowa, Świer-
kowa, Jesionowa, Jodłowa, Brzozowa, Kosynierów, Rataja, Grota Roweckie-
go, Racławicka, Głowackiego, Roosevelta, Sądowa, Obodrytów, Armii Kra-
jowej, Generała Bema, Leśna, Norwida, Wybickiego, Staszica. 

st.insp. Klaudia Gieryń

akcja  
„Trzeźwy Poranek”

Wczoraj w godzinach rannych na terenie Gminy Nowogard przeprowa-
dzona została akcja „Trzeźwy Poranek”. Policjanci Komisariatu Policji w No-
wogardzie oraz Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie przeprowadzili szereg kontroli drogowych. W niespełna godzi-
nę ujawnili trzech nietrzeźwych kierujących pojazdami. Tak szybka reakcja 
możliwa była dzięki urządzeniu do badania alkoholu w wydychanym powie-
trzu - AlcoBlue zakupionego w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w 
Nowogardzie.   

st.insp. Klaudia Gieryń 

UWaGa!

kOmUNIkaT POlICJI 
Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w sprawie ko-

biety o ustalonych danych osobowych, która pobierając pieniądze w różnych 
kwotach i powołując się na swoją trudną sytuację osobistą bądź materialną 
oferuje pokrzywdzonym m.in. drewno na opał, produkty rolne, zwierzęta 
gospodarcze i inne a następnie nie wywiązuje się z powstałych zobowiązań.

W związku w powyższym proszę wszystkie osoby, które przekazały kobie-
cie pieniądze i nie otrzymały zamówionych rzeczy, o kontakt z prowadzą-
cym postępowanie mł. asp. Marcinem Święcickim pod nr tel. 91-57-92-308.

           mł.asp. Marcin Święcicki 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

W minioną sobotę inspektorzy 
sanepidu w asyście policji dokona-
li w całej Polsce kontroli sklepów z 
dopalaczami. Efektem sobotniego 
nalotu jest również zamknięcie no-
wogardzkiego sklepu sprzedającego 
groźne środki.

Punkt oferujący środku odurza-
jące funkcjonuje w Nowogardzie od 
czerwca. Sprzedaży dopalaczy nie 
zabrania sejmowa ustawa o przeciw-
działaniu narkomanii. Tylko część 
substancji odurzających uznawana 
jest w naszym kraju za narkotyki. 
Pozostałe nie zostały wpisane na li-
stę zabraniającą sprzedaży mimo, iż 
w swoim składzie mają np. substan-
cję psychotropową - beznynopipe-
razynę (BZP). Lukę prawną sprytnie 
wykorzystują sklepy z dopalaczami. 
W Polsce ofiarą tych środków padło 
już kilkanaście osób.

Akcja wymierzona w tzw. punkty 
kolekcjonerskie rozpoczęła się w so-
botnie popołudnie.  Inspektorzy sa-
nepidu w asyście policjantów mun-
durowych oraz funkcjonariuszy sek-
cji kryminalnej wkroczyli do skle-
pów z dopalaczami w całej Polsce, w 

tym nowogardzkiego. Kontrole zle-
ciła minister zdrowia Ewa Kopacz w 
związku z licznymi zatruciami tego 
typu specyfikami (także śmiertelny-
mi), a Główny Inspektor Sanitarny 
wydał decyzję o wycofaniu z obro-
tu środka o nazwie „Tajfun” i wszyst-
kich podobnych produktów. Miała 
rygor natychmiastowej wykonalno-
ści. 

- Spisaliśmy wszystkie środki do-
stępne w nowogardzkim sklepie. 
Wycofaliśmy z obrotu środki o na-
zwie Tajfun i zamknęliśmy sklep 
do odwołania. Ewidencja środków 
z groźnymi substancjami ma służyć 
wciągnięciu ich na listę zakazanych 
w sprzedaży – mówi Ewa Marcin-
kowska, powiatowa inspektor sani-
tarna.  

Jak się dowiedzieliśmy właścicie-
lem nowogardzkiego sklepu z dopa-
laczami jest mieszkaniec Golenio-
wa. Otwarcie sklepu będzie wiązało 
się z naruszeniem decyzji Główne-
go Inspektora Sanitarnego. Podjęcie 
sprzedaży będzie wiązać się z rygo-
rystycznymi działaniami.     

Marcin Nieradka  

mała budka
- duży odlot 
Wojna z dopalaczami

Miejskie Warnkowo
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września radni podjęli uchwałę o 

zmianie granic miasta Nowogard poprzez włączenie obrębu Warnkowo  
(92,48 ha) i obrębu Miętno (79,10 ha) do miasta.

Prace nad tym dokumentem trwały ponad rok – przeprowadzono kon-
sultacje społeczne w sołectwach Karsk i Miętno, opracowano niezbędną do-
kumentacje geodezyjną i uzyskano pozytywne opinie Starostwa Powiatowe-
go i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  Uchwała upoważnia 
burmistrza do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o włączenie wymienionych obrębów w granice miasta. Po 
włączeniu obszar miasta zwiększy się do powierzchni 1417 ha (obecnie 1246 
ha). Wzrośnie też liczba mieszkańców o 88 osób.

LMM

Prasa na oczyszczalnię 
ścieków

Gdy radni rozpoczęli dyskusję nad uchwałą o nazwie „zakup prasy na 
oczyszczalnię ścieków w Nowogardzie” przez moment pomyślałem, że PU-
WiS zaczyna się troszczyć o czytelnictwo wśród pracowników! Nic z tego – 
firma nie będzie masowo kupować Dziennika Nowogardzkiego tylko prze-
znacza aż 350 000 złotych na nowe urządzenie. Prasa zastąpi dotychczas uży-
waną wirówkę do tzw. osadów. Będzie tańsza w eksploatacji, a co najważniej-
sze osady będą bardziej zagęszczone i będzie je można wykorzystywać do 
dalszej przeróbki – mogą służyć przykładowo do rekultywacji hałd w elek-
trowni Dolna Odra. Dotychczas trudno było na osady znaleźć nabywcę.

U radnych projekt wywołał szereg wątpliwości – jak taki wydatek wpłynie 
na ceny wody i ścieków. Przedstawiciel PUWiS rozwiał te wątpliwości infor-
mując, że koszt prasy rozłożony będzie na długie lata i nie wpływie na pod-
wyżki. Radnych to przekonało.

LMM

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek    7.10.2010        13:00 – 17:00

Piątek     8.10.2010          8:00 - 15:00
Sobota    9.10.2010          9:00   -13:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

kwesta PCk
Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Nowogardzie w dniu 9 października 

2010 r. w godzinach 930 – 1300 przeprowadzi zbiórkę publiczną z przezna-
czeniem na operację i rehabilitację dla nieuleczalnej chorej Natalii Kielar – 
mieszkanki Nowogardu.

Zbiórka publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z Decyzją Nr 8 /2009 
z dnia 01.12.2009 r. wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego zezwalającą Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż na przepro-
wadzenie w terminie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zbiórki 
publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kwestować będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowogardu.
Małgorzata Grzelak

USC informuje:
W miesiącu sierpniu 

Urząd stanu cywilnego w Nowogar-
dzie odnotował: 

28 urodzeń,
15 zgonów 
i 30 ślubów. 
W miesiącu 

We wrześniu 
36 narodzin, 
11 zgonów 
i 25 ślubów.

Opr. Jarosław Bzowy 

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” w dniu 09.10.2010 r. 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje - Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 oraz u Lidii Bogus po 
godz. 14.00, tel. 505393636.  Dobrowolna wpłata na cele statutowe to 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Czad – cichy zabójca!
Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem - w temperaturze pokojowej 

jest to bezbarwny i bezwonny gaz.  Ma silne własności toksyczne.  Groma-
dzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od po-
wierza. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tle-
nu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Two-
rzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż słu-
żąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie 
tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wie-
lu przypadkach prowadzi do śmierci. Tlenek węgla trwale łączy się z po-
nad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny 
może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludz-
kiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenie-
nie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez udusze-
nie. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować 
zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia  

czadem, ginie kilkadziesiąt osób. 
Bardzo często nie ma to związku z 
powstaniem pożaru, a wynika je-
dynie z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się w nich 
urządzeń i instalacji grzewczych. 
Naszą nowogardzką tragedie pa-
miętamy do dzisiaj!

PRZYPOMINAMY! Przepisy zo-
bowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 21 kwietnia 2006 r.   
w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i  terenów (Dz. U. Nr 80 
poz. 563), w obiektach w których 
odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, usu-
wa się zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach 
opalanych paliwem stałym(np. wę-
glem, drewnem), 

- dwa razy w roku w domach opa-
lanych paliwem ciekłym i gazowym, 

- co najmniej raz w miesiącu, je-
żeli przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług gastrono-
micznych. 

- co najmniej raz w roku usuwa-
my zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych. 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zm.) zobowiązuje wła-
ścicieli i zarządców bloków miesz-
kalnych i  domów jednorodzinnych 
do okresowej kontroli, co najmniej 
raz w roku stanu technicznego  in-
stalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych).

Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niepełnego spalania mate-
riałów palnych, w tym paliw, które 

występuje przy niedostatku tlenu w 
otaczającej atmosferze. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wynika z fak-
tu, że tlenek węgla:

- jest gazem niewyczuwalnym 
zmysłami człowieka (bezwonny, 
bezbarwny i pozbawiony smaku), 

- blokuje dostęp tlenu do organi-
zmu, poprzez zajmowanie jego miej-
sca w czerwonych ciałkach krwi, po-
wodując przy długotrwałym naraże-
niu (w większych dawkach) śmierć 
przez uduszenie. 

 
Co jest główną przyczyną zacza-

dzeń?
Głównym źródłem zatruć w bu-

dynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów komino-
wych: wentylacyjnych, spalinowych 
i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych 
przewodów może wynikać z:  ich 
nieszczelności,  braku konserwacji, 
w tym czyszczenia,  wad konstruk-
cyjnych, niedostosowania istnieją-
cego systemu wentylacji do standar-
dów szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe. 

Powyższe może prowadzić do nie-
drożności przewodów, braku cią-
gu, a nawet do powstawania zjawi-
ska ciągu wstecznego, polegającego 
na tym, że dym zamiast wydostawać 
się przewodem kominowym na ze-
wnątrz, cofa się z powrotem do po-
mieszczenia.

  Co zrobić, aby uniknąć zacza-
dzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia 
należy:

- przeprowadzać kontrole tech-
niczne, w tym sprawdzanie szczel-
ności przewodów kominowych, 
ich systematyczne czyszczenie oraz 
sprawdzanie występowania dosta-
tecznego ciągu powietrza, 

- użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania, zgodnie z instruk-
cją producenta, 

- stosować urządzenia posiadają-
ce stosowne dopuszczenia w zakre-
sie wprowadzenia do obrotu; w sy-
tuacjach wątpliwych należy żądać 
okazania wystawionej przez produ-
centa lub importera urządzenia tzw. 
deklaracji zgodności, tj. dokumen-
tu zawierającego informacje o spe-
cyfikacji technicznej oraz przezna-
czeniu i zakresie stosowania danego 
urządzenia, 

- nie zaklejać i nie zasłaniać w 
inny sposób kratek wentylacyjnych, 

- w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność dzia-
łania wentylacji, ponieważ nowe 
okna są najczęściej o wiele bardziej 

szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą po-
garszać wentylację, 

- systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykłada-
nie kartki papieru do otworu bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie 
zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomnianego 
otworu lub kratki, 

- często wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się proces spala-
nia (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapew-
nić, nawet niewielkie, rozszczelnie-
nie okien, 

- nie bagatelizować objawów 
duszności, bólów i zawrotów głowy, 
nudności, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyspieszenia czynno-
ści serca i  oddychania, gdyż mogą 
być sygnałem, że ulegamy zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji należy na-
tychmiast przewietrzyć pomieszcze-
nie, w którym się znajdujemy i zasię-
gnąć porady lekarskiej. 

W trosce o własne bezpieczeń-
stwo, warto rozważyć zamontowa-
nie w domu czujek dymu i gazu. 
Koszt zamontowania takich czujek 
jest niewspółmiernie niski do ko-
rzyści, jakie daje zastosowanie tego 
typu urządzeń (łącznie z uratowa-
niem najwyższej wartości, jaką jest 
nasze życie).

 
Jak pomóc przy zatruciu tlen-

kiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem 

węgla należy: 
- zapewnić dopływ świeżego czy-

stego powietrza; w skrajnych przy-
padkach wybijając szyby w oknie, 

- wynieść osobę poszkodowaną w 
bezpieczne miejsce, jeśli nie stano-
wi to zagrożenia dla zdrowia osoby 
ratującej; w przypadku istnienia ta-
kiego zagrożenia pozostawić prze-
prowadzenie akcji służbom ratow-
niczym, 

- wezwać służby ratownicze (po-
gotowie ratunkowe, PSP), 

- jak najszybciej podać tlen, 
- jeżeli osoba poszkodowana nie 

oddycha, ma zatrzymaną akcję ser-
ca, należy natychmiast zastosować 
sztuczne oddychanie np.   metodą 
usta - usta oraz masaż serca, 

- nie wolno wpadać w panikę, kie-
dy znajdziemy dziecko lub dorosłe-
go z objawami zaburzenia świado-
mości w kuchni, łazience lub garażu; 
należy jak najszybciej przystąpić do 
udzielania pierwszej pomocy. 

  Opracowanie: Biuro Rozpozna-
wania Zagrożeń Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej

 Opr.red. Lesław M. Marek
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Uroczyste Pasowanie 
na ucznia w SP nr 1 

Program obchodów  
X Ogólnopolskiego Dnia 

Papieskiego w Nowogardzie 
w dniach 8-16.10.2010 r.

„Jan Paweł II – Odwaga świętości” 

8.10.2010 – piątek  – sala widowiskowa NDK
19.00 – Film o Janie Pawle II – „Papież z wizytą na Kubie” 

9.10.2010 – sobota
Boisko „Orlik” przy ZSO Nowogard
10.00-15.00 – „…I Lolek grał w piłkę…” - Turniej piłki nożnej 
sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
19.00 – Tryptyk Rzymski 
19.30 – Spektakl: „…I stworzył Bóg człowieka…”
20.15 – Koncert Papieski – CANTORE GOSPEL - Stargard 

10.10.2010 – niedziela – X Ogólnopolski Dzień Papieski
Uroczyste Msze Św. w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II w Kościo-

łach Nowogardzkich.
Zbiórka pieniędzy do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży – wo-

lontariusze
16.00 – Otwarcie Dnia Papieskiego w NDK Nowogard 
Występy zespołów artystycznych działających przy Domu Kultury oraz 

zespołów zaprzyjaźnionych z NDK, zabawy i konkursy dla dzieci, pyszne 
ciasta i przekąski (kremówka papieska), prezentacje, słowa Jana Pawła II

19.00 – Koncert Wieczoru – zespół „JESTEM” - Świnoujście

W dniu 30.09.2010 odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia 
szkoły podstawowej. Apel rozpo-
czął się wprowadzeniem sztandaru 
szkoły, odegraniem hymnu narodo-
wego i przemówieniem Dyrektora 
Szkoły Sebastiana Szymańskiego. W 
przemówieniu do dzieci, nauczycie-
li i licznie zgromadzonych rodziców 
życzył on wielu sukcesów w zdoby-
waniu wiedzy i przyjemności z cho-
dzenia do szkoły. Później był krótki 
program artystyczny, gdzie prezen-
towano piosenki i wierszyki. Dzie-
ci czuły tremę, ale bardzo dzielnie 
prezentowały swoje kwestie. By tra-
dycji stało się zadość przyszła chwi-
la do pasowania. Dyrektor pasując 
każde dziecko zapraszał do nauki 
i wręczał specjalny dyplom. To dla 
dzieci podniosła chwila, która bę-
dzie pamiętana  przez wiele lat, dla-
tego   dobry start w pierwszej kla-
sie jest ogromnie ważnym krokiem 
dla kariery szkolnej dziecka. By, tak 
było powinniśmy kształtować wy-
trwałość i systematyczność, bo tylko 
te cechy ukształtują późniejszą dro-
gę edukacji. Dziś pierwszakom ży-
czymy jak najlepszych stopni i wie-
lu okazji do tego, by rozwijali swo-
je pasje i zainteresowania. A na-
uczycielom i rodzicom - satysfakcji 
z pracy oraz cierpliwości w kształce-
niu swoich pociech na dobrych lu-
dzi. Koniec uroczystości był bardzo 
„smaczny” gdyż został zjedzony tort 
w kształcie książki. 

Oto mianowani:
Klasa I A wychowawca Anna 

Tracz rok szkolny 2010/2011
Andrzejewska Kamila, Berg Jan 

Mieczysław, Dawgiełowicz Kornelia 
Laura,  Drożdż Amelia, Fedeńczak 
Filip Jakub, Gabrysiak Klaudia, Gut 
Denis Wenanciusz, Iwan Oliwia, 
Kolasińska Zuzanna, Konieczny Ja-
kub Marek, Kucharczyk Tobiasz 
Piotr, Kuśmirek Dawid Tomasz, Le-
wicka Wiktoria, Leyk Gracjan, Mar-
ciniak Michał, Margas Aleksandra, 
Nawara Martyna, Rakowski Kajetan 
Józef, Rybicki Mikołaj Oliwer, Rybus 
Jakub Remigiusz, Sikora Sebastian 
Piotr, Strzyżewski Wojciech, Szturo 
Zuzanna, Zagórski Mateusz, Znyk 
Cezary Jarosław, Żminda Miłosz, 

Klasa I B wychowawca Róża Gór-
czewska  rok szkolny 2010/2011

Adrych Sebastian Jan, Bazyl 
Krzysztof, Błażewicz Stanisław, Bo-
browski Piotr, Dawidowska Oliwia 
Łucja, Fecak Jacek, Głowacki Rafał, 
Jedynak Zuzanna Katarzyna, Kopa 
Daniel, Leman Amelia, Lipiński Ka-
mil, Macełko Julia, Maciejczyk Ja-
kub, Maciejewski Jakub, Olbracht 
Alicja, Rompel Julia, Saja Amelia, 
Saniuk Adrianna, Śmiałowski Ma-
ciej, Wróblewski Cezary, Wszela-
ki Dawid, Zdebski Arkadiusz Alek-
sander, Źróbek Adrian, Żabecki Szy-
mon, Żabicki Szymon  

Opr. Jarosław Bzowy magik otwarty
W miniony piątek w budynku byłego sądu otwarto nowy pub Magik. 
Właścicielem lokalu jest młody nowogardzki przedsiębiorca. W pierwszy 

dzień nowe miejsce cieszyło się dużym powodzeniem. Wśród gości pojawili 
się m.in. lokalni przedsiębiorcy, z zamiarem wsparcia młodszego kolegi. 
Swoją obecnością właściciela zaszczycił kandydat na burmistrza Nowogardu, 
przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania.  

W piątki i soboty lokal będzie czynny do wyjścia ostatniego klienta. W 
inne dni pub otwarty będzie do północy. Przed otwarciem lokal przeszedł 
znaczący lifting. Na dużym telebimie będzie można obejrzeć w nim m.in. 
mecze transmitowane przez Cyfrę Plus.

man

W nowogardzkim  
Zakładzie Karnym  
miała miejsce nietypowa wizyta

Obszerna relacja w piątkowym numerze. 
Jarosław Bzowy 
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Spektakl ma tytuł „ Apetyt na czereśnie”. Stylistyka i konwekcją nawią-
zuje do tamtego sprzed lat. Nazywał się „Apetyt na czereśnie” i podbił 
serca nie tylko polskiej widowni. Mieszkańców Moskwy rozgrzał do bia-
łości. Ten, o którym pisze był wydarzeniem artystycznym miasta, oczyli-
ście na mała skale.    

kować całej artystycznej braci za to 
liryczno – angelologiczne przędzi-
wo, które złotą pajęczyną omotało 
i mnie, i cale audytorium. Zdejmu-
ję czapkę ze starego łba i życzę wam 
wielu szczęśliwych chwil. Ach panie, 
panowie bądźcie zdrowi. Adieu!

W spektaklu „Apetyt na czere-
śnie” udział wzięli: Panie - Marty-
na Kawa, Magda Kopczewska, Mar-
ta Król, Monika Łuczak, Agata Mi-
lińska, Anna Piotrowska, Justyna 
Płaczek, Brygida Sawicka, Hanna 
Wierzbicka, Kamila Zięciak oraz Pa-
nowie Piotr Burewicz, Jan Jeliński, 
Wojciech Koladyński. Kierownic-
two muzycznej Jan Jeliński współ-
praca Marta Król, Brygida Sawicka, 
pomysł i oprawienie Wojciech K. 
Koladyński. Opieka Anioł Stróż Sali 

teatralnej Izabela Koladyńska (nie 
miała skrzydeł, ale fruwała). Pre-
miera 15 września 2010 r.

 Będący pod wrażeniem.
Marian Andrzej Frydryk.

P.S. Warto wiedzieć, że większość 
osób biorących udział w spektaklu 
to byli absolwenci II LO, a jednak 
chciało im się przyjechać do Nowo-
gardu z różnych uczelni i różnych 
stron kraju do „starej budy”. Wiem 
jaki to ogromny wysiłek, godziny 
prób i tyle włożonego serca, ale kto 
to doceni ? Szczególne brawa należą 
się Wojtkowi  Koladyńskiemu, który 
kosztem wakacji całość opracował, 
wybierając z przeszło 200 tekstów te 
najistotniejsze.    

red. Katarzyna M-Kosakiewicz

Gdzie w Nowogardzie szukać wysokiej kultury?
(część druga i ostatnia)

Po wejściu na przyciemnioną sale 
teatralną II LO w Nowogardzie, wi-
działo się jasno oświetloną, maleń-
ką przestrzeń sceny, na której pa-
nie ( w kostiumach wieczorowych, 
czerń efektownie kontrastowana 
czerwienią róż, sic !) i nieliczni pa-
nowie (bardziej na roboczo) prezen-
towali się w piosence i wierszu. Od-
niosłem wrażenie, że przez nastrojo-
we, liryczne piosenki i krótkie ble-
kauty, logicznie i precyzyjnie win-
krustowane w cały program, chcie-
li ocalić czar, piękno tych ulotnych, 
szczęśliwych chwil, a może… oca-
lić siebie. Czy jednak w dzisiejszym 
świecie, świecie przemocy, brutal-
ności, zbrodni, szczęście jest w ogó-
le możliwe ? Czy miłość jest możli-
wa? Wojtek Koladyński z całym ze-
społem zdaje się odpowiedzieć na to 
pozytywnie. Z ogromną przyjemno-
ścią wysłuchałem kilkanaście pio-
senek, okruchów własnej młodości. 
Wszystkie godne uwagi, że przy-
pomne te najbardziej popularne:

- „O, Romeo”- z kabaretu Star-
szych Panów, a śpiewana ( kiedy to 
było?) zmysłowym, hipnotycznym 
głosem niezapomnianej Kaliny Ję-
drusik, dziś po tamtej stronie);

- „Deszcz” -do słów K. J. Gałczyń-
skiego, przebój Ludmiły Jakubczak 
(tragicznie przerwany talent) z cza-
sów PRL- u, piosenki dziś już zapo-
mnianej;

- „ Groszki i róże” -(sł. J. Kacper, 
muz. Z. Konieczny) – ponadcza-
sowa liryka, melodyka znane z mi-
strzowskiego wykonania Ewy De-
marczyk;

- „Dookoła noc się stała”- nastro-
jowa piosenka z urokliwą muzyką 
A. Majewskiego, czule wyśpiewa-
na przez Łucję Prus, którą anieli za 
szybko zabrali przed oblicze Stwór-
cy;

- „Jesteś lekiem na całe zło”- wiel-
ki hit Krystyny Prońko z lat 80 – 
tych ubiegłego stulecia;

- „ Oczy tej małej”- piękna piosen-
ka o niespełnionych uczuciach, któ-
re lirycznym głosem przekazuje A. 
Szałapek „biały anioł” Piwnicy pod 
Baranami;

- „Cyganka tańczy”- z repertuaru 
Maryli Rodowicz, której ekspresja 

wykonania zawsze robi szokujące 
wrażenie.

To tylko niektóre, ale nie chcę 
przynudzać. Piękny był też finał – 
prawie jak w oryginale -  „Ach pa-
nie, panowie” wielką, nostalgicz-
na piosenka A. Osieckiej do któ-
rej muzykę skomponował sam Bu-
łat Okudżawa a zaśpiewała unisono 
przez cały ansambl, naprawdę robiła 
wielkie wrażenie. W moim odczu-
ciu prawie każda z piosenek zyska-
ła nową jakość. Dzięki autentycznej, 
bo własnej (bez żadnego naśladow-
nictwa, szczerej, bezpretensjonal-
nej interpretacji młodych solistek 
- oklaski na stojąco). Nie jest to ża-
den komplement. Panom (zwłasz-
cza sekcji muzycznej)też należą się 
słowa uznania. Mottem tej nowej 
jakości może być stwierdzeni Pimy 
Bausch, wybitnej choreografki „ 
Mnie interesuje nie to, jak ludzie się 
poruszają, lecz to, co ich porusza…”. 
O gorącym, owacyjnym przyjęciu 
spektaklu ani mru,mru…

Entuzjazm widowni był w peł-
ni uzasadniony, chociaż nie jest to 
rzecz na duży rechot, ale na pogod-
ny uśmiech (z łezką w oku) kultural-
ny. Publiczność. I taka była tego wie-
czoru – wyciszona, skoncentrowa-
na, chłonna. Takiego rozśpiewane-
go przedstawienia w Nowogardzie 
nie widziałem od lat. Trwało bite 1,5 
godziny, a wszystkim się zdawało, 
że to tylko jedna chwila, okamgnie-
nie. Prawdziwej kultury i prawdzi-
wej sztuki nie trzeba wcale szukać 
daleko. Ona jest na poboczach No-
wogardu, w niepozornej salce szkol-
nej imitującej teatr, a która na parę 
chwil staje się najprawdziwszym te-
atrem za sprawą fluidów, niewidocz-
nej więzi pomiędzy wykonawcami 
a odbiorcami. Ona jest w sercach i 
umysłach tych młodych a już dojrza-
łych i wrażliwych artystów. To dzięki 
nim najczystszym światłem błyszczą 
gwiazdy poezji i srebrzyście uśmiech 
się księżyc – obiekt westchnień za-
kochanych i staromodnych poetów, 
a my stajemy się jakby lepsi. Przeko-
nałem się o tym, mając w duszy je-
sień. Tego wieczoru nie odczuwa-
łem chłodu. Najwyższa pora, aby na 
zakończenie najserdeczniej podzię-

„Ach panie, panowie, ach panie, panowie czemu ciepła nie ma w was ? 
co było, to było, co było, to było, co było to było nie wróci drugi raz. Ach 
panie, panowie, ach panie, panowie juz ciepła nie ma w was… Co było, to 
było minęło jak miłość prześniło, przelśniło, wyśniło się do dna….”

Osiecka
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Spacer po mieście

W ostatnich dniach sierpnia informowaliśmy o nowej lokalizacji jednego ze 
sklepów Biedronki.

Po miesiącu widać efekty przygotowań do nowej inwestycji.  Dotychczasowi 
najemcy lokali przy ul. Bohaterów Warszawy w pośpiechu  przenieśli towar, a 
do pracy wkroczyły ekipy rozbiórkowe. Już po dwóch dniach plac opustoszał…

Topole poszły pod  topór. W okolicy SP2 „przejaśniło się”. Będzie bezpiecz-
niej i …mniej sprzątania. Ale kosztowało to aż 23 tysiące 500 złotych. Tyle 
radni przeznaczyli na wycięcie 14 drzew i nasadzenie 14 nowych.

Tekst i  foto KMK

A podobno sprzątaliśmy świat...
foto JB
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UDaNY DZIeŃ  

Na SPOrTOWO
Skatepark w Nowogardzie był jedną z głównych atrakcji, jaką przygoto-

wał Wspólny Nowogard, na festyn wyborczy pod hasłem Dzień na spor-
towo. W niedzielę 3-go października już od wczesnych godzin rannych na 
boisku przy placu Szarych Szeregów zebrała się młodzież z niecierpliwością 
czekając na rozłożenie skateparku, który przyjechał na ten dzień specjalnie 
z Gdańska. 

Moim zdaniem
Byłem, widziałem, potwierdzam i 

zastanawiam się, dlaczego tak póź-
no. Pamiętam, że temat zabezpiecze-
nia czasu wolnego i godziwej rozryw-
ki dla młodzieży przewijał się przez 
całą mijającą kadencję Rady Miejskiej, 
a o skatepark toczyła się wojna. Prze-
forsowano jednak krytykowane prze-
ze mnie place zabaw. Jak na tych pla-
cach zabawy wyglądają pokazywaliśmy 
na naszych łamach. Mam nadzieję, że 
impreza zaowocuje innym myśleniem. 
Wszak rozpisywane są konkursy na za-
bezpieczenie czasu wolnego młodzie-
ży i dzieci – wierzę, że znajdzie się gru-
pa aktywnych ludzi, którzy propozycje 
Wspólnego Nowogardu zechcą konty-
nuować i wzbogacać. 

Należy podkreślić, że organizatorzy 

nie poszli na łatwiznę i nie przyciąga-
li mieszkańców tradycyjnymi stoiska-
mi garmażeryjnymi i piwem. Byli więc 
uczestnicy młodzi, z rodzinami i bawi-
li się dobrze. Spotykałem jednak wielu 
zawiedzionych – popatrzyli , ponarze-
kali na brak piwa i odchodzili. Wypada 
wierzyć, że powoli przyzwyczaimy się 
do trzeźwościowych imprez. 

Potwierdził to w rozmowie ze mną 
Michał Wiatr:

„Staramy się robić coś nowego, tak 
jak obiecywałem nasza kapania będzie 
bardzo pozytywna, u nas nie ma kieł-
basy i piwa, bo nie na tym nam zale-
ży, chcemy pokazać mieszkańcom, że 
mamy pomysł na to miasto, poza tym 
proszę spojrzeć na radość tych mło-
dych ludzi – to mówi samo, za siebie”.

Opr. i foto Lesław M. Marek

Około godziny 13.00 nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie imprezy, którą otwo-
rzył kandydat na burmistrza WN – 
Tomasz Szafran. Otwierając skate-
prak zaznaczył: Ten skatepark jest 
tylko dzisiaj, jeśli wygramy wybory, 
już niedługo w Nowogardzie będzie 
skatepark na stałe dla wszystkich”. 
Nowogardzcy skatowcy odwdzię-
czyli się organizatorom urządza-
jąc fantastyczny pokaz jazdy na rol-
kach i desce. Nie brakowało widowi-
skowych akrobacji na dobrym po-
ziomie. W  pokazach brały również 
udział osoby z innych miast, które 
specjalnie przybyły na ten dzień do 
Nowogardu. Wszystkiemu towarzy-
szyła odpowiednia muzyka, którą 
puszczał DJ. Organizatorzy zadba-
li o każdy szczegół, impreza została 
przygotowana bardzo profesjonal-
nie. Cały program został stworzony 
tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. 

Najbardziej z Dnia na sportowo 
zadowolone były dzieci, zapewnio-
no im nie lada atrakcję. 

Malowanie twarzy, cyrkowiec po-
kazujący sztuczki, oraz pokaz psów 
pomagających na codzień w ky-
noterapii, to zrobiło na maluchach 
ogromne wrażenie. Również, doro-
śli nie mogli narzekać na brak emo-
cji, pokaz samoobrony na Sali gim-
nastycznej cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem, prowadzący po-
kazywał, jak zachowywać się w  sy-

tuacji zagrożenia. W plenerze od-
bywały się pokazy aerobiku, nornic 
walking, swoją obecność zaznaczyli 
nowogardzcy cykliści. Około godzi-
ny 16.00 na scenie pojawił się zespół 
muzyczny NO Future, koncert jak i 
całą imprezę przez cały dzień pro-
wadził Krzysztof Żylak.  

W rozmowach wracających do 
domu mieszkańcy; było słychać jed-
no: czegoś takiego wcześniej w No-
wogardzie nie było i oby więcej ta-
kich wydarzeń, a skteprak powinien 
być na stałę. Młodzież na skatepar-
ku, jeździła do późnych godzin wie-
czornych, aż do chwili zdemontowa-
nia urządzeń. 

Impreza miała charakter typo-
wy sportowo – rekreacyjny, zado-
wolenie malowało się i na twarzach 
uczestników i organizatorów. 

„Bardzo się cieszę, że udało nam 
się pokazać jak park nad jeziorem 
mógłby tętnić życiem w  każdy po-
godny dzień. Od 4 lat przekonuję, 
że warto inwestować w to miejsce. 
To piękna przestrzeń rekreacji i wy-
poczynku dla wszystkich pokoleń 
mieszkańców naszego miasta”. Po-
wiedział po zamknięciu Rafał Szpil-
kowski - wiceprzewodniczący WN, 
który sam jeździł na rolkach razem z 
nowogardzką młodzieżą. 

Michał Wiatr – Szef Kampanii 
Wyborczej WN.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Sam program jest pomieszaniem 
ogólników ze szczegółami. Niektó-
re punkty wzajemnie się wykluczają. 
Innych z przyczyn niezależnych od 
przyszłych władz miejskich zreali-
zować po prostu nie można.

Ten, kto w jednym punkcie obie-
cał dokończenie modernizacji szpi-
tala, w drugim budowę lądowiska 
dla śmigłowców, o projekcie mo-
dernizacji nowogardzkiej placówki 
zdrowotnej ma raczej zerowe poję-
cie. Dziwne, iż nie wie, że lądowi-
sko jest integralną częścią koncepcji 
budowy nowej części szpitala. Być 
może środowisko twórców progra-
mu ma jakieś inne rozwiązania. Je-
śli tak, to powinno się niemi jak naj-

szybciej podzielić. Co do rekrutacji 
wykwalifikowanej kadry medycznej 
obiecywanej przez Wspólny Nowo-
gard, to nie wydaje mi się, by w na-
szym szpitalu takiej brakowało. 

Podobnie jest z likwidacją niefor-
malnej giełdy samochodowej na pl. 
Wolności. Postulat bardzo dobry z 
tym, że nie ma obecnie uregulowań 
prawnych, które mogłyby doprowa-
dzić do jego realizacji. Dziwi mnie, 
że odpowiedzialni za programową 
konstrukcję nie zdają sobie z tego 
sprawy.

Co do miejskiego monitoringu, to 
mógłby on służyć raczej do inwigila-
cji obywateli zza burmistrzowskiego 
biurka, bo przypadki przestępczości 
ulicznej w naszym mieście są raczej 
śladowe.

Obiecywanie organizacji impre-
zy pn. Dni Nowogardu (1-3 maja) 
uważam po prostu za pomyłkę. Taka 
przecież odbyła się już dwukrotnie. 
Domyślam się, że może chodzić np. 
o zmianę jej charakteru. Natomiast, 
jeśli zarysem nowej koncepcji mają 
być publikowane niejednokrotnie 
na ten temat w „Dzienniku” teksty 
Rafała Szpilkowskiego, to z wyprze-
dzeniem mówię jej nie. Radny już 
w poprzedniej kampanii wyborczej 
obiecywał odmianę w dziedzinie 

kultury. By dowiedzieć się, co z tego 
zostało wystarczy porównać rzeczy-
wistość z przedwyborczą ulotką.

Najbardziej kolorowo robi się w 
dziale sport i turystyka. Wyborcom 
zaproponowano w nim rzeczy, nie 
tylko trudne do zrealizowania ze 
względów finansowych, ale również 
taki, których zrealizować się nie da. 
Chodzi np. o budowę płyty piłkar-
skiej ze sztuczną nawierzchnią – Eu-
roboiska. Chciałbym poinformować 
ciało programowe WN, iż program 
Euroboiska skończył się przed ro-
kiem. Ostatnie boiska za jego pomo-
cą powstały w Stargardzie w Wałczu. 
Dziś nie wiadomo, czy program zo-
stanie kiedykolwiek wznowiony, a 
ludzie go tworzący, znani mi osobi-
ście nie tryskają optymizmem. No-
tabene sama nazwa „Euroboisko” 
jest znakiem zastrzeżonym i za uży-
wanie jej w kontekście kampanii 
wyborczych grozi proces sądowy. 
Może, warto wiec zastanowić się na 
realną możliwością realizacji pro-
gramowego punktu, zanim wpisze 
się go do swojego programu.

Jeśli do obietnic „Euroboiska”, 
„Orlika” dołoży się zagospodarowa-
nie terenu przy ul. Kowalskiej, czy 
wokół jeziora, to już wykorzystany 
zostanie cały kadencyjny budżet na 

inwestycję. Ten, kto obiecuje takie 
cuda nie może zdawać sobie spra-
wy z obecnej gospodarczej sytuacji 
gminy.

Punkt dotyczący zapachów Po-
ldanoru śmieszy najbardziej. Przez 
ostatnie lata dla radnych Tomasza 
Szafrana i Rafała Szpilkowskiego, 
jakby zapomniany. Przypominany 
częściej, im bliżej do wyborów.   

Ludziom związanym ze Wspól-
nym Nowogardem życzyłbym ob-
jęcia władzy w naszej gminie. Dla-
czego? Bo chciałbym zobaczyć, jak 
szybko zapomną o swoich obietni-
cach. Jak będą tłumaczyć się społe-
czeństwu, iż zaoferowali pewne rze-
czy, których zrealizować się po pro-
stu nie da. Jak będą uciekać przy tym 
przed wielką odpowiedzialnością, z 
której jakby dziś nie do końca zda-
wali sobie sprawę.

By oddać na nich głos musiałbym 
mieć gwarancje, iż możliwe, choć 
raz jest cofnięcie czasu i odwraca-
nie konsekwencji nieodpowiedzial-
nych działań. W związku z tym, że 
nikt nie jest mi w stanie tego zagwa-
rantować, to nierealnych obiecanek 
nie wybiorę. Myślę, że podejmę mo-
drą decyzję. Zobaczymy, jaką podej-
mą wyborcy. 

Marcin Nieradka      

Program, czy koncert życzeń?
Gdyby chcieć zrealizować program Wspólnego Nowogardu, to nasze miasto musiałoby dysponować budżetem Szczecina. Obiecywanie ludziom raju w 18 tys. 

mieście, to czysty populizm.  

kalendarz wyborczy
- 7 października 2010 - ostatni dzień powołania przez komisarzy wy-

borczych terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) komi-
sji wyborczych 

- 17 października 2010 - ostatni dzień na utworzenie obwodów gło-
sowania 

- 22 października 2010 - ostatni dzień zgłaszania list kandydatów na 
radnych; 

- 22/29 października 2010 - ostatni dzień zgłaszania kandydatów do 
obwodowych komisji wyborczych 

- 27 października 2010 - ostatni dzień zgłaszania kandydatów na wój-
ta, burmistrza i prezydenta miasta 

- 31 października 2010 - ostatni dzień rozplakatowania obwieszczenia 
o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

- 31 października 2010 - ostatni dzień do powołania obwodowych ko-
misji wyborczych 

- 19 listopada 2010, godz. 24:00 - koniec kampanii wyborczej, po-
czątek ciszy wyborczej 

- 21 listopada 2010 - głosowanie 
- 05 grudnia 2010 - II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezy-

dentów miast 

Posiłki z wyższych 
sfer?
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DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia handlowe 

w Nowogardzie 
od 200 do 600 m kw. 

Tel. 509 528 688

reklama reklama

reklama

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc 

do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 312 Burmistrza Nowogardu z 
dnia 17 września 2010 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy 

i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 
odbędzie się w dniu 14 października 2010 r. w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900. 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed 
rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 100 zł (sto 
złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży

3. Wadium należy wnieść na rachunek w Banku PKO S.A. I O/
Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w 
kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, ozna-
czając przedmiot, za który wnoszona jest opłata najpóźniej 
3 dni przed przetargiem. 

4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala 
się na kwotę 50,00 złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest 

zawrzeć umowę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 
do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany czynsz powiększony 
o 22 % podatek VAT. 

8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 25 października do dnia 3 
listopada 2010 r. 

9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone 
wadium, należy wpłacić do dnia 18 października 2010 r. Czynsz 
należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard w PKO S.A. I O/
Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w 
kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, ozna-
czając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 

10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 
powoduje utratę prawa do handlu oraz utratę wadium. 

11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu 
wygrania dwóch miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje 
miejsce za czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono lub 
jego różnica zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Do wynajęcia 
lokal 

w pomieszczeniach biurowych 
w PSS Społem ul. 3 Maja. 

Niska Cena tel. 91 39 21 805

Kawalerka 
na sprzedaż
tel. 661 486 772

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Bieg przełajowy służb mundurowych
Goleniowscy policjanci wczoraj wzięli udział w biegach przełajowych służb mundurowych. Organizatorem zawodów był Zakład Karny w Goleniowie. 

Do zawodów przystąpili funkcjo-
nariusze Policji, Zakładu Karnego, 
Straży Granicznej, Straży Pożarnej, 
Urzędu Celnego i Wojska z jedno-
stek z terenu gminy Goleniów. Ko-
mendę Powiatową Policji w Gole-
niowie reprezentowali zarówno po-
licjanci prewencji, jak i kryminalni. 

Bieg odbył się w lesie przy stadio-
nie miejskim w Goleniowie. Trasa li-
czyła 2800 metrów i nie należała do 
najłatwiejszych ze względu na liczne 
górki, pod które podbiegać musieli 
uczestnicy. Poziom, jaki przedstawi-
li zawodnicy był wysoki, dla części 
z nich bieganie stanowi pasję i spo-
sób na aktywne spędzanie wolnego 
czasu. Startowali w dwóch katego-
riach wiekowych, których granicą 
był wiek 35 lat. 

Po zaciętej walce w obydwu ka-
tegoriach zwyciężyli funkcjonariu-
sze Zakładu Karnego w Goleniowie. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, dy-
plomy i nagrody rzeczowe.  

Uhonorowana kwiatami i upo-
minkiem została również policjant-
ka, jedyna kobieta startująca w za-
wodach, na co dzień pracująca w 
Ogniwie patrolowo-interwencyj-
nym.  

Funkcjonariusze służb mundu-
rowych, którzy wzięli udział w tych 
biegach na gruncie zawodowym 
często ze sobą współpracują. Impre-
zy takie jak ta sprzyjają ich wzajem-
nej integracji. 

st.sierż. Lilla Bawelska, KPP Go-
leniów
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: malwina król, Ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Przyszła jesień, czyli słów kilka, 
jak przetrwać do wiosny…

Bywają dni, kiedy nie jesteś w stanie podnieść się z łóżka. Twój organizm 
protestuje, opadają ci powieki, a sama myśl o wstaniu wpędza cię w zły na-
strój. Dlatego proponujemy ćwiczenia, które nie będą szokiem dla twojego 
organizmu i nie wymagają wielkiego wysiłku fizycznego a rozciągną jedynie 
twoje mięśnie, poprawią krążenie i skutecznie zwalczą twoją senność. Już po 
kilku dniach zobaczysz, że krótka codzienna gimnastyka doda ci energii i 
sprawi, że do wieczora zachowasz dobrą formę.

Ćwiczenia, które proponujemy możesz wykonywać nie wstając z łóżka. 
Pamiętaj, aby wszystkie ruchy wykonywać powoli, najlepiej z zamkniętymi 
oczami. Nie skupiaj wówczas swych myśli na złych rzeczach, zapomnij, że 
czeka cię ciężki dzień i być może jakieś nieprzyjemności. Wkrótce przeko-
nasz się, że w ten sposób można skutecznie walczyć również ze stresem. Aby 
uniknąć znudzenia nie wykonuj wciąż tych samych zestawów ćwiczeń, mo-
żesz wymyślać je również sam. Pamiętaj jednak, aby każda sesja trwała od 10 
do 15 minut.       

Zaczynamy!
Musisz poczuć, że rozciągają się twoje 

mięśnie. Połóż się na plecach, wyciągnij 
ramiona i nogi, czyli po prostu przecią-
gnij się.

Następne połóż się na brzuchu, po-
deprzyj się na przedramionach i bardzo 
powoli unieś plecy do góry, ściągnij ło-
patki i napnij mięśnie grzbietu. Biodra 
powinny leżeć cały czas na łóżku. Ćwi-
czenie to powtórz kilka razy. Jeżeli od-

czuwasz ból w dolnej części pleców, poprzestań na ściąganiu łopatek i napi-
naniu mięśni.

  
Kolejne ćwiczenie wykonujemy rów-

nież w pozycji leżącej. Połóż się na ple-
cach, ugnij nogi w kolanach, połóż ręce 
wzdłuż ciała, oderwij głowę od poduszki, 
napinając mięśnie brzucha, przytrzymaj 
chwilę w powietrzu. Powtórz to ćwicze-
nie 10 razy.

Zmieniamy pozycję. Pozostając cały czas 
na łóżku, usiądź w siadzie prostym lub po 
turecku. Spleć dłonie za plecami, ściągnij 
łopatki kilka razy.

Nie zmieniając pozycji spleć dłonie przed 
sobą, unieś ramiona przed sobie na wyso-
kość klatki piersiowej, wysuń kilka razy bar-
ki do przodu.

Na tym możesz skończyć poranną gimnastykę. Dodatkową porcję energii 
może zapewnić ci szybki, chłodny prysznic. Nie zapomnij jednak o śniada-
niu w następnym numerze podamy kilka fajnych przepisów.

Na podstawie zebranych źródeł opracowała Ines Penczek

mODa W PIGUŁCe
Jesień 2010 r. to czas wielkich powrotów. Moda lat 50, 60, a także 70 i 80 

wraca do łask. Czerwień, głębokie dekolty, podkreślenie bioder i talii, grube 
swetry - to zdecydowane hity tego sezonu.

Dominującym kolorem na pokazach niektórych projektantów jest oczy-
wiście czerwień. Swetry, buty, spodnie, dodatki - dosłownie wszystko w tym 
kolorze jest mile widziane. Pamiętajmy jednak o bardzo ważnej zasadzie: 
czerwony - jak najbardziej, ale nie można z nim przesadzić. Przesłodzona 
herbata nie smakuje dobrze.

SWETRY- Uwaga! Tego sezonu powracają wzory na swetrach, a ponadto 
grube, wyraziste warkocze i mięsiste sploty. Doskonale będą nadawały się na 
chłodne jesienne dni oraz wieczory. 

Warkocze, warkocze, warkocze. Pojawiły się nie tylko na swetrach, są 
wszechobecne. Tej jesieni występują również na rajstopach i spódnicach.

Kurtka pilotka powraca w wielkim stylu. Krótka, dopasowana w talii z fu-
trzanym kołnierzykiem. Doskonale prezentuje się w zestawie ze spodniami, 
a także z lekkimi sukienkami i spódnicami. 

Styl militarny - Wojskowa kolorystyka, mundurowe guziki, militarne 
kurtki i żakiety w ciekawych połączeniach z kwiatami, nadrukami i cętkami. 
Odważne połączenia, mieszanie stylów P

k-Rockowego z dziewczęcymi detalami - falbany, koronki, ćwieki, dżety, 
spodnie-rurki, spódnice-tulipany i widoczne zamki.

Proponuję więc zajrzeć do szafy nie tylko swojej, ale także mamy czy bab-
ci, a z pewnością znajdziecie tam niejedną perełkę wśród ubrań. Powodze-
nia!!!

Na podstawie zebranych źródeł opracowała Aleksandra Jarczewska 

SPOrTOWe WIeŚCI  z ZSP
23.09.2010 r. odbyły się mistrzostwa Nowogardu w piłce siatkowej pla-

żowej chłopców, zorganizowane przez LUKS - Siatkarz Nowogard. W roz-
grywkach uczestniczyli:

ZSP I – Rafał Kuriata, Damian 
Milewski 

ZSP II- Norbert Kuriata, Jakub 
Afeltowicz

LO II- Jakub Jurzykowski, Błażej 
Siuda

LO I- Mateusz Garbacki, Maciej 
Grzeszczak

ZSO I- Kacper Nowak, Krzysztof 
Gawrysiak

Szkoły zostały podzielone na 2 
grupy:

Grupa A:
1) ZSP I  -  LO I  wynik 0:2
2) LO I    -  ZSO I wynik 1:2
3) ZSO I   - ZSP I wynik 1:2
Grupa B:
1) ZSP II – LO II wynik 2:1
Każda z drużyn po rozegraniu 

meczy w grupach zdobyła następu-
jące punkty:

Grupa A 
ZSP I – 4 pkt.
LO I – 0 pkt.
ZSO I – 2 pkt.
Grupa B
ZSP II – 2 pkt.
LO II – 0 pkt.
W półfinale zmierzyli się:
A- ZSO I – ZSP II wynik: 2:0
B- ZSP I – LO II wynik: 0:2

Po męczących rozgrywkach do fi-
nału dostali się i walczyli o miejsca 
I i III: 

o miejsce III  ZSP I – ZSP II wy-
nik 2:0

o  miejsce I  LO II – ZSO I wy-
nik 2:0

Ostateczna klasyfikacja przedsta-
wia się następująco:

I - LO I
II - ZSO I
III -  ZSP I 
IV -  ZSP II 
V -  LO I
Serdecznie gratulujemy zwycięz-

com i organizatorom !!
Uczestnicy turnieju

Malwina Król i Marka Zawadzka
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub 
biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  tel. 
660 797 830

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

•	 Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

•	 Zakwateruję 5-6 osób, dół domu jed-
norodzinnego osobne wejście, Nowo-
gard. 609 307 327

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m kw. 
powierzchni terenu (ogrzewanie + po-
mieszczenie socjalne). 607 646 622

• Mieszkanie dla osoby kreatywnej je-
dyne w swoim rodzaju 3 poziomowe, 
mieszkanie z otwartym kominkiem i 
dwoma garażami. W handlowym cen-
trum Nowogardu. 605 305 160

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Sprzedam dwie działki pod garaże mu-
rowane przy J.Pawła II w Nowogardzie, 
cena 4800 zł/m kw. 605 522 340

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
67 m kw. Warszawska 13 na 2 pokoje z 
kuchnią do II piętra, blisko kościoła. 91 
39 26 528, 667 926 528

• Sprzedam garaż murowany na Zamko-
wej. 91 39 23 544

• Posiadam do wynajęcia kontener han-
dlowy 12 m kw. w Goleniowie na tar-
gowisku przy ul. Zielona droga 59, bar-
dzo atrakcyjny punkt, vis a vis fryzjera. 
605 522 340

• Boh. Warszawy za piekarnią 1,10 HA 
działka, może być pod działalność ko-
mercyjną lub zabudowę 18 zł/ mkw. 
889 133 882

• Sąpolnica- wieś 5 km. Od Nowogardu 
działka pod budowę 2500 m kw. przy 
szosie. 37 000zł. 783 534 677 

• Dobra Nowogardzka- w okolicznej 
wsi samodzielna połowa domu 80 m 
kw. z działką 1100 m kw. 58.000. Tel. 
502 103 432 

• Dębice – wieś na trasie Nowogard-Star-
gard, działki pod zabudowę ok. 1000 m 
kw. 18 zł za m kw. 660 206 833

• GOLCZEWO- na wsi mieszkanie 2 po-

kojowe, bezczynszowe, działka blisko 
jezioro. 77.000. Tel 501 307 666

• Redostowo przy trasie A6 działka ko-
mercyjna 4 HA lub mniejszą pod zabu-
dowę 20 zł/ m kw. 725 899 426

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. IV piętro 
Żeromskiego 19. 84 tys. 883 636 023

•	 Wynajmę lokal biurowy ul. 700 le-
cia, 11 m kw. 1 piętro, parking. 
501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe po 
generalnym remoncie II piętro 15 lutego 
15/23. Cena 200 tys. 91 39 20 316

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe 1 piętro 69 m kw. na 2 pokoje 
1 lub 2 piętro z dopłatą. Nowogard ul. 
Żeromskiego. 505 149 147

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowo-
gardzie. 95 766 9000

• Wynajmę pomieszczenia na ul. Sądowej 
Nowogard. 601 58 40 86

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki 
komfort, ogrzewanie indywidualne, ni-
ski czynsz. 604 441 609

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe przy 
ul Bankowej. 660 874 155

• Sprzedam bardzo ładne poddasze w 
centrum, wysoki standard 58 m kw. ul. 
Tadeusza Kościuszki. 695 426 092

• Kupno mieszkania w Nowogardzie. 
512 012 953

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – su-
terena 45 m kw. 507 023 080

• Sprzedam dom jednorodzinny wolnosto-
jący o pow. 80m2 wraz z zabudowaniami  
i działką rolną, położony w Rogowie 
(gm. Radowo Małe). Tel. 661 751 286.

•	 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w 
Gryficach na 3 pokoje w Nowogardzie 
Tel 504940134.

•	 Wydzierżawię pomieszczenie 65 m2 
na terenie piekarni ul Boh. Warszawy 
66 . Tel 606891445

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
( z garażem)  o powierzchni  użytkowej 
ok. 80 m2. Centrum , II piętro bezczyn-
szowe. Tel 91 3920740

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe , ume-
blowane Tel 697 583 382 lub 601 724492

•  Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie 
w bloku na ul. Wiejskiej  Tel  785 440 912

• Sprzedam działkę pod garaż w centrum 
Tel 513 805 550

•  Sprzedam działkę ogrodową. Odstępne 
1700 zł Nowogard Tel 791423559

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe, sło-
neczne, centrum miasta z widokiem na 
jezioro, duża kuchnia. 91 39 20 113

•	 Do wynajęcia lokal w pomieszcze-
niach biurowych PSS Społem ul. 3go 
maja 40, niska cena. 91 39 21 805  

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. na I pię-
trze po remoncie. 661 510 846

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
15go lutego. 501 518 266 

• Sprzedam atrakcyjne 90 m2 mieszkanie 
, pełen komfort. 668 989 393

• Mieszkanie do wynajęcia 607 289 286

• Sprzedam piękne nowoczesne mieszka-
nie w Nowogardzie Tel 695 183 033

• Mieszkanie do wynajęcia tel 607 289 286

• Sprzedam dom tel. 91 39 21  603 kom 
663 748 230

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe- 
suterena Tel 507 023 080

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 
m przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . Tel 
603 530 638

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam CITROEN C3, poj. 1,1 – rok 
prod – 2002, drugi właściciel – kobieta. 
Tel. 605 914 924

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny 
metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Renault 19 1,4 model 1995 w dobrym 
stanie. Cena 1950zł do negocjacji. 
663 593 987

• Sprzedam Opel Cadet 1300 rok 1987, 
stan dobry. Cena 1200. 508 993 318

• Sprzedam Opel Kadett 1,6D, rok. 
prod. 1988, kolor biały, hak, bagażnik  
dachowy, zarejstrowany, prze-
gląd do 17 kwietnia 2011 r, części  
dodatkowe gratis, cena 1500 zł, tel. 784 
792 270.

• Sprzedam nową nawigację na gwarancji 
513 805 550

• Sprzedam Polonez Atu 1997, przebieg 
7300, cena 2  300 (do uzgodnienia). 
889 475 730

• Peugeot 106xs poj 1,4 z katalizatorem 
1995 r moc 55 Kw  , 4 dzwiowy, klimaty-
zacja Tel 501521 629

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 
95

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 
514 387 864

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bowo. 91 39 106 49

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na 
zamówienie. 664 969 584

• Prosięta sprzedam. Tel 502853573

• Sprzedam kaczki ,gęsi Tel 913910687

• Sprzedam gęsi duże oskubane Tel 
796759414

• Kupię przyczepę rolniczą do remontu z 
papierami Tel 693716002

• Ziemniaki jadalne  70-80 gr  na kilogram 
– sprzedam . Tel 883381732

• Sprzedam prosiaki 600 335 184

• Sprzedam:  ziemię 6 ha- krajzegę 7,5 

kW- ciągnik C-360 . Tel 91 39 26 189  Wi-
śniewski Dąbrowa 43

• Sprzedam 4 koła kompletne do ciagnika 
2 szt. 11/2R 46  i 2 szt 9/5 R 32 tel 721 121 
336

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

•	 Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

•	 kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 
714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

•	 Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

•	 Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 ODSZkODOWaNIa – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

•	 USŁUGI  INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

•	 DUr – DaCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Profesjonalne
układanie kostki

Usługi minikoparką
Korzystne ceny

Tel. 691 664 658

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

•	 aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

•	 agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w firmach. 
607 260 528

•	 Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i nie-
mieckiego z polskim tłumaczeniem – ta-
nio, pewnie, solidnie. 512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Transport , przeprowadzki. Szybko ,ta-
nio. 696 138 406

• J.niemiecki. 607 617 844

• Remonty mieszkań tel 609588240

•	 elektryka, centralne ogrzewanie, 
drobne naprawy dachów. Do 30% ta-
niej. 511 169 877, 506 323 560

•	 Usługi opiekuńcze pielęgniarki w 
domu chorego tel.  607646830 , 
913923684

•	 Transport mercedes- Sprinter Tel 
724171 691

•	  Usługi ogólnobudowlane- szpachlo-
wanie, malowanie, panele ,regipsy  tel 
510916530 

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

• Docieplenia budynków, podbitki, do-
cieplenia i adaptacje poddaszy Tel 
608 847 784

• Remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie 
pawilonów hodowlanych ( szalowanie, 
montaż konstrukcji drewnianych itp.). 
601 520 540

•	 Praca w barze dla emeryta(tki) lub 
rencisty(tki) dogodne warunki. 
601 753 817

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Przyjmę pracownika do prac wykończe-
niowych. Tel 888 603 612

• Zatrudnię do prac ogólnobudowlanych 
i wykończeniowych Tel. 660 143 113

• Zatrudnię pracownika fizycznego  oraz 
małżeństwo na farmę . Zapewnione do-
bre warunki mieszkaniowe i płacowe Tel 
502 56 23 78  oraz  91 39 103 15

• Poszukuję pracownika do ocieplenia bu-
dynków 662 678 895

• Przyjmę kierowcę Tira 509 411 822

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

•	 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

•	 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

•	 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem węglowym lub gazo-
wym, typ 120, 150 litr, firmy Vaillant, 
cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

•	 elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabary-
ty, domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Owczarki niemieckie szczenięta po ro-
dzicach z rodowodem, pieski i suczki, 
ojciec wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata sprzedam. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam grzejniki żeliwne. 
501 549 818

• Sprzedam barak budowlany + przy-
czepa kempingowa z dokumentacją. 
669 488 584

• Sprzedam kostki „Polbruk” 60 m2 cena 
15 zł/1m2 tel 519 453 549

• Kupię cegłę czerwoną rozbiórkową Tel 
696044863

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii 
i inny sprzęt  608658184

•	 Sprzedam owczarki niemieckie Tel  91 
39 10656

•	 Sprzedam tanio meble pokojo-
we używane w dobrym stanie Tel 
721 314 711 

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  
tel  603 353 789

• Sprzedam pianino tanio. 506 486 202

• Pianino „Białoruś” brązowe z połyskiem, 
do nastrojenia sprzedam. 91 39 20 676

• Pompa głębinowa Danfos Typ IS -4-08 
tel 668 989 393

• Sprzedam pompę  wtryskową do 
VWT 4  1,9 TD nową firmy BOSCH Tel 
691 887 889

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-
wania ,pojemnik na wodę podgrzewany 
opałem,pojemnik na wodę elektrycz-
ny ,Nowe ,nieużywane. 913922447, 
913927089, 513937970.
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS 

598334312, 798710329, 
698230205 

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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krzysztof antczak 
królem toru…

Zakończył się cykl torowych wyścigów kolarskich pod nazwą Liga To-
rowa.

Ostatnie zawody przebiegały 
pod dyktando naszego zawodnika 
Krzysztofa Antczaka. Wygrał wy-
ścig o Mistrzostwo Okręgu w sprin-
cie, najlepszy był także w wyścigu 
australijskim i dystansowym. Dzięki 
temu wygrał też końcową  Ligi Toro-
wej.  Pozostałymi miejscami na po-
dium dzieli się solidarnie zawodnicy 
Baszty Golczewo – Wacław Gugul-
ski i Tomasz Jarmowski.

Dobrze jechał także Patryk Jakó-
bowski – czwarty w sprincie i czwar-
ty w wyścigu długodystansowym. 
Młodzi – Remigiusz Komisarek zajął 
w klasyfikacji końcowej Ligi wysokie 
piąte miejsce. Gratulujemy!

LMM

Znowu porażka
Pomorzanin – Stal Szczecin 0:3
Niestety kibice którzy przyszli w sobotę zobaczyć podopiecznych trene-

ra Gumiennego nie mogli powiedzieć,  że spotkanie stało na wysokim po-
ziomie,  a nawet na średnim. Stal Szczecin pokazała, że przyjechała  tu po 
komplet punktów  i tak się stało.

Tabela: 
1.  Pogoń II Szczecin  27  46 / 4 
2. Zorza Dobrzany 19 23 / 13 
3. Stal Szczecin 19 27 / 13 
4. Kłos Pełczyce 16 16 / 7 
5. Polonia Płoty 16 20 / 12 
6. Świt Skolwin 16 20 / 14 
7. Arkonia Szczecin 15 16 / 13 
8. Sokół Pyrzyce 13 8 / 15 
9. Sęp Brzesko 12 13 / 16 
10. Stal Lipiany 10 15 / 22 
11. Masovia Maszewo 8 16 / 25 
12. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 8 13 / 30 
13. Pomorzanin Nowogard 6 8 / 18 
14. Unia Dolice 6 11 / 22 
15. Sparta Gryfice 6 12 / 28 
16. Osadnik Myślibórz 4 9 / 21

Karolina Kubicka

Tradycyjna porażka 
W minioną sobotę Olimpia Nowogard uległa WODR Barzkowice 4:3.  
To już chyba tradycja drużyny, z Wierzbięcina, że po świetnym meczu 

z silną drużyną przegrywa ona z zespołem nie największej klasy. Nie ina-
czej było w minioną niedzielę. Olimpia przegrała w wyjazdowym meczu 
z WODR Barzkowice 4:3. Bramki dla naszego zespołu zdobywali Dawid 
Niedźwiedź, Paweł Kuś i Maciej Gołdyn. Olimpia zajmuje trzecie miejsce 
w tabeli. Do prowadzącego Orła Pęzino traci sześć punktów. Całe szczęście 
mecz z liderem za dwa tygodnie i okazja do urwania mu punktów.  

Marcin Nieradka

III Ogólnopolski  
Turniej Piłki ręcznej 
OlD-BOJóW 
kamień Pomorski – 
międzywodzie 2010

W dniu 02.10.2010 w hali spor-
towej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kamieniu Pomorskim 
odbył się III Ogólnopolski Turniej 
Piłki Ręcznej OLD-BOJÓW. W tur-
nieju udział wzięły zespoły męskie 
i żeńskie ze Szczecina, Koszalina, 
Nowogardu, Kościana i Świdwina.

W kategorii męskiej triumfował ze-
spół Pogoni Szczecin przed Gwardią 
Koszalin i Tęczą Kościan. Czwarte 
miejsce przypadło gospodarzowi tur-
nieju, drużynie Handball Nowogard, 
a piąte drużynie Dąbia Szczecin. 

W kategorii kobiet, podobnie, jak u 
mężczyzn zwyciężyły szczypiornistki 
Pogoni Szczecin wyprzedzając w 
końcowej klasyfikacji drużyny AZS 
Koszalin i Relax Świdwin. 

Rozdanie nagród i podsumowanie 

turnieju odbyło się w plenerowej 
atmosferze w Międzywodziu.

„Turniej odbył się w miłej i sympa-
tycznej atmosferze” – mówi Członek 
Zarządu Handball Nowogard, Wie-
sław Piotrowicz – „Na szczęście obyło 
się bez poważnych kontuzji, pomimo 
zaciętej rywalizacji. Korzystając z 
okazji pragniemy gorąco podziękować 
współorganizatorowi turnieju, Miej-
skiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu Pomorskim, sędziom 
prowadzącym zawody oraz wszystkim 
sponsorom, bez których organizacja 
imprezy byłaby niemożliwa. Liczymy 
na ponowne spotkanie w kolejnej, 
przyszłorocznej czwartej już edycji 
turnieju w takim samym, a być może 
nawet szerszym gronie uczestników.”

DS
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11 października br. g. 16.30

SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama reklama reklama

Rozpoczęcie kursu kat. B 11 października br. g. 16.00

Pasowanie  
na pierwszaków w SP 1

czytaj s. 5
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

MAGAZYN

15

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

Oferuje w niskich cenach:
- Farby, lakiery, impregnaty
- Zaprawy cementowe,
- Kleje do glazury 
- Wykładziny PCV
- Narzędzia malarskie
- Mieszalnik farb 
- Dekoral, TIKKurila

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

Informujemy, że 

12 października 2010 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Czytaj 

s. 6,7

Wóz strażacki nie 
dla wszystkich?dla wszystkich?

W miniony poniedziałek doszło do pożaru stodoły w Szczytnikach. W akcji gaśniczej brały udział jedynie 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zabrakło wozu Państwowej Straży. 
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CZYNNE

rok założenia 1993

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 9 października 
o godz. 18.00 w kościele 

pw. Rafała  Kalinowskiego
 odbędzie się msza za spokój duszy 

śp. Władysławy Kubisz 
w 2 rocznicę śmierci 

zaprasza rodzina

Biegnąc za Chopinem

Łany grają, pola grają

Ku Niebiosom się zwracają

Nawołują odśpiewują, zaklinają

Są w zachwycie...

Wypełnione w własnej skali 

Zatopione już w oddali

Wieści niosą wciąż po świecie,

że miłości,

Że piękności

Nie sprzedadzą dla równości,

Że w tym kraju,

Że w tym raju

Wciąż wzrastają Boże plony.

I nie słowa - nie ta mowa,

I nie czyny i nie myśli

Ale tak jak się to wyśni

Mgłą zakryte odsłonięto.

W tym momencie wykrzyknięto

Ćwierćnutami, bemolami,

Etiudami mazurkami,

Dźwiękiem cisza się objawi

I rozjaśni duszy mroki

I uniesie na obłoki…

Jeszcze tu, a już tam grają 

Już nie żyją - wiecznie trwają
03 X 2010 

Marek Słomski

Sonda 
Jakie jest pani, pana zdanie na temat ostatnich wydarzeń związanych z 

zamknięciem sklepów oferujących  dopalacze?

Katarzyna Kaźmierska – uczennica Techni-

kum  – Sprzedaż tych używek jest zabójcza przede 

wszystkim  dla nas młodych. To dobrze, że zostały 

wycofane ze sprzedaży, a osoba prowadząca tego 

typu działalność   jak „król dopalaczy” zatrzyma-

na. 

Marian Kwiatkowski – Pracownik Ochrony – 

Nie będę odkrywczy mówiąc, że popieram tego 

typu rozstrzygnięcia i jestem całkowicie za tym by 

tego typu sklepy zaprzestały działalności. Wreszcie 

przekonałem się, że decyzje naszego Rządu a tak-

że  Premiera Tuska w tej sprawie dały konkretny 

efekt!. „Król dopalaczy” został zatrzymany, co wi-

dzieliśmy w TV. To daje satysfakcje, że więcej swo-

ich drzwi te sklepy już nie otworzą. 

Łukasz Szaniawski – Urzędnik – Decyzja o za-

mknięciu sklepów z dopalaczami jest bardzo słusz-

na. Uzasadnienie tkwi w naszym zdrowiu i życiu. 

Właściciele sklepów, którzy prowadzili taką  dzia-

łalność na szczęście czuły się non-stop naciskane 

przez opinie publiczną, co przyczyniło się do do-

brej decyzji rządzących w tej  sprawie. Sprzedawcy, 

którzy nadal próbują sprzedawać te środki niech 

nie liczą na pobłażliwość  Policji i Sądu w tej spra-

wie, bo po prostu jej nie będzie. Zamknięcie „kró-

la dopalaczy” było ważnym krokiem w  dopalaczowym  handlu, który mam 

nadzieję, że już  nie powtórzy się 
Opr. Jarosław Bzowy 

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Piątek     8.10.2010          8:00 - 15:00
Sobota    9.10.2010          9:00   -13:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Kwesta PCK
Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Nowogardzie w dniu 9 października 

2010 r. w godzinach 930 – 1300 przeprowadzi zbiórkę publiczną z przeznacze-

niem na operację i rehabilitację dla nieuleczalnej chorej Natalii Kielar – miesz-

kanki Nowogardu. Zbiórka publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z De-

cyzją Nr 8 /2009 z dnia 01.12.2009 r. wydaną przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego zezwalającą Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż na 

przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 

zbiórki publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kwestować 

będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowogardu.

Małgorzata Grzelak

Powoli zbliża się do końca rok Chopina. W tych dniach odbywa się 

w Warszawie XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Frydery-

ka Chopina. Dokładamy i my nowogardzką cegiełkę do tego wielkie-

go jubileuszu.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Obroty jednego smartshopu się-

gały w wakacje nawet miliona zło-

tych miesięcznie. Jak oszacował Mo-

ney.pl, właściciel takiego punktu za-

rabiał dziennie średnio 3 tysiące zło-

tych. Właściciel stu sklepów z dopa-

laczami Dawid B., został w środę 6 

października zatrzymany.

Rynek dopalaczy rozwijał się w 

zastraszającym tempie. Obroty nie-

których sklepów rosły z miesiąca 

na miesiąc o kilkadziesiąt procent. 

Przed wakacjami punktów sprze-

dających te specyfi ki było 200. We 

wrześniu już 1800. Z danych skar-

bówki wynika, że obroty najwięk-

szych z nich w ciągu miesiąca się-

gały miliona złotych. Z szacunków 

Money.pl wynika, że tylko we wrze-

śniu branża na czysto zarobiła po-

nad 160 mln złotych. 

Spośród 1800 sklepów policja za-

mknęła niemal połowę. W czasie 

wakacji rosła nie tylko liczba skle-

Dopalacze – jaki to biznes?
W mediach tylko o dopalaczach. Rząd wydał bezwzględną (chociaż na granicy prawa) walkę sklepom oferującym te specyfi ki. Ruszyła także ofensywa 

legislacyjna – Sejm w przyśpieszonym tempie wnosi poprawki do obowiązujących ustaw. Producenci i handlowcy nie poddają się – kancelarie prawnicze 

szukają kruczków prawnych by decyzje rządu uznać za bezprawne. Chodzi o niewyobrażalne zyski!

pów, ale też błyskawicznie wzrastały 

ich obroty. - W jednym ze sklepów w 

kwietniu te obroty wyniosły 4 tysią-

ce złotych. Ale już w sierpniu było to 

48 tysięcy. W innym ten wzrost był 

jeszcze większy - z 11 tys do 219 tys 

w ciągu pięciu miesięcy. Oznacza to 

aż blisko 20-krotny wzrost. - mówi 

Alicja Jurkowska z Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Warszawie. 

To duże zróżnicowanie sprzedaży 

potwierdzono dziennikarzom Mo-

ney.pl w innych urzędach w kraju. Z 

danych skarbówki wynika, że skle-

py o najwyższych obrotach osiągały 

sprzedaż w wysokości 1 mln zł mie-

sięcznie. Część dobrze prosperują-

cych punktów miała obroty na po-

ziomie 100 - 300 tys. zł.

Mniejsze sklepy osiągały obroty 

do 50 tys. zł. Niektóre nawet poni-

żej 10 tys. zł. - Zdarzało się, że ta-

kie sklepy wykazywały bardzo ni-

skie obroty, żeby uniknąć wprowa-

dzenia kasy fi skalnej - mówi Money.

pl Mariola Grabowska, rzeczniczka 

UKS w Łodzi.

Średnio wartość miesięcznej 

sprzedaży jednego sklepu kształto-

wała się w ostatnim czasie na po-

ziomie 146 tys. zł. - Branża była bar-

dzo zyskowna - podkreśla Wiesła-

wa Dróżdż z Ministerstwa Finan-

sów. - Średnia zyskowność na han-

dlu dopalaczami w 2010 r. wyniosła 

98 proc. Z informacji przekazanych 

przez poszczególne UKS-y wynika, 

iż najniższa marża stanowiła 11,4 

proc. a najwyższa ponad 411 proc. - 

dodaje Dróżdż.

Zakładając, że cała sprzedaż była 

prowadzona legalnie i nic nie sprze-

dawano poza kasą, to z naszych sza-

cunków wynika, że przy średnim 

obrocie 146 tys. złotych, sklep przy-

nosił właścicielom około 90 tys. zło-

tych miesięcznego zysku. Przy ta-

kim założeniu, zysk całej branży, tyl-

ko we wrześniu sięgnął więc ponad 

160 mln złotych, a to co wydano na 

dopalacze w sklepach to suma sięga-

jąca 240 mln złotych.

Z szacunków Money.pl wynika 

też, że sklep o średnich obrotach od-

prowadził we wrześniu podatki w 

wysokości 44 tysięcy złotych. Mowa 

tu zarówno o podatku dochodowym 

jak i VAT. W skali miesiąca daje nam 

to ponad 79 mln złotych wpływów 

do budżetów samorządów i Skarbu 

Państwa. 
Tomasz Bonek

redaktor naczelny Money.pl

Więcej: http://news.money.pl/arty-

kul/tylko;we;wrzesniu;na;dopalacze;

wydano;blisko;240;mln;zlotych;koni

ec;eldorado,10,0,687626.html

Materiały Money.pl opr. LMM

Byliśmy szybsi 

od Poznania
Radni Poznania uchwalili nowy statut, który przyznał mieszkańcom ini-

cjatywę uchwałodawczą i prawo głosu na obradach rady. Ponadto rajcowie 

będą mieli zagwarantowaną pomoc prawną - donosi “Gazeta Wyborcza”.

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 23 września 2010 r. w lesie, w rejonie jeziora 

Glicko znaleziono rower typu damka, kolor różowy, z zamocowanym ko-

szykiem. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu 

Policji w Nowogardzie. 
st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Aby projekt uchwały wysuwany 

przez poznaniaków mógł być przed-

stawiony radnym, musi go poprzeć 5 

tys. osób. Z inicjatywą uchwałodaw-

czą może wyjść także rada osiedli. 

W statucie znalazły się zapisy mó-

wiące o tym, że na obradach miasta 

może przemawiać najwyżej trzech 

mieszkańców, a ich wystąpienia nie 

mogą być dłuższe niż 7 minut, po-

nadto trzeba je uzgodnić z przewod-

niczącym rady.

Przypominam, że w Nowogardzie 

na wniosek radnych Klubu Lewicy 

dokonano zmian w statucie przy-

znając mieszkańcom inicjatywę 

uchwałodawczą  - u nas pod projek-

tem wnoszonej uchwały wystarczą 

podpisy 250 mieszkańców. Zapis 

ten wykorzystali w praktyce użyt-

kownicy garaży przy ul. Zamko-

wej.  Przewodniczący Rady wpraw-

dzie sporadycznie ale udziela głosu 

mieszkańcom podczas debaty nad 

niektórymi uchwałami.
LMM
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Rodzinie Sitkom 
z okazji

25-lecia  małżeństwa  
Eli i Mirka,

50-lecia urodzin Eli,
25-urodzin Edgara, 
18-urodzin Kornelii  

najserdeczniejsze 
życzenia  
składa  

Ola i Iwona  z rodziną

Dla Proboszcza  

Grzegorza 
Zakliki 

oraz zespołowi 
Caritas 

za zorganizowanie 
wyjazdu dla dzieci 
w góry serdeczne 
podziękowania 

składają 
dzieci i rodzice

ŻYCZENIAPODZIĘKOWANIA

Dmijmy wiatr w nasze żagle

Klub żeglarski 
w Nowogardzie!

Plaża nowogardzka - 1966

cjonariusze mieli okazję zobaczyć no-
woczesne zaplecze logistyczne jednostki 
i nowy (ofi cjalnie oddany do użytku w 
grudniu 2008 roku) pawilon mieszkal-
ny. Na zakończenie zostali oprowadzeni 
po dawnym pałacu rodu Bismarcków w 
Kulicach należącym obecnie do Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Koszty pobytu go-
ści z Berlina w Polsce były fi nansowane 
przez niemieckie związki zawodowe. W 
trakcie wizyty wymieniono szereg infor-
macji na temat funkcjonowania jedno-
stek penitencjarnych i ku obopólnemu 
zaskoczeniu okazało się, że wyglądają 
one bardzo podobnie, co bardzo ułatwi-
ło wymianę poglądów. Niewątpliwie są 
różnice w wielu kwestiach, ale nie moż-
na mówić o przepaści w standardach wa-
runków oferowanych skazanym w Polsce 
i na Zachodzie. Konkretną różnicę sta-
nowi ilość powierzchni mieszkalnej ofe-
rowanej więźniowi w Polsce w stosunku 
do tego, co jest normą na Zachodzie. W 
polskich kodeksowych normach przyjęte 
jest 3 m2, niemieckich 6 m2., Co do po-
zostałych warunków panujących w nowo 
otwartych pawilonach w Nowogardzie i 
w Płotach to dorównują one tym, które 
panują w więzieniu na Moabicie, a nawet 
je przewyższają w wielu względach: w np. 
utrzymywania czystości i porządku. Po-
twierdzili to niemieccy goście. Zwrócili 
też uwagę na stan dyscypliny egzekwo-
wanej przez tutejszą służbę więzienną 
wobec osadzonych.  Wymieniano się do-
świadczeniami na temat warunków pra-
cy funkcjonariuszy w Polsce i w Niem-
czech. Lepszy wymiar tego samego za-
wodu

 Faktem jest, że pomimo przedłużone-
go okresu, w którym w Niemczech moż-

na odejść na emeryturę (61 lat dla męż-
czyzn) w stosunku do polskich przepi-
sów, według których ten okres przypa-
da po 20 latach pracy, praca więziennika 
w Niemczech (nawet w samym Berlinie) 
jest atrakcyjna. Na ok. 30 pozyskiwanych 
etatów zgłasza się nawet tysiąc kandyda-
tów. O atrakcyjności tego zawodu (pomi-
mo, że jest to ciężka praca) stanowi sta-
łość zatrudnienia i opieki socjalnej z nią 
związanej i stosunkowo atrakcyjne (na-
wet jak na niemieckie stosunki) zarobki. 

Komentarz: Każda wizyta, niezale-
żenie od instytucji, która ja organizuje 
jest zawsze dobrze przyjmowana przez 
włodarzy czy rządzących. Jej celowość 
związana jest z nabywaniem nowych do-
świadczeń lub nawiązywania kontaktów, 
które poprzez wspólnie opracowane za-
łożenia w konsekwencji przyniosą pożą-
dany wynik. Wizyta niemieckich funk-
cjonariuszy zakończona wizytą  w pała-
cu w Kulicach zwieńczona została wrę-
czeniem gościom drobnych upominków 
promującym nasz region, pozyskanym 
dzięki  uprzejmości Wydziałów Promo-
cji Urzędów Miast: Nowogard, Gole-
niów, Płoty i Gryfi ce. Niemieccy goście 
serdecznie podziękowali za miłe przy-
jęcie, wyrażając chęć utrzymywania do-
brych relacji   z administracją nowo-
gardzkiego więzienia. Na pewno będzie 
to skutkowało współpracą i chęcią wy-
miany doświadczeń, których cel jest ja-
sny – złamanie barier nie tylko języko-
wych lecz również tych związanych z wy-
konywanym zawodem jakim jest funk-
cjonariusz więzienny. 

Ofi cer prasowy kpt. Artur Bojano-
wicz, foto: Mariusz Czerwiński 

Opr.red. Jarosław Bzowy

To naprawdę dobra, chociaż nieco 

spóźniona wiadomość dla miłośników 

sportów wodnych. W Nowogardzie po-

wstało Stowarzyszenie pod nazwą Klub 

Żeglarski „KNAGA” ( knaga – listwa 

przybita wzdłuż burty łódek, służąca do 

osadzenia dulek). Zostało ofi cjalnie za-

rejestrowane w dniu 27. 08. 2010r. przez 

Sąd Rejonowy w Szczecinie i wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego. Dla zain-

teresowanych podajemy skład zarządu i 

telefony kontaktowe:

1. Tadeusz Hołubowski – komandor, 

tel. 509-431-901

2. Sławomir Skubij – I wicekomandor, 

tel. 887-467-309

3. Antoni Bielida – II wicekomandor, 

tel. 607-920-509

4. Andrzej Meksa – sekretarz, tel. 695-

455-321

5. Danuta Dawidowska – skarbnik, 

tel. 667-476-876

Komisja rewizyjna:

1. Jerzy Jabłoński – przewodniczący, 

tel. 662-857-120

2. Mieczysław Laskowski - członek

3. Henryk Szczupak – członek

Celem klubu jest organizacja i popu-

laryzacja sportów wodnych, a szczegól-

ności: żeglarstwa, sportów motorowod-

nych, windsurfi ngu, kajakarstwa oraz 

wioślarstwa. Miejmy nadzieję, że już w 

przyszłym sezonie pusta dotąd tafl a je-

ziora ożyje, a oczy mieszkańców ucie-

szy widok kolorowych żagli oraz innego 

sprzętu pływającego. Pomysłodawcom 

oraz organizatorom, a także potencjal-

nym wodniakom tradycyjnie życzymy 

– dobrego wiatru w żagle i stopy wody 

pod kilem.
Marian Andrzej Frydryk

Delegacja z Niemiec z wizytą w Zakładzie Karnym 
Doświadczenia   nadchodzące z ob-

czyzny 
Od kilkunastu lat coraz częściej w pol-

skich zakładach karnych składają wizyty 
zagraniczne delegacje. Ich charakter jest 
roboczy lub ofi cjalny. Takie wizyty speł-
niają ściśle określone zadania, i tak też 
było podczas pobytu przedstawicieli nie-
mieckiej służby więziennej którzy przy-
byli z wizytą do nowogardzkiego zakła-
du karnego

Z kolejną wizytą 
W dniu 01.09.2010 r. Zakład Karny 

w Nowogardzie podejmował grupę 40 
przedstawicieli z niemieckiego Aresztu 
Śledczego Berlin -Moabit jednego z naj-
bardziej znanych niemieckich więzień w 
Niemczech. Areszt w Moabicie położy 
jest w centralnej części Berlina w dziel-
nicy Berlin Tiergarten. Obecnie jest to 
jedna z największych niemieckich jed-

nostek penitencjarnych przeznaczonych 
dla ok. 1200 osadzonych i zatrudniają-
cych ok. 360 funkcjonariuszy w samym 
tylko pionie ochrony. Niemieccy delega-
ci poprosili o możliwość zwiedzenia no-
wogardzkiego zakładu z uwagi na senty-
ment, jakim Niemcy darzą zarówno mia-
sto Nowogard jak i sam zakład. Program 
wizyty przygotowany przez administra-
cję nowogardzkiego zakładu obejmował 
w pierwszej kolejności zwiedzanie same-
go zakładu a w tym: nowo otwartego pa-
wilonu mieszkalnego dla osadzonych, 
słynnej celi straceń oraz przywięzienne-
go zakładu obuwniczego P.P.Gardia. 

Od bram więzienia do murów pała-
cu 

W kolejnym etapie wizyty goście z 
Berlina zwiedzili Oddział  Zewnętrz-
ny nowogardzkiego Zakładu Karnego 
w Płotach W Płotach niemieccy funk-
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
28 Niedziela zwykła (Łk 17,11-19)

TWOJA WIARA CIĘ 

UZDROWIŁA...
Tak powiedział do uzdrowionego Samarytanina Chrystus. W ostatnich, niedziel-

nych czytaniach Ewangelii, a także w Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę 

jak bume rang wraca sprawa wiary.

Często mówimy: wiara czyni cuda, wiara przenosi góry. To przekonanie potwier-

dza dzisiaj Chrystus. Trzeba jednak pamiętać, że cudu dokonuje nie wiara człowie-

ka, ale Bóg dzięki wierze w Niego. Człowiek winien uwierzyć, że Bóg wszystko może. 

Nie tylko uzdrowić nasze chore dusze, ale nawet przywrócić fi zyczne zdrowie, jak to 

wynika z dzisiejszej Ewangelii.

Z uzdrowieniem dziesięciu trędowatych łączy się inna sprawa, mianowicie pro-

blem wdzięczności. Tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych, i to Samarytanin, a więc 

nie prawowierny Żyd, wrócił i podziękował Chrystusowi.

Wdzięczność nie jest naszą najsilniejszą stroną zarówno gdy chodzi o ludzi, jak i 

względem Pana Boga. Jakże często nie potrafi my wydusić z siebie słowa „dziękuję” 

za wyświadczone nam dobro. Czasem wręcz obrażamy się, gdy ktoś nas prosi o zwrot 

pożyczki. A przecież ten ktoś pomógł nam w chwili krytycznej.

Przeglądając księgi intencji mszalnych stwierdzamy, że większość „zamówionych” 

Mszy świętych jest za zmarłych i o zdrowie, czasem o wiarę dla bliskiej osoby. Mało 

natomiast jest intencji dziękczynnych. A szkoda. Bóg bowiem nie lubi być dłużny i 

za wdzięczność płaci z nawiązką, przychodząc z pomocą nawet wtedy, gdy o nią nie 

prosimy.

Umiejmy dziękować Bogu za wszystko co otrzymujemy, Msza św. jest przecież 

dziękczynieniem Bogu. „Jeśli wiara czyni cuda, musisz wierzyć, że się uda”.        

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Rozpoczynamy październik – miesiąc poświecony Matce Bożej poprzez mo-

dlitwę różańcową. Zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. 

W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu 

Msza św. o g.7.00 i 18.00.

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej o 

g.18.00, dla dzieci i młodzieży o g.17.00, a w niedzielę o g.17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywają się 

w każdy poniedziałek o g.19.00 w salce na plebanii.

Powoli zbliżamy się do Parafi alnych Misji Świętych, które każda parafi a prze-

żywa co 10 lat. Jest to czas szczególnej odnowy życia religijnego we wspólnocie. 

Misje święte w parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, prowadzone przez Ojców 

Redemptorystów ze Szczecina odbędą się w dniach 14-21 listopada 2010 r. Już 

teraz zachęcamy do modlitwy w tej intencji.  

Modlitwa przygotowania do Parafi alnych Misji Świętych

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, 

które będą wielkimi dniami przemiany naszej parafi i. Niech ten czas będzie bło-

gosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafi i. Pragniemy, aby wszy-

scy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej 

i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam 

przygotować się dobrze do Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania 

nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach 

grzechu i w odwróceniu od Boga. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas 

nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje 

słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i 

zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty, Boże! Spraw, aby przez Misje Święte zostało odnowione obli-

cze naszej parafi i. Matko Kościoła! Bądź Matką parafi i w czasie Misji świętych i 

razem ze świętym Rafałem Kalinowskim wspieraj nas swoim wstawiennictwem, 

Amen. x.TT

Program obchodów X Ogólnopolskiego 

Dnia Papieskiego w Nowogardzie

„Jan Paweł II – Odwaga świętości”  

8-16.10.2010 r.

8.10.2010 – piątek  – sala kinowa NDK

g. 19.00 – Film o Janie Pawle II – „Papież z wizytą na Kubie” 

9. 10.2010 – sobota

Boisko „Orlik” przy ZSO Nowogard

g. 10.00-15.00 – „…I Lolek grał w piłkę…” - Turniej piłki nożnej mini-

strantów i lektorów dekanatu Nowogard o puchar Proboszczów Nowogardu

g. 19.00 – Tryptyk Rzymski  w spektaklu „…I stworzył Bóg człowieka…” 

- sala kinowa NDK 

g. 20.00 – Koncert Papieski – CANTORE GOSPEL - Stargard 

10.10.2010 – niedziela – X Ogólnopolski Dzień Papieski

Uroczyste Msze Św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II w Kościo-

łach Nowogardzkich, zbiórka pieniędzy do puszek na stypendia dla zdolnej 

młodzieży

g. 16.00 – Otwarcie Dnia Papieskiego w NDK Nowogard 

· Występy zespołów artystycznych działających przy Domu Kultury, kon-

certy, pokazy taneczne, zabawy i konkursy dla dzieci, pyszne ciasta i przeką-

ski ( kremówka papieska), prezentacje, słowa Jana Pawła II

g. 19.00 – Koncert Wieczoru – zespół „JESTEM” - Świnoujście

12.10. 2010 r. – wtorek

Szkoły Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II oraz Kościół pw. MB Fatimskiej 

w Nowogardzie

g. 9.00 – 12.00 -  Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Patronowi  

szkoły i przemarsz do kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej na uroczystą 

Mszę św. o rychłą beatyfi kację Jana Pawła II oraz w intencji szkoły. Uroczy-

stości w szkole: konkursy, prezentacje, zabawy, poczęstunek, zbiórka pienię-

dzy na stypendia dla młodzieży. 

14.10.2010 – czwartek

Budynek ZSO Nowogard 

Dzień Nauczyciela oraz otwarcie Szkolne-

go Młodzieżowego Radiowęzła „Forum”

Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 

Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2

g. 18.00-21.00 – Msza św. w intencji ry-

chłej beatyfi kacji Jana Pawła II, Adoracja 

Najświętszego Sakramentu, Różaniec i roz-

ważania Papieskie, Apel Jasnogórski z Janem 

Pawłem II

16.10.2010  - sobota -  Dzień wyboru Ka-

rola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie 

Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego 

g. 18.00 – Msza św. w intencji rychłej be-

atyfi kacji Jana Pawła II oraz wieczór z Janem 

Pawłem II –– przedstawienie teatralne w wy-

konaniu młodzieży z ZSO oraz z pokolenia 

JP2

Zapraszamy

Sponsorzy Dnia Papieskiego: Hurtpol; 

„Azbud” Zakład Budownictwa Ogólnego; Apte-

ka „Asa”; Piekarnia, Ciastkarnia. Waldemar Pę-

dziszczak; Piekarnia „Saturn”; „Karsk” Piekarnia 

S.C. Ławniczak Z. i Buszta Z.; Piekarnia „Asprod”; 

Puwis

Patronat: Nowogardzki Dom Kultury; Bur-

mistrz Nowogardu: Kazimierz Ziemba; Parafi e 

Nowogardzkie; Dziennik Nowogardzki; Pokole-

nie JP2; ludzie dobrej woli…
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Jan Paweł II 
- Odwaga Świętości

Tegoroczny jubileuszowy X Dzień Pa-
pieski przypada niewątpliwie w chwili 
wyjątkowej. Wyrażone na Placu Świę-
tego Piotra gorące pragnienie wyniesie-
nia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Święte-
go Jana Pawła II, pamiętne „santo subi-
to”, nie dość, że nie straciło nic ze swej 
dynamiki, to jeszcze staje się ciałem na 
naszych oczach. Podpisany przez pa-
pieża Benedykta XVI Dekret o heroicz-
ności cnót Sługi Bożego Ojca Świętego 
Jana Pawła II pozwala żywić nadzieję, 
na rychłe ziszczenie się pragnień zarów-
no wiernych Kościoła Katolickiego, wy-
znawców innych religii, jak również wie-
lu ludzi dobrej woli na całym świecie. 
Kościół w Polsce w dalszym ciągu nie 
przestaje modlić się o ów upragniony 
dar Bożej Opatrzności. W tym kontek-
ście staje się jasne, że tegoroczny Dzień 
Papieski wpisuje się w duchowe przygo-
towanie do właściwego przeżycia chwili 
ogłoszenia błogosławionym lub świętym 
Największego z Rodu Polaków. Trudno 
się dziwić, że Pasterze Kościoła nad Wi-
słą zadają nam temat świętości pod roz-
wagę, podczas Dnia Papieskiego Anno 
Domini 2010. 

Analizując treściową zawartość syn-
tetycznego hasła odwaga świętości u 
Jana Pawła II dostrzeżemy kilka istot-
nych wymiarów. Odwaga świętości to po 
pierwsze wyniesienie przez Jana Paw-
ła II ogromnej rzeszy Sług Bożych do 
chwały ołtarzy. Wskazywał ich pod każ-
dą szerokością geografi czną, w każdym 
narodzie, języku, powołaniu i zawodzie, 
w każdym stanie, rasie i wieku. Szukał 
tych, którzy pochylali się nad ubogi-
mi, pełnili posługę nauczania, oddawali 
swe życie wychowaniu czy wreszcie byli 
nieugiętymi świadkami niewygodnej 
prawdy. Wyjątkowym przedstawicielem 
ostatniej grupy jest ksiądz Jerzy Popie-
łuszko, którego Opatrzność w przedziw-
ny sposób związała z czasem Jana Pawła 
II. W swej promocji świętych dawał Pa-
pież dowód odważnej wiary w możliwą 
przemianę świata niejednokrotnie od-
chodzącego od Boga. W długotrwałym 
procesie ewangelicznego zaczynu wła-
śnie święci odgrywają rolę zasadniczą, 
jako bezkompromisowi świadkowie Je-
zusa Chrystusa i jego Ewangelii. Przez 
swą postawę stają się czytelnymi znaka-
mi Bożej miłości i miłosierdzia, dobroci 
i łaski, sprawiedliwości i pokoju. Patrząc 
na nich świat odzyskuje źródło światła i 

sens historii jawiącej nie jako kalejdo-
skop bezcelowych przypadków ale jako 
historia zbawienia każdego człowieka i 
całej ludzkości.

Po wtóre Ojciec Święty dał niejedno-
krotnie dowód swej niebywałej odwagi 
w trudnych realiach życia. Jednak dzi-
siaj koniecznie należy uwypuklić fakt, iż 
nie bał się jawnego dążenia do świętości 
osobistej, która ujawnia się w człowie-
czeństwie i może być realizowana przez 
każdego. Czynił to zwyczajnie, prosto i 
niezwykle konsekwentnie. Odnosiło się 
wrażenie, że pragnienie świętości jest 
jego naczelnym imperatywem, o któ-
rym nie zapominał w żadnej chwili ży-
cia: podczas modlitwy, pracy, studium, 
twórczej aktywności, spotkania z czło-
wiekiem, uprawiania sportu, odkrywa-
nia piękna przyrody, sprawując posłu-
gę kapłana, biskupa i papieża. Podczas 
spotkań indywidualnych i wielkich li-
turgii, w chwilach zamyśleń i w kierowa-
niu Kościołem, kiedy pochylał się z czu-
łością nad biedą człowieka i wtedy, gdy 
w trosce o jego dobro gromił poglądy 
tych, którzy poprzez demagogię wypro-
wadzali go na manowce. W każdej sytu-
acji z odwagą stawał po stronie święto-
ści, godności człowieka i rodziny.

Wreszcie odwaga Papieża ujawniała 
się w wezwaniu do świętości. To praw-
da, że taka jest rola Piotra, i że zadanie 
wydaje się względnie proste wobec po-
szukujących Boga w pokorze. Niemniej 
jednak w czasach ukrytej lub wręcz jaw-
nej kpiny ze świętości trzeba było być 
niezwykle odważnym, aby nieprzekona-
nym ukazywać sens świętości. Jan Paweł 
II zaświadczał, że jest ona głębokim pra-
gnieniem człowieka, czasem wprawdzie 
zagłuszonym troską tego świata, ułudą 
bogactwa i innymi żądzami (por. Mk 4, 
19) ale w gruncie rzeczy pragnieniem 
prawdziwym. Akcentował przy tym 
nie tylko wysiłek człowieka ale przede 
wszystkim inicjatywę i pomoc samego 
Boga. Świętość była dla niego zwyczaj-
nym pójściem za Chrystusem i zdaniem 
się na Niego. Aby to odkryć trzeba iść do 
źródła, w górę, pod prąd...

Mamy nadzieję, że tegoroczny X Dzień 
Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Pa-
weł II - Odwaga Świętości” sprawi, że ze-
chcemy ponownie odnaleźć siebie samych 
w blasku nauczania i osoby Kandydata na 
ołtarze! Odwagi w codziennym życiu!

x.TT; por. www.dzielo.pl

Niecodzienne rekolekcje…
W najbliższym czasie w kilku miejscach Polski odbędą się szczególne spo-

tkania modlitewne z udziałem ojca dr Johna Bashobory – afrykańskiego 

księdza egzorcysty, który uzdrawia duchowo i fi zycznie. Potężne namasz-

czenie jakie o. John otrzymał od Boga w posłudze uzdrawiania i uwalniania 

owocuje wielkimi znakami i cudami wszędzie tam gdzie ten pokorny kapłan 

głosi Słowo. Czas: 5-7 listopada 2010 r. w Koszalinie. Rozpoczęcie w piątek 

o godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę o godz.13.00.

Miejsce: Hala L.O. im. Mikołaja Kopernika (Ekonomik) w Koszalinie (ul. 

Andersa 30 ) 

Wiecej o o. Jonie w fi lmie „Duch”: http://www.youtube.com/wat-

ch?v=G3jYNreXVU4&feature=related 

Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego; www.pozytywnego.pl 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIE-

MI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-

tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-

bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 

posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-

nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 

ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. 

Tomasza Tylutkiego z parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl)  
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Gaja córka Róży 

i Daniela Trojanowskich 

ur. 1.10.2010 

z Nowogardu

Radek syn Karoliny 

Szałach ur. 6.10.2010 

z Nowogardu

Maja córka Moniki 

Front ur. 1.10.2010 

z Reska

Lenka córka Magdaleny 

i Arkadiusza 

ur. 30.09.2010 

ze Szczecina

Kuba syn Macieja 

i Moniki Strzabała-

Sztobryń ur. 30.09.2010 

ze Szczecina

Córka Marzeny Dziedzic 

ur. 4.10.2010 

z Wierzchów

Wiktoria córka Marzeny 

i Bogdana ur. 3.10.2010 

z Nowogardu

Wóz strażacki nie dla wszystkich?
W miniony poniedziałek doszło do pożaru stodoły w Szczytnikach. W akcji gaśniczej brały udział jedynie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na miejscu zabrakło wozu Państwowej Straży. 

Do pożaru doszło w godzinach wie-

czornych. Mieszkańcy szybko alarmo-

wali straż. Do akcji najszybciej przy-

stąpili ochotnicy ze Szczytnik. Później 

zjawiły się jednostki z Błotna, a nawet 

Osowa. Mimo dużego zaangażowania 

strażacy nie potrafi li okiełznać ognia. 

Niestety ochotnicy nie dysponują 

sprzętem najwyższej jakości.  

Wszyscy z niecierpliwością czeka-

li na przyjazd profesjonalnego wozu z 

Nowogardu. Ten się jednak nie zjawił. 

Powiatowa Straż Pożarna w Golenio-

wie zadecydowała, iż jego obecność 

w Szczytnikach jest zbędna. Prawdo-

podobnie w nowogardzkiej straży na 

strażackim dyżurze czuwa tylko, taka 

ilość strażaków, która jest w stanie ob-

służyć jeden wóz. Jeden z pracowni-

ków straży przyznał to nawet w pry-

watnej rozmowie prosząc o anonimo-

wość. W przypadku dwóch pożarów w 

jednym czasie, byłby problem.  Na py-

tanie dlaczego do Szczytnik nie skie-

rowano nowogardzkiego wozu kon-

kretna odpowiedź nie pada.

 - Na polecenie Komendanta Powia-

towego PSP w Goleniowie w tej spra-

wie toczy się postępowanie wyjaśnia-

jące, które ma na celu sprawdzenie, 

czy proces dysponowania jednostek 

do zdarzenia był prawidłowy – odpo-

wiada młodszy brygadier Arkadiusz 

Skrzypczak, z goleniowskiej Powiato-

wej Straży pożarnej. 

W goleniowskiej straży, która de-

cyduje o skierowaniu do akcji odpo-

wiednich jednostek zdają dziś sobie 

sprawę z problemu. 

- Interwencja Jednostki PSP z No-

wogardu na pewno byłaby dużym 

wsparciem w działaniach, ale przy 

tego typu pożarze nie zdołałaby zapo-

biec zniszczeniom, które ostatecznie 

się dokonały – uważa Skrzypczak. 

Sęk w tym, że jednostki OSP nie 

dysponują sprzętem najwyższej jako-

ści. Strażacy ochotnicy twierdzą, że 

skoro państwowa straż nie dysponu-

je ludźmi do obsługi sprzętu, to niech 

wozy im.      

- Ochotnicze Straże Pożarne dyspo-

nują sprzętem i samochodami do ga-

szenia pożarów, jedynym mankamen-

tem jest ich wiek i kłopoty związane z 

utrzymaniem w odpowiednim stanie 

technicznym -przyznaje Skrzypczak. 

Jakby tego było mało strażacy, któ-

rzy wypompowali zawartość wody w 

wozie bojowym nie mogli skorzystać 

z pobliskich hydrantów. Jeden całko-

wicie nie nadawał się do użytku. Po-

zostałe nie potrafi ły zapewnić od-

powiedniego ciśnienia. O fatalnym 

stanie hydrantów w naszej gminie, 

za które odpowiedzialne jest Przed-

siębiorstwo Usług Wodnych i Sani-

tarnych alarmowaliśmy już dwa lata 

temu. Nikt nie podjął jednak działań, 

które zmierzałyby ku poprawie. 

-  KP PSP w Goleniowie prowadziła 

kontrolę sieci hydrantowej na terenie 

Gminy Nowogard. Jej wyniki są zna-

ne fi rmie zarządzającej wodociągami, 

która jest odpowiedzialna za usunięcie 

wszelkich nieprawidłowości – twier-

dzi Skrzypczak i dodaje, że na ostrze-

żenia straży w Nowogardzie nikt nie 

reaguje.

Ogień strawił maszyny rolnicze, ze-

brane niedawno plony i kilka zwierząt 

mieszkańca Szczytnik. Wieś zorgani-

zowała już część pomocy dla poszko-

dowanego. Dalszą pomoc deklaruje 

także gmina. Najbardziej potrzeba jest 

cegła do budowy nowej stodoły. 

Po zdarzeniu nasuwają się pytania. 

Jakie kryteria decydują o wyjeździe 

do pożaru państwowej jednostki? Kie-

dy do akcji kierować strażaków etato-

wych, a kiedy ochotników? A może 

faktycznie lepiej inwestować w ochot-

ników skoro etatowi strażacy nie są 

w stanie zagwarantować bezpieczeń-

stwa.  
Marcin Nieradka 

Zawsze w piątek: Podania gminne

Nowogard

panów i poprosiło kustosza, by pokazał 

im ową kaplicę. Uczynił to chętnie. Gdy 

goście się w niej znaleźli, nagle popro-

sili kustosza by coś im przyniósł. Gdy 

wrócił panów juz nie było natomiast na-

pis był zatarty. Wierzono, że gośćmi byli 

krewni hrabiego, którzy przybyli z da-

lekich krajów.

Węgorza
GÓRA ZAMKOWA W LESIE 

CZERMNICKIM

W czermnickim lesie położonym 

na granicy wsi Węgorza znajduje się 

miejsce ze skupiskiem licznych mu-

rów, wśród których z pewnością kiedyś 

mieszkali ludzie.

Według ustnego przekazu, dawno 

temu znajdował się w tym miejscu za-

mek należący do hrabiowskiego rodu 

Eberstein.

Ostatni potomek tego rodu był bardzo 

okrutnym panem, który nie tylko drę-

czył swoich poddanych, ale także doko-

nywał wielu rozbojów i krwawych mor-

derstw na drogach.

Wreszcie i jego dosięgnął podobny 

los.

Gdy pewnego dnia wyjechał na koniu, 

by jak zwykle rabować, wyszedł na prze-

ciw kapłan i zaczarował hrabiego oraz 

całą jego posiadłość.

Wnet biały koń, na którym jechał 

hrabia, uniósł się wysoko w powietrze i 

zniknął z jeźdźcem na zawsze, natomiast 

zamek zapadł sie w ziemię wraz z reszt-

kami murów.

oprac. Ireneusz Karczyński

SKĄPY HRABIA VON EBERSTEIN

Wśród hrabiów von Eberstein, któ-

rzy w dawnych czasach mieszkali koło 

Nowogardu, żył bardzo okrutny i ską-

py pan. Dał się on we znaki szczególnie 

swoim poddanym.

Prządkom, które zbyt mało naprzę-

dły, kazał obcinać siekierą ręce, zawijać 

w len i palić.

Biednych ludzi, którzy do jego lasów 

chodzili po drewno, kazał wrzucać do 

ogromnych dołów, gdzie musieli umie-

rać śmiercią głodową,

Jego żona była jeszcze gorsza.

Gdy oboje bezkarnie dokonywali tych 

okrucieństw, nad ludem miejscowym 

zlitował się książę szczeciński i oto-

czył wojskiem zamek. Hrabia wpraw-

dzie miał kilka podziemnych przejść, by 

nimi w razie potrzeby zbiec, ale w końcu 

wraz z żoną został pojmany. Oboje zo-

stali skazani na śmierć i stracili swe gło-

wy.

Później ku przestrodze w kaplicy w 

naszym mieście umieszczono kontre-

fekty (podobizny- przyp. aut.), a na ta-

blicy spisano ich wszystkie okrutne czy-

ny.

Przed wielu laty pewnego dnia do No-

wogardu przybyło dwóch szlachetnych 
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Iwonie 

Karpiniak
wyrazy współczucia 

z powodu 

śmierci 

teściowej
składają 

współpracownicy 

z oddziału noworodkowego 

i ginegologiczno-połoniczego

KONDOLENCJE

Przyczynek do programu wyborczego

Inwestować ale z głową!

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Właściwie zaplanowane inwestycje 
są najważniejszym czynnikiem wpły-
wającym na trwały wzrost gospodar-
czy gminy, dlatego oceniając sytuację 
rozwojową  gminy musimy brać pod 
uwagę zakres i rodzaj prowadzonych 
inwestycji zarówno gminnych jak rów-
nież wykonywanych przez wszystkich 
inwestorów.  Warto jednak zaznaczyć, 
że stroną aktywną  czynnikiem sty-
mulującym i sprawczym powinna  być 
gmina, ponieważ od niej zależy co i 
kiedy będzie się budowało, zwłaszcza 
w obszarze działań infrastruktural-
nych, a w następstwie  tych inwestycji 
będą kolejne dzięki przedsiębiorcom, 
którzy muszą wiedzieć w jakim kie-
runku władze lokalne zamierzają iść. 
Dlatego władze lokalne powinny zda-
wać sobie sprawę z ogromnego znacze-
nia inwestycji gminnych i oczywiście 
tak je planować, aby dawały efekt sprę-
żyny inwestycyjnej a nie domina. Po-
wtórzmy jeszcze raz- wpływ inwesty-
cji gminnych na rozwój przedsiębior-
czości lokalnej jest ogromny, dlatego 
że dobrze zaplanowane inwestycje in-
frastrukturalne są bodźcem dla kolej-
nych, np. uzbrajanie terenów pod bu-
downictwo przyciąga inwestorów bu-
dowlanych, dzięki inwestycjom fi nan-
sowanym przez gminę dajemy możli-
wość pracy lokalnym fi rmom, w ten 
sposób tworzymy koniunkturę na ryn-
ku usług budowlanych, dzięki spirali 
inwestycyjnej wpływamy na zmniej-
szenie bezrobocia. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę inwestycje komunalne to  
mają one decydujące znaczenie rów-
nież dla podnoszenia  standardu życia 
mieszkańców naszej gminy.

Jednak inwestycje aby mogły być do-
brze ulokowane gmina musi postawić 
na ład przestrzenny, który można osią-
gnąć dzięki dobrze opracowanym pla-
nom zagospodarowania przestrzenne-
go. Jak widać każde działania gminy 
musza być układać się w logikę. Plany 
zagospodarowania powinny kształto-

wać ten ład przestrzenny a nie go bu-
rzyć, powinny uwzględniać charakter i 
obecne funkcje jakie się ukształtowa-
ły na obecnym obszarze. Przecież nie 
mogą znacząco odbiegać od studium 
ukierunkowania i zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Czy nie można 
w naszej gminie powołać zespołu do 
spraw zagospodarowani przestrzenne-
go w skład, którego weszliby kierowni-
cy wydziałów odpowiedzialnych za in-
westycje, osoby odpowiedzialne za po-
zyskiwanie funduszy, osoby kierujące 
gospodarowaniem nieruchomościami 
gminnymi oraz przedstawiciele lokal-
nych przedsiębiorców. Jestem pewien 
że wnioski jakie by wpływały ze strony 
takiego zespołu do planisty, który pro-
jektowałby taki plan mogłyby znacznie 
poprawić jego jakość na etapie tworze-
nia i nie rodziłyby takiego niezadowo-
lenia. Przecież w następstwie uchwale-
nia planu staję się on prawem miejsco-
wym. Wiedząc np. że w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy tereny 
obok fi rmy RIETER są przeznaczone 
były pod tereny inwestycyjne nie mo-
gliśmy dokonać podziału geodezyj-
nego tych nieruchomości dużo wcze-
śniej, ponieważ były one w wydzierża-
wione przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych lub ta dzierżawa się kończyła. 
Wiadomo przecież, że takie tereny nie 
są przez ANR sprzedawane dotychcza-
sowemu dzierżawcy z zachowaniem 
pierwszeństwa nabycia, ponieważ 
mają charakter nierolny. Można było 
na podstawie zapisów o przeznaczeniu 
terenu w studium kierunków i zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
wystąpić wcześniej do ANR o przeka-
zanie tych terenów do gminnego zaso-
bu co znacznie uprościłoby całą pro-
cedurę i stwarzało dodatkową zachętę 
szybkiej realizacji planów dla poten-
cjalnych inwestorów.

Reasumując gmina, aby była do-
brym inwestorem i zarazem partne-
rem w inwestowaniu musi sama wie-
dzieć co chce osiągnąć. Określając 
swoje cele musi to robić bardzo czytel-
nie, aby przedsiębiorcy wiedzieli w ja-
kim obszarze mogą się poruszać oraz 
władze lokalne muszą zachować od-
powiednią równowagę pomiędzy roz-
wojem gospodarczym a mieszkańcami 
którzy chcą bezpiecznie mieszkać na 

jej terenie.
Cezary Marcinkowski

kandydat Platformy Obywatelskiej

na burmistrza Nowogardu

Nadchodzi czas analiz i przymia-
rek związanych z kampanią wyborczą. 
Wolny człowiek, zastanawia się nad 
motywami swego działania... i działa. 
Jednak podczas wyborów do władz sa-
morządowych, połowa społeczeństwa 
siedzi w domu i czeka na wynik. Dla-
czego tak jest? Czy tak trudno się zde-
cydować, kogo wybrać?

Wielu obywateli pomimo że bierze 
udział w wyborach, nie jest w stanie 
wytłumaczyć swojej decyzji wybor-
czej. Podobnie jak i wielu kandydatów 
do rad miejskich i gminnych ma pro-
blem z uzasadnieniem swojego kan-
dydowania. Wielu z nich często nie 
skupia się na własnych działaniach i 
osiągnięciach, lecz zajmuje się czymś 
łatwiejszym. Okazuje się, że znacznie 
łatwiejsze jest dyskredytowanie inne-
go kandydata do rady, czy kandydata 
na burmistrza. Kandydaci do władz 
przyklejają piętnujące etykietki swo-
im kontrkandydatom, żeby ich zbłaź-
nić i w oczach wyborców pomniej-
szyć ich dobre cechy oraz przygotowa-
nie do pełnienia tak ważnych funkcji. 
Prowadzi to zazwyczaj do przypisywa-
nia ofi erze tego zabiegu negatywnych 
cech. Tym sposobem, zgodnie z zasa-
dą „cel uświęca środki”, buńczuczny 
kandydat-krytykant wspina się w ran-
kingach po trupach rywali. Jeśli wy-
borca ulegnie tym manipulacjom, to 
na scenie politycznej i gospodarczej 
nic się nie zmieni. Jeżeli jedyną troską 
kandydatów na radnych będzie rozpo-
wszechnianie plotek, oszczerstw i fał-
szywych pogłosek o kontrkandyda-
tach, to społeczeństwu grozi upadek 
moralny. Nie dajmy się oszukać i nie 
stańmy się marionetkami!

Okazuje się czasem, że potencjalny 
kandydat na radnego nie jest w stanie 
potwierdzić swojej wartości, ma tylko 
rękę do głosowania, którą wykorzysta 
do bólu i pod byle pretekstem przy-
wódca partii. Jednak są też tacy kan-
dydaci, którzy nie boją się mieć własne 
zdanie i znaleźć wiarygodne uzasad-
nienie, żeby przekonać o braku moż-
liwości lub sensu wspierania konkret-
nego pomysłu.   Lepszy jest kandydat  
potakujący swojemu liderowi, czy taki 
który dyskutuje i zadaje pytania oraz 
sam ma jakieś atuty? Musimy zadbać o 
to, aby wybrani ludzie byli godni pia-
stowanych stanowisk i ułatwiali nam 
codzienne życie przez rzeczowe i ra-
cjonalne działanie. Zastanówmy się 
czyje zdolności i doświadczenia za-
gwarantują rozumne gospodarowa-
nie społecznymi (naszymi) pieniędz-
mi. Zadbajmy o to, aby marketing po-

lityczny nie zaślepiał nowo wybranych 
władz podczas podejmowania oczeki-
wanych przez nas decyzji. Aby interes 
partyjny lub tzw. „interes kolesiów” 
nie stał się ważniejszy niż społeczne 
korzenie i rozsądek kandydata. 

Nadchodzi czas wyścigu do władzy. 
Warto zdawać sobie sprawę z tego, że 
samorząd terytorialny to my. Wie-
my, że wszyscy mieszkańcy tworzą 
społeczną samorządność. Samorząd 
to nie sam burmistrz, czy sołtys. Ta-
kich będziemy mieć włodarzy, jakich 
sami wybierzemy. Pamiętajmy o tym 
w listopadowych wyborach  stawiając 
umowny znaczek w postaci literki „x” 
na karcie wyborczej. 

W najbliższym czasie nastąpi zalew 
informacjami w różnej postaci, z po-
dobiznami kandydatów do władz sa-
morządowych. Przypatrzmy się ich 
wizerunkom i zastanówmy się nad 
programami przez nich prezentowa-
nymi. Przypomnijmy wszystkie za i 
przeciw z okresu zarządzania mia-
stem i gminą w poprzedniej kaden-
cji, lub kadencjach. Przypomnijmy ich 
osiągnięcia na innych polach działa-
nia. Zastanówmy się nad tym, jakimi 
są ludźmi? Czy są punktualni, słowni, 
obowiązkowi? Czy są to ludzie będą-
cy w stanie upomnieć się o sprawy do-
tyczące ogółu? Zróbmy to, abyśmy nie 
mieli pretensji do siebie za bezmyśl-
ność w podejmowaniu tych ważnych 
decyzji. 

Wielu z nas wierzy w kandydatów 
niezależnych z wizją i odważnych. 
Wierzę, że każdy z nas dokona mądre-
go wyboru. Zasadą powinno być gło-
sowanie na człowieka, a nie na partię. 

Nie siedźmy w domach! Idźmy na 
wybory!

Ryszard Jan Zagórski

Opr.red. Katarzyna M - Kosakiewicz

Obyśmy nie stali się marionetkami
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Zaufanie i partnerstwo
Rozmowa z Markiem Krzywania, kandydatem na burmistrza Nowogardu

Marek Krzywania to obecny prze-

wodniczący Rady Miasta. Jako lider 

Nowogardzkiego Forum Samorządo-

wego w listopadowych wyborach sa-

morządowych będzie ubiegał się o sta-

nowisko burmistrza gminy Nowogard. 

Marcin Nieradka: Jak przekona pan 

wyborców, by 21 listopada postawili 

krzyżyk przy pańskim nazwisku?

Marek Krzywania: Jestem jedną z 

najbardziej doświadczonych osób w 

naszej gminie, jeśli chodzi o pracę w 

samorządzie. Od trzech kadencji peł-

nię przecież funkcję radnego. W dwóch 

pierwszych byłem radnym opozycyj-

nym. W ostatniej współtworzę koali-

cję rządzącą. Myślę, iż przez ostatnie 

dwa lata pokazała ona, że gminą moż-

na dobrze zarządzać. Potknięcia w rzą-

dzeniu się zdarzają, ale generalnie nie 

było jeszcze koalicji, która w tak krót-

kim czasie zrealizowałaby tyle inwesty-

cji. Do tego przez ostatnie cztery lata 

pełnię funkcję przewodniczącego Rady 

Miejskiej. Jej sprawowanie dało mi bar-

dzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o 

zarządzanie gminą. 

Jak na razie kampania wyborcza 

rozkręca się bardzo powoli.

- Rzeczywiście nie nabrała jeszcze 

tempa. W hukiem wystartował prak-

tycznie jeden komitet. Skupił się on 

praktycznie na promowaniu własnych 

kandydatów. Jego członkowie, którzy są 

też radnymi od już początku tej kaden-

cji stawiały na promocję własnych po-

staci. Uważam, że niekiedy takie podej-

ście przeszkadzało im w merytorycznej 

pracy. Reszta nowogardzkiego samorzą-

du skupiła się na pracy, na rzecz gminy. 

W takiej sytuacji czasu na promowanie 

po prostu nie starcza. Przyjdzie jednak, 

czas, że ruszymy z kampanią i zapropo-

nujemy społeczeństwu program. Zanim 

to się stanie przygotujemy rozliczenie. 

Pokażemy wyborcom, co udało nam się 

zrealizować, a czego zabrakło.   

Ma pan hasło wyborcze?

- Tak. Odnosi się ono do elementu 

wspominanego przez mnie na począt-

ku. Wyborcom chciałbym zaoferować 

przede wszystkim zaufanie. W ostat-

niej kadencji pokazaliśmy, że dla nas to 

słowo ma duże znaczenie. Bez względu 

na nazwisko wsparliśmy burmistrza i 

przystąpiliśmy do koalicji. Nie dla pry-

watnych interesów, ale rozwoju i stabili-

zacji gminy. Burmistrzowi, kimkolwiek 

by on nie był nie można przeszkadzać 

w rozwoju miasta. Drugi człon moje-

go hasła to partnerstwo. Chciałbym być 

partnerem dla wyborców, a nawet poli-

tycznych konkurentów. W całości hasło 

brzmi, więc „Zaufanie i partnerstwo”.

Podobno w pańskiej kampanii ak-

tywnie będzie uczestniczyć żona. 

- To prawda. Żona od lat silnie wspie-

ra mnie w działalności społecznej. Jej 

udział w kampanio wiąże się oczywi-

ście z ryzykiem. 

Trzy najważniejsze sprawy, jakie 

chciałby pan zrealizować sprawując 

funkcję burmistrza?

- Jako burmistrz chciałbym spełniać 

oczekiwania mieszkańców. Nie jestem 

osobą, która narzuci społeczeństwu 

swoje wizje i za wszelką cenę będzie je 

realizować. Potrafi ę natomiast zdobyć 

kontakt z ludźmi, by wsłuchać się w ich 

głosy, czy oczekiwania. Styl sprawowa-

nia władzy chciałbym oprzeć na zasa-

dzie konsultacji społecznych. Mój ga-

binet nigdy nie będzie zamknięty. Nie 

mam zamiaru realizować różnych in-

dywidualnych wizji, wymyślanych nie-

kiedy przez osoby, którym potrzebne 

są one do zaistnienia. Jeśli ktoś obieca 

wyborcom np. powstanie w Nowogar-

dzie „Doliny Krzemowej”, to po prostu 

skłamie.  Nie mamy przecież podstaw, 

by obiecywać takie rzeczy. Nie ma po 

prostu ludzi, specjalistów, naukowców. 

Nasz program będzie realny i możliwy 

do realizacji. Gruszek na wierzbie obie-

cywać nie mamy zamiaru. Częścią mo-

jego hasła jest właśnie „zaufanie”. Trud-

no o nim mówić, jeśli obiecuje się rze-

czy niemożliwe do wykonania. 

Na razie powiedział pan, czego nie 

obieca.

- Chciałbym, aby gmina rozwija-

ła się naturalnie, czyli w kierunkach, 

które rokują już dziś. Jako burmistrz 

chciałbym, aby gmina utrzymała ma-

jątek, który służy ogółowi społeczeń-

stwaPrywatyzacji majątku gminnego 

służącemu ogółowi mówię nie. Myślę 

tu o wodociągach, szpitalu, stadionie, 

oczyszczalni ścieków, cmentarzu ko-

munalnym. Ten majątek może być je-

dynie obsługiwany przez prywatne fi r-

my, ale musi pozostać własnością gmi-

ny. Moim priorytetem jest także zwięk-

szenie środków na inwestycje. Ale jako 

burmistrz chciałbym realizować te in-

westycje, na które gminie uda uzyskać 

się dofi nansowanie.

Obecna koalicja krytykowana jest 

właśnie za małą ilość pozyskanych 

środków zewnętrznych.

- Koalicja na samym początku kaden-

cji postawiła sobie za cel pozyskiwanie 

funduszy zewnętrznych. Utworzyliśmy 

w tym celu Wydział Rozwoju Lokal-

nego i Funduszy. Po pewnych pertur-

bacjach są pierwsze oznaki, świadczą-

ce, że było to dobre działanie. Ranking 

„Rzeczpospolitej” sklasyfi kował naszą 

gminę na 28 miejscu w Polsce. Wzięto 

w nim pod uwagę również pozyskiwa-

nie środków unijnych za rok 2009 r. W 

obecnym roku sytuacja wygląda jeszcze 

lepiej. Udało nam się pozyskać środki, 

które poprawią jeszcze nasze miejsce 

w rankingu. Największe sukcesy to np. 

budowa ścieżki rowerowej do Olchowa, 

na którą pozyskano 1 mln 227 tys. zł. 

Dalsze to powstanie sieci wodociągo-

wej Błotno – Łęgno dofi nansowana 606 

tys. zł., przebudowa drogi w Karsku do-

fi nansowana 316 tysiącami, wyposaże-

nie sal dydaktycznych w sprzęt kom-

puterowy dla LO II dofi nansowane 97 

tysiącami, przebudowa drogi dojazdo-

wej do Wojcieszyna, na którą udało się 

pozyskać dofi nansowanie rzędu 42 tys. 

Kolejne to np. pozyskane 115 tys. plac 

zabaw przy SP 4. Wspomniałem tyl-

ko o największych dofi nansowaniach. 

Mniejsze to np. place zabaw w Strzele-

wie, czy w Żabowie, świetlica w Ostrzy-

cy, czy przebudowa świetlicy w Trzech-

lu. To konkretne inwestycje i liczby.

Jaki jest największy problem miesz-

kańców śródmieścia Nowogardu?

- Na pewno jednym z taki jest brak 

miejsc parkingowych. Przyczyną tego 

stanu rzeczy jest  między innymi parko-

wanie wystawianych na sprzedaż samo-

chodów na pl. Wolności. Moim pomy-

słem na rozwiązanie tego problemu jest 

organizacja tam strefy płatnego parko-

wania. Wtedy sprzedawcom samocho-

dów przestanie się opłacać wielogodzin-

ne parkowanie ich na placu. Oczywiście 

nie będzie ona obowiązywać mieszkań-

ców okolic pl. Wolności. Do tego moż-

na w Nowogardzie wybudować parkin-

gi, które rozwiążą ten problem.   

Jako burmistrz będzie pan umarzał 

podatki przedsiębiorcom?

- Nie. Wszyscy muszą być traktowani 

jednakowo. Uważam, że gmina powin-

na stosować niskie opłaty lokalne, ale 

płacone regularnie i przez wszystkich. 

Wyjątek mogą stanowić wypadki loso-

we jak pożary, kradzieże. Chcę zazna-

czyć, że udało nam się w tej kadencji np. 

zatrzymać wzrost cen za wodę. 

Chęć przystąpienia do pańskiego 

komitetu zgłosił podobno wicebur-

mistrz Jerzy Kaczmarski i część dzia-

łaczy związana z nowogardzkim PiS.

- To prawda. Uważam, że to pozytyw. 

Jerzy Kaczmarski, to osoba wykształco-

na i doświadczona. Cieszę się, że widzi 

w nas partnera. Mimo, iż niektórymi 

swoimi decyzjami wzbudził kontrower-

sję, to uważam go za osobę wartościo-

wą. Pan Kaczmarski wystartuje, więc z 

list Nowogardzkiego Forum Samorzą-

dowego. Osobiście nigdy nie patrzyłem 

na przynależność partyjną ludzi.  Na 

naszych listach znajdą się też inni kan-

dydaci, którzy w przeszłości byli zwią-

zani z innymi partiami. 

Przeciwnika pochwalić trudno, ale 

który z radnych opozycji wzbudza u 

pana największy szacunek?

- Myślę, że Antonii Bielida. Ma boga-

te doświadczenie, jeśli chodzi o zarzą-

dzanie gminą. O problemach dyskutuje 

rzeczowo i wie jak je rozwiązać. To rad-

ny opozycji, który za cel nie postawił 

sobie jedynie przeszkadzanie koalicji. 

Podobno planowana jest budowa 

kolejnego supermarketu na osiedlu 

gen. Bema?

- Nic mi na ten temat nie wiadomo. 

Gmina ma ograniczone kompetencje, 

jeśli chodzi o zablokowanie takich in-

westycji. Rada Miejska może zabloko-

wać budowę supermarketu, jeśli jego 

powierzchnia przekracza tysiąc metrów 

kwadratowych. Na obiekty o mniejszej 

powierzchni handlowej nie możemy 

wydawać takich decyzji. Jestem przeko-

nany, że Nowogard powinien być mia-

stem rozwijającym się wszechstronnie. 

Mimo, wszystko ludzie chętnie korzy-

stają z supermarketów. Parkingi przy 

dużych sklepach są stale zapełnione sa-

mochodami. Nie można zapomnieć o 

tym, że supermarkety i fi rmy z nimi ko-

operujące generują dodatkowe miejsca 

pracy w gminie. Ludzie, jako klienci z 

zadecydują o przyszłości supermarke-

tów naszym mieście.

Specjalna strefa ekonomiczna – jest 

pan na tak?

- Owszem. Szkoda, że pomysł został 

zaproponowany tak późno. Jednak le-

piej późno niż wcale.
Rozmawiał Marcin Nieradka
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Podziękowania 

dla ordynatora Kowalczyka 
i zespołu lekarzy 

i pielęgniarek za dobrą 
opiekę medyczną 

składa Agnieszka Kuriata 
wraz z rodziną

Chciałbym odnieść się do tekstu re-

daktora Marcina Nieradki pt. „Pro-

gram czy koncert życzeń” opubliko-

wanego we wtorkowym „DN”. 

We wtorkowym wydaniu Dzienni-

ka Nowogardzkiego, Marcin Nierad-

ka w dość lakonicznym artykule od-

niósł się do naszego programu wybor-

czego. Postawił zarzuty określając pro-

gram wyborczy Wspólnego Nowogar-

du mianem koncertu życzeń a nie pro-

gramu wyborczego dla naszej gminy. 

Marcinie odpowiadając na Twoje 

pytania, muszę z przykrością stwier-

dzić, że po ostatniej sesji rady miej-

skiej powinniśmy zaprzestać jakiej-

kolwiek dyskusji programowej. Rada 

miejska wydała Kazimierzowi Ziem-

bie przyzwolenie na emisję 20 mln 

zł obligacji na dokończenie budowy 

szpitala. Jeżeli do tego dojdzie, to łącz-

nie z odsetkami do 2023 r. będziemy 

musieli spłacić 27,5 mln zł. Oznacza 

to, że w ciągu 4 lat następnej kaden-

cji prawie wszystkie środki pochłonie 

modernizacja szpitala, a naszą gminę 

będzie stać tylko na bieżące remonty 

mienia komunalnego – dróg, chodni-

ków, obiektów oświatowych. Na nic 

więcej. Nasz program pisany był przed 

podjęciem tej uchwały i zakłada, że fi -

nansowanie budowy szpitala nie po-

winno się odbywać w 100% z budżetu 

gminy, ponieważ nas na to po prostu 

nie stać.

Temat samochodów wystawionych 

na sprzedaż przy pl. Wolności od lat 

nie schodzi z ust mieszkańców Nowo-

gardu. Od lat nie podjęto również żad-

nej próby rozwiązania tego problemu. 

Nie ma rozwiązań prawnych? Roz-

wiązaniem może być ustalenie strefy 

płatnego parkowania. Rozwiązaniem 

może być, sprawdzona w Golenio-

wie, współpraca z policją w zakresie 

wzmożonej kontroli stanu techniczne-

go pojazdów oznaczonych „na sprze-

daż”. Zniechęca to właścicieli do eks-

ponowania ich w centrum miasta. Plac 

Wolności w dniach roboczych powi-

nien zapewniać miejsca parkingowe 

petentom Urzędu Miejskiego i  agend 

Starostwa Powiatowego. Obecnie zaję-

ty jest autami wystawionymi na sprze-

daż i autami należącymi do urzędni-

ków. Aby rozwiązać problem, należy 

wyznaczyć parkingi dla urzędników 

starostwa - na zapleczu byłego hote-

lu „Cisy” i dla urzędników gminnych 

- przy ul. 5 Marca, gdzie znajduje się 

obecnie zamknięty parking używany 

przez bank PKO, nie bardzo wiadomo 

na jakiej podstawie.

Marcinku, staram się w kolejności 

odpowiadać na Twoje zarzuty odno-

śnie naszego programu, który nazwa-

łeś populizmem, więc przejdę teraz do 

kwestii bezpieczeństwa. Uznałeś mo-

nitoring w mieście za zbyteczny, po-

nieważ przestępczość jest śladowa. 

Pragnę Ci przypomnieć, że jeszcze na 

początku września opisywałeś sprawę 

napadu z bronią w ręku na sklep na 

osiedlu Radosław, gdzie z moim bra-

tem i szwagrem opowiadaliśmy Ci na 

miejscu całego wydarzenia, jak nie-

Odpowiadając na pytania 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

bezpieczna była ta sytuacja 

i do jakiej tragedii mogło 

wtedy dojść. Nie chciał-

bym już więcej poruszać 

tego tematu, ponieważ dla 

mnie, a zwłaszcza dla mo-

jej rodziny, wiąże się on z 

traumatycznymi przeży-

ciami. Jeżeli uważasz tego 

typu sprawę za znikomą, 

to nie pozostaje mi nic innego, jak 

tylko pozostawić to bez komentarza 

i zrzucam to na twoje sumienie. 

Monitoring miasta to nie tylko ka-

mery w najniebezpieczniejszych miej-

scach, ale również szereg informacji 

o nim na tablicach informacyjnych 

czy mapach samochodowych. Z ba-

dań przeprowadzanych przez policję 

wynika, że w miastach monitorowa-

nych przestępczość nie tylko jest szyb-

ciej wykrywana, ale przede wszyst-

kim, dzięki informacji o monitorin-

gu, przestępcy omijają te miejscowo-

ści. Warto też wspomnieć akt wan-

dalizmu jakiego dokonano w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Nowo-

gardzie. To właśnie monitoring po-

mógł w szybkim ustaleniu i złapaniu 

sprawców. Sprawę inwigilacji za po-

mocą monitoringu również pozosta-

wiam bez komentarza. Nie wiem, któ-

rego burmistrza miałeś na myśli, ale 

wydaje mi się, że te czasy już dawno 

minęły.

Jeśli chodzi o kulturę, to nie będę 

się na ten temat specjalnie rozpisywał. 

Każdy wie, jak wgląda sytuacja Nowo-

gardzkiego Domu Kultury i kto za nią 

odpowiada. Podam tylko najświeższy 

przykład wynajmowania przez nas 

sprzętu nagłaśniającego na naszą ak-

cję ,,Dzień na sportowo”. Dzień przed 

podpisaniem umowy podniesiono 

nam wcześniej ustaloną cenę pięcio-

krotnie. Mam wrażenie, że będący 

z nami Krzysiek Żylak jednym telefo-

nem może w kwestii kultury w mieście 

zrobić więcej niż całe NDK. 

Jeśli chodzi o sprawę eurobioska, to 

uważam Marcinie, że się najnormal-

niej w świecie czepiasz. Od początku 

chodziło nam o budowę pełnowymia-

rowego  boiska ze sztuczną nawierzch-

nią obok stadionu. Kwestia programu 

unijnego z jakiego miało by to zostać 

dofi nansowane jest sprawą drugo-

rzędną. Nasz sztab ekspertów od fun-

duszy unijnych przygotował już kilka 

propozycji na ten temat. Przeanalizo-

waliśmy również możliwość budowy 

skateparku. Dziękuję za wyjaśnienie 

kwestii nazwy własnej. Postaramy się 

jej więcej nie używać.

Odnośnie fermy tuczu świń i wydo-

bywającego się z niej odoru, to Jesteś 

jedyną osobą, którą to śmieszy. Dla 

mieszkańców Nowogardu to ogrom-

ny problem i w tej sprawie jesteśmy w 

stałym kontakcie z  FZ Gaja. Chcemy 

podjąć działania mające na celu ogra-

niczenie negatywnych skutków fermy. 

Warto wiedzieć, że z fermy o obsadzie 

25 tys. świń wydziela się w ciągu go-

dziny ok. 10 kg amoniaku, co powo-

duje podwyższenie jego stężenia na 

obszarze 600 km2. W konsekwencji w 

wodach powierzchniowych następuje 

niebezpieczne zjawisko eutrofi zacji – 

czyli woda mówiąc potocznie kwitnie, 

śmierdzi, zdychają ryby,  nie mówiąc 

o tym że  wdychamy to w powietrzu.

Podsumowując - różnica między 

nami, a innymi komitetami jest taka, 

że WSPÓLNY NOWOGARD pro-

gram posiada, a o programach innych 

komitetów jeszcze nie słyszałem. 

Na koniec pragnę Ci Marcinie ser-

decznie podziękować w imieniu swo-

im, jak i wszystkich przedstawicieli 

Wspólnego Nowogardu za życzenia 

objęcia władzy w Nowogardzie. Mam 

nadzieję, że 21 listopada mieszkań-

cy podejmą mądrą decyzję i zarówno 

Twoje, jak i nasze życzenia się spełnią.

Pozdrawiam serdecznie
Michał Wiatr

Rzecznik prasowy WNPiS nie walczy 
o burmistrza

Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z boju o fotel burmistrza Nowogardu. 
Poinformował nas o tym radny, członek PiS Jerzy Majewski. W poprzed-
nich wyborach samorządowych kandydatem na burmistrza PiS był Jerzy 
Kaczmarski. Teraz weźmie on udział w wyborach do Rady Miejskiej z list 
Nowogardzkiego Forum Samorządowego. 

man

PODZIĘKOWANIA
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCi

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickie-
go w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub biura 
na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA WARSZTAT 
Z KANAŁEM W CENTRUM NOWOGARDU , po-
wierzchnia. 70m2  tel. 660 797 830

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na Bema. 
796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m kw 
z budynkiem gospodarczym Okulickiego 2a. 
514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum Nowogar-
du 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym remoncie 
ze względu na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być mieszkanie 
do remontu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Sprzedam połowę domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu jedno-
rodzinnego osobne wejście, Nowogard. 
609 307 327

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m kw. po-
wierzchni terenu (ogrzewanie + pomieszczenie 
socjalne). 607 646 622

• Mieszkanie dla osoby kreatywnej jedyne w swo-
im rodzaju 3 poziomowe, mieszkanie z otwar-
tym kominkiem i dwoma garażami. W handlo-
wym centrum Nowogardu. 605 305 160

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biurowe 
w centrum Nowogardu. 787 122 972 

• Sprzedam dwie działki pod garaże murowane 
przy J.Pawła II w Nowogardzie, cena 4800 zł/m 
kw. 605 522 340

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 67 m kw. 
Warszawska 13 na 2 pokoje z kuchnią do II pię-
tra, blisko kościoła. 91 39 26 528, 667 926 528

• Sprzedam garaż murowany na Zamkowej. 91 
39 23 544

• Posiadam do wynajęcia kontener handlowy 12 
m kw. w Goleniowie na targowisku przy ul. Zie-
lona droga 59, bardzo atrakcyjny punkt, vis a vis 
fryzjera. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. IV piętro Żerom-
skiego 19. 84 tys. 883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 m 
kw. 1 piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe po general-
nym remoncie II piętro 15 lutego 15/23. Cena 
200 tys. 91 39 20 316

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 pokojowe 
1 piętro 69 m kw. na 2 pokoje 1 lub 2 piętro z do-
płatą. Nowogard ul. Żeromskiego. 505 149 147

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowogardzie. 
95 766 9000

• Wynajmę pomieszczenia na ul. Sądowej Nowo-
gard. 601 58 40 86

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki kom-
fort, ogrzewanie indywidualne, niski czynsz. 
604 441 609

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe przy ul Ban-
kowej. 660 874 155

• Sprzedam bardzo ładne poddasze w centrum, 

wysoki standard 58 m kw. ul. Tadeusza Kościusz-
ki. 695 426 092

• Kupno mieszkania w Nowogardzie. 512 012 953

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – suterena 45 
m kw. 507 023 080

• Sprzedam dom jednorodzinny wolnosto-
jący o pow. 80m2 wraz z zabudowaniami 
i działką rolną, położony w Rogowie (gm. Rado-
wo Małe). Tel. 661 751 286.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w Gry-
fi cach na 3 pokoje w Nowogardzie Tel 
504940134.

• Wydzierżawię pomieszczenie 65 m2 na 
terenie piekarni ul Boh. Warszawy 66 . Tel 
606891445

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie ( z gara-
żem)  o powierzchni  użytkowej ok. 80 m2. Cen-
trum , II piętro bezczynszowe. Tel 91 3920740

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe , umeblowa-
ne Tel 697 583 382 lub 601 724492

•  Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w bloku 
na ul. Wiejskiej  Tel  785 440 912

• Sprzedam działkę pod garaż w centrum Tel 
513 805 550

•  Sprzedam działkę ogrodową. Odstępne 1700 zł 
Nowogard Tel 791423559

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe, słoneczne, 
centrum miasta z widokiem na jezioro, duża 
kuchnia. 91 39 20 113

• Do wynajęcia lokal w pomieszczeniach biu-
rowych PSS Społem ul. 3go Maja 40, niska 
cena. 91 39 21 805  

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. na I piętrze po 
remoncie. 661 510 846

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 15go 
lutego. 501 518 266 

• Wynajmę  atrakcyjne 90 m2 mieszkanie , pełen 
komfort. 668 989 393

• Mieszkanie do wynajęcia 607 289 286

• Sprzedam piękne nowoczesne mieszkanie w 
Nowogardzie Tel 695 183 033

• Mieszkanie do wynajęcia tel 607 289 286

• Sprzedam dom tel. 91 39 21  603 kom 
663 748 230

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe- suterena 
Tel.  507 023 080

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 m2  przy uli-
cy Zamkowej 3 pokoje . Tel 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w Wierzbięcinie 
wraz z przylegającym ogródkiem oraz garażem 
. Cena 175 000 zł.  Tel.  604 942 164

• MIĘTNO- działka pod zabudowę 2500 m2 za do-
mem. 38000zł . Tel 725899426

• DUNIEWO- 2 ha ziemi, może być pod zabudowę 
lub pod KRUS , koło KAMIENIA Pom . 28000 zł. 
Tel 889 133 882

• Wieś ZWIERZYNEK  k/ Dobrej Now.  Samodziel-
na połowa domu 70 m2  z działką 1000 m2 . 
57 000 zł. Tel 501 307 666

• Sprzedam działkę pod komercję lub zabudowę 
, 1,1 ha na Boh Warszawy , cena 20m zł/m2. Tel 
660 206 833

• Połowa domu na Boh. Warszawy , blisko cen-
trum 100 m2 , działka 800 m2, TANIO-  
255 000 ZŁ. TEL 783 534 677.

• OSTRZYCA  wieś blisko Nowogardu, przepięknie 
położony areał 6 ha , przy lesie pod zabudowę 
na kolonii wsi, cena ok. 3zł/m2 . Tel 502 103 432.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokoje dla fi rmy lub 
osoby prywatnej . Tel 607 420 272

• Do wynajęcia lokal w stanie surowym na 
działalność gospodarczą, 65 m2 , ul Ponia-
towskiego .tel 693 429 294.

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja Tel   
503 150 300

• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym 
Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. Dom 170 
m2 i budynek na działalność gospodarczą 
300m2 na działce 15 arów. Tel  660 34 42 00 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 67m2 , 3 
pokoje, II piętro+ garaż Tel 660 34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w bloku 
po remoncie Tel.  693 850 197

• Oddam w najem mieszkanie  2 pokojowe. Tel.  
601889596 – po 15  

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka serwi-
sowa, zadbany, srebrny metalic, cena 45 500zł. 
605 522 340

• Renault 19 1,4 model 1995 w dobrym stanie. 
Cena 1950zł do negocjacji. 663 593 987

• Peugeot 106xs poj 1,4 z katalizatorem 1995 r moc 
55 Kw, 4-dźwiowy, klimatyzacja Tel 501521 629

• Sprzedam Forda Fiestę rok prod, 1998 poj. 1,3 , 
zadbany stan bardzo dobry . Tel. 668137232

ROLNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 608 01 39 95

• Sprzedam ziemię 84a, Kościuszki. 514 387 864

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Żabowo. 91 
39 106 49

• Sprzedam kaczki francuskie skubane na zamó-
wienie. 664 969 584

• Prosięta sprzedam. Tel 502853573

• Sprzedam kaczki ,gęsi Tel 913910687

• Sprzedam gęsi duże oskubane Tel 796759414

• Kupię przyczepę rolniczą do remontu z papiera-
mi Tel 693716002

• Ziemniaki jadalne  70-80 gr  na kilogram – sprze-
dam . Tel 883381732

• Sprzedam:  ziemię 6 ha- krajzegę 7,5 kW- ciągnik 
C-360 . Tel 91 39 26 189  Wiśniewski Dąbrowa 43

• Sprzedam 4 koła kompletne do ciagnika 2 szt. 
11/2R 46  i 2 szt 9/5 R 32 tel 721 121 336

• Sprzedam prosiaki 91 39 14 885

• Sprzedam ziemniaki jadalne VINETA . Tel. 506 
48 40 79

• Sprzedam grunty rolne 5,20 ha, Błotno Tel 
604 390 356

• Sprzedam kopaczkę elewatorową dwu-rzędo-
wą do ziemniaków. Tel 91 39 14 885

• Sprzedam obornik Tel 793 908 098

• Sprzedam prosięta 669 673 266

• Sprzedam prosiaki Tel 91 39 17960  lub 694 819 
036

• USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkiego 7. 
91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzycz-
na wesel, zabaw i innych imprez okoliczno-
ściowych. www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konkuren-
cyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. Tel. 
606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przyczepa 
1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, śmierć, błąd w 
sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Tanio, 
szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Ponia-
towskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• J.niemiecki – korepetycje. 508 517 010

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, wy-
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www.extradom.net.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

W TYM TYGODNIU POLECAMY 

RAASZZAMY NA NASZZĄĄ NNOOWWĄĄ

KOMPLEKS DZIAŁEK 

W NOWOGARDZIE 

z warunkami zabudowy 

media: woda i prąd na 

działce 
CENA JUŻ 

OD 95 zł/m2 

DZIAŁKĘ 

W CENTRUM 

o pow. 1327 m2 

cena: 140 000 zł

druki wielkoformatowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, studio 
reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Szkolenie BHP i p.poż. w fi rmach. 607 260 528

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i niemieckiego 
z polskim tłumaczeniem – tanio, pewnie, solid-
nie. 512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Transport , przeprowadzki. Szybko ,tanio. 
696 138 406

• J.niemiecki. 607 617 844

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Elektryka, centralne ogrzewanie, drobne na-
prawy dachów. Do 30% taniej. 511 169 877, 
506 323 560

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Transport Mercedes- Sprinter Tel 724171 691

•  Usługi ogólnobudowlane- szpachlowanie, ma-
lowanie, panele ,regipsy  tel 510916530 

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 
39 72 575, 695 085 470.

• Docieplenia budynków, podbitki, docieple-
nia i adaptacje poddaszy Tel 608 847 784

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel.  607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Remonty mieszkań na każdą kieszeń Tel. 
721 140 501

• Pogotowie komputerowe Tel. 798 305 828

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 385 
20 18.

• Przyjmę do pracy na targowisku. tel. 612 012 
823

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie pawi-
lonów hodowlanych ( szalowanie, montaż kon-
strukcji drewnianych itp.). 601 520 540

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika  603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do prac wy-
kończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię do prac ogólnobudowlanych i wy-
kończeniowych Tel. 660 143 113

• Zatrudnię pracownika fi zycznego  oraz mał-
żeństwo na farmę . Zapewnione dobre warunki 
mieszkaniowe i płacowe Tel 502 56 23 78  oraz  
91 39 103 15

• Poszukuję pracownika do ocieplenia budynków 
Tel. 662 678 895

• Przyjmę kierowcę Tira  tel. 509 411 822

• Zaopiekuję się osobą starszą Tel.   91  350 30 53

• Przyjmę do pracy malarzy i szpachlarzy Tel.  
888 603 612

• Zatrudnię blacharza, lakiernika do warszta-
tu na terenie Niemiec, z doświadczeniem Tel.  
661 283 337 oraz  91 39 27350

• Przyjmę do pracy na budowę Tel. 697 363 247

• Kobieta lat 27,  z doświadczeniem w branży 
ubezpieczeniowej,  szuka pracy w Nowogardzie 
Tel 722 289 522.

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy Vail-
lant z Niemiec po przeglądzie serwisu, do 
mieszkania, domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec tylko 
ogrzewanie – mieszkanie, dom, sklep, gwa-
rancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant z Niemiec, 
gwarancja, cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, stoją-
cy z wężownicą do podłączenia go z piecem 
węglowym lub gazowym, typ 120, 150 litr, 
fi rmy Vaillant, cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380 V, niemiecki Vaillant wi-
szący, małe gabaryty, domek, bar, cena od 
250 zł. Tel. 691 686 772.

• Owczarek  niemiecki ośmio-miesięczny samiec 
po rodzicach z rodowodem, ojciec wnuk po-
dwójnego zwycięscy świata, świata sprzedam. 
91 39 21 828

• Tanio sprzedam grzejniki żeliwne. 501 549 818

• Sprzedam kostki „Polbruk” 60 m2 cena 15 
zł/1m2 tel 519 453 549

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii i inny 
sprzęt  608658184

• Sprzedam owczarki niemieckie Tel  91 39 
10656

• Sprzedam tanio meble pokojowe używane w 
dobrym stanie Tel 721 314 711 

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  tel  
603 353 789

• Sprzedam pianino tanio. 506 486 202

• Pianino „Białoruś” brązowe z połyskiem, do na-
strojenia sprzedam. 91 39 20 676

• Pompa głębinowa Danfos Typ IS -4-08 tel 
668 989 393

• Sprzedam pompę  wtryskową do VWT 4  1,9 TD 
nową fi rmy BOSCH Tel 691 887 889

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewania ,po-
jemnik na wodę podgrzewany opałem,pojem-
nik na wodę elektryczny ,Nowe ,nieużywane. 
913922447, 913927089, 513937970.

• Sprzedam wózek inwalidzki-  cena do uzgodn.  
+  gratis wózek inwalidzki ręczny Tel 91  350 
3053 lub  516 838 105

• Sprzedam telewizor  Sanio  29” , stan idealny. Tel 
. 603 455 859

• Sprzedam dwa fotele i ławę Tel.  510 910 605

• Wynajmę na reklamę , bilbord ścianę  o pow.  90 
m2. Tel.  693 429 294 
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Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

ZATRUDNIĘ

fryzjera męskiego

tel. 607 407 240

Usługi opiekuńczo

-pielęgniarskie

tel. 607 646 830, 

91 39 23 684

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc 

do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 312 Burmistrza Nowogardu z 
dnia 17 września 2010 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy 

i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 
odbędzie się w dniu 14 października 2010 r. w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900. 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed 
rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 100 zł (sto 
złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży

3. Wadium należy wnieść na rachunek w Banku PKO S.A. I O/
Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w 
kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, ozna-
czając przedmiot, za który wnoszona jest opłata najpóźniej 
3 dni przed przetargiem. 

4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala 
się na kwotę 50,00 złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest 

zawrzeć umowę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 
do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany czynsz powiększony 
o 22 % podatek VAT. 

8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 25 października do dnia 3 
listopada 2010 r. 

9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone 
wadium, należy wpłacić do dnia 18 października 2010 r. Czynsz 
należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard w PKO S.A. I O/
Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w 
kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, ozna-
czając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 

10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 
powoduje utratę prawa do handlu oraz utratę wadium. 

11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu 
wygrania dwóch miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje 
miejsce za czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono lub 
jego różnica zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Zarząd Powiatu w Goleniowie

ogłasza I przetarg 

ustny nieograniczony
Przedmiot najmu - lokal użytkowy nr 11

 o pow. 24,59 m2 - wadium 64,00 zł

usytuowany na parterze w budynku byłego hotelu „Cisy" w Nowogardzie 

na działce nr 146 w obrębie 3 miasta Nowogard.

Wywoławcza stawka wyjściowa za l m2 powierzchni lokalu użytkowego 

wynosi 26,00 zł plus podatek VAT 22% w stosunku miesięcznym. Stawka 

czynszu nie obejmuje opłat za media i podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 9°° w Sta-

rostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej l (pokój 125).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty 

wadium, dowodu tożsamości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypad-

ku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych 

pełnomocnictw.

Wadium   należy   wpłacić   do   dnia   02   listopada   2010   r.   w   kasie   

znajdującej   się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: 

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 

(wymagane potwierdzenie przelewu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prze-

targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania 

lub zamienięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone 

wadium zalicza się w poczet czynszu najmu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy 

przez osobę, która wygrała przetarg.

Dodatkowe   informacje   dotyczące  przetargu można uzyskać w   Wy-

dziale   Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 203 II piętro) 

lub telefonicznie 091-418-05-12 wew. 238.

ZAGINĄŁ PIES
w okolicy cmentarza

cały czarny, 

łapy brązowe,

czarna obroża

tel. 784 017 270
PROSZĘ 

O KONTAKT

PODZIĘKOWANIE!
UCZNIOWIE KLASY I A  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  1 W NOWO-

GARDZIE SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSO-
RÓW, KTÓRZY POMOGLI W ZORGANIZOWANIU UPOMINKÓW DLA 
DZIECI  Z OKAZJI „PASOWANIA PIERWSZAKÓW”

DZIĘKUJEMY:
- CIASTKARNI -PANI MALINOWSKIEJ 
-HURTOWNI „PIER”
-KSIĘGARNI „BIUREX”
ORAZ PRZEDSTAWICIELOM KOMISARIATU POLICJI, KTÓRZY 

ZASZCZYCILI NAS SWOJĄ OBECNOŚCIĄ. SKŁADAMY RÓWNIEŻ 
PODZIĘKOWANIE RODZICOM KLASY ZA PRZYGOTOWANIE WSPA-
NIAŁEGO POCZĘSTUNKU . 

Wychowawca i uczniowie kl.I a
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

HALINA GALUS

HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:

- księgi przych. i rozch., ewiden-

cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-

stałe ewidencje oraz ZUS.

Sporządzamy deklaracje podat-

kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(pr(p(pppppppppppppppp zed t

                         

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

REKLAMA

Biedronka na święta?
Prace na placu ruszyły z kopyta. Wykonuje się stalowe zbrojenia i wyko-

py pod fundamenty…
LMM
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 8.10

Rozwiązanie krzyżówki nr 1.10 – PIĘKNO 
JESIENI – nadesłali: Zdzisława Sosnowska, Ja-
goda Socha, Pelagia Feliksiak, Halina Stefańska, 
Natalia Chruściel, Krystyna Zawidzka, Zygmunt 
Mierkiewicz  (także rozwiązanie krzyżówki nr 
24.09), Szczepan Falaciński, Teresa Januszonek, 
Andrzej Leszczyński, Krystyna Wojtkiewicz, Hali-
na Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik oraz 
Teresa Czarnecka (Wierzbięcin), Krystyna Tretiak 
(Maszkowo), Iwona Kochelska (Błotno), Agnieszka 

Skowrońska (Strzelewo), Agnieszka Pluta (Błotno), 
Regina Czarnowska (Osowo), Elżbieta Lewandow-
ska (Strzelewo).

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Regina Czarnowska z Osowa, 
- Krystyna Wojtkiewicz z Nowogardu, 
- Jagoda Socha z Nowogardu.

Gratulujemy !  

PRAMATYZM 

Co nam szczerze mówiąc 

Może dać odnowa, 

Gdy odpowiedzialność 

Jest anonimowa.

MODLITWA

Ogłosiliśmy czas odnowy, 

Pora, by pójść do Częstochowy .

Przeprosić pana za to i owo, 

Coś mi zrobili z Polską Ludową.

Ja, jako prawy obywatel, 

Odpowiedzialność czuję za to 

Za fałszowanie statystyki, 

Za ekonomiczne wyniki, 

Za zaniedbywane rolnictwo, 

Wielkopłytowe budownictwo,

Za inwestycję, planowanie, 

Nie prawidłowe zarządzanie, 

Sprawy kadrowe i płacowe.,

Za stare związki zawodowe. 

Za propagandę i rzecz prosta, 

Za to, by „Polska w siłę rosła”.

I chociaż ja nie byłem przy tym, 

Gdyż jestem skromnym emerytem, 

I nie mam willi, ani daczy, 

Niech Bóg łaskawie mi wybaczy. 

NABYTEK 

Oto mój postulat,

Pardon, że nie nowy, 

Czas nabyć licencję 

Na olej do głowy. 

BEZ ZŁUDZEŃ 

Zmiana nazwiska 

Nie zmienia pyska. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Marcin Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta-
ni sław Ma rek, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 
No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: 
dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny: 
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 
26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 
2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszyst-
kich przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN
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Motocross

Dobry występ 
w Pucharze Polski

26.09.2010 na torze motocrossowym w Ornecie odbyła się V runda Pu-

charu Polski w motocrossie. Nasz klub na tych zawodach reprezentowali: w 

klasie 85cm3 Paweł Klewicz, w klasie MX2 Michał Kozera. Klub w Ornecie 

powstał przed rokiem i w rocznicę swego istnienia zorganizował pierwsze 

zawody Pucharu Polski. Tor bardzo piaszczysty, zrobiony na polu do nie-

dawna uprawianym. Bardzo szybko robiły się duże dziury. Jako pierwszy na 

maszynę startową do pierwszego biegu z 8 czasem wyjechał Paweł. Dobrze 

szło do 7 okrążenia na którym mocno wyglebował i jako przedostatni minął 

linię mety. Do drugiego biegu wystartował mocno poobijany. Bardzo dziel-

nie walczył na wszystkich okrążeniach i jako 10 minął linię mety. W klasyfi -

kacji generalnej po 5 zawodach zajmuje 10 miejsce. Jako drugi w klasie MX2 

na maszynę startową wyjechał Michał Kozera. Zajmując 8 miejsce na cza-

sówce zajął 8 pole startowe. Bardzo ambitnie przejechany pierwszy bieg, nie 

popełniając większych błędów jako 10 minął linię mety. W drugim biegu tor 

był już mocno dziurawy lecz Michałowi to nie przeszkadzało, bo na takim 

trenuje. Dobrze przejechane 25 minut dało 9 miejsce. W klasyfi kacji gene-

ralnej po 5 rundach Michał zajmuje 8 miejsce. Pozostała jeszcze jedna runda 

Pucharu Polski. Życzymy dobrego występu. 
EK

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie 

w Trzebieszewie. 
Zawody odbędą się dn. 17.10.2010 r., 

zapisy do dn. 15.10.210 w sklepie wędkarskim 
“Tęczak” przy ul. Waryńskiego, wpisowe 10 zł. 

Wyjazd o godz. 6.00 z ulicy 5 Marca 
(budynek starego sądu). 

Zarząd Koła PZW Tęczak

Spartakiada 
w Sikorkach 

W dniu 03.10.2010 odbyły się zawody sportowe, w których brały udział 

zespoły z gminy Nowogard. W rozgrywkach fi nałowych zespoły zajęły na-

stępujące miejsca. 

Piłka nożna 

I miejsce – WKS Sokół Sikorki 

II miejsce – WKS Probud Wyszo-

mierz 

Najlepszym strzelcem turnieju zo-

stał Paweł Wojdyłło z WKS Sikorki 

Piłka siatkowa 

I miejsce WKS Sokół Sikorki 

II miejsce WKS Czermnica 

III miejsce WKS Probud Wyszo-

mierz 

Najlepszym siatkarzem turnieju 

został Rafał Jabłoński z WKS Sokół 

Sikorki 

Piłkę nożną i siatkową sędziowali 

koledzy Adam Milewski i Arkadiusz 

Domagała 

Puchary i statuetki dla zawodni-

ków i zespołów wręczali: Krzysztof 

Paulig, Andrzej Kania i Adam Mi-

lewski 

Krzysztof Paulig z Sikorek otrzy-

mał puchar za całokształt pracy na 

rzecz sportu i swojego środowiska. 

Prowadzenie, nagłośnienie oraz 

oprawa muzyczna poprowadził z 

humorem i perfekcją jak zwykle nie-

zastąpiony Tadeusz Łukaszewicz.  

Organizatorzy spartakiady dziękują 

następującym osobom a szczególno-

ści: Adam Kubiak za wykoszenie bo-

iska, Zbigniew Szafran za użyczenie 

sprzętu, Andrzej Kania za użyczenie 

agregatu, Sołtys Marzena Kuriata za 

pomoc w organizacji imprezy, Teo-

fi l Śmieciuch za prace porządkowe, 

Lucyna  Paulig za przygotowanie or-

ganizacyjne imprezy, Adrianna Ku-

riata za prace porządkowe, Leszek 

Ostrowski za prowadzenie ogródka 

gastronomicznego oraz młodzieży 

i samym sadownikom za przygoto-

wanie obiektów sportowych oraz ze-

społom i kibicom za udział w zawo-

dach. 
Źródło i foto: 

Lucyna i Krzysztof Paulig 

Red. Jarosław Bzowy 

II liga 3.10.2010r.

Old Punks – Czarne Chmury   0:5

Jantar – Nehuera Osowo         6 : 1

Czarne Koszule – Błękitni      3 : 4

Ogień w okopie – Bosman     3 : 2 

Zamkowa – Skorpiony          6 : 2 

Tabela

1. Jantar                    3    6:1

2. Czarne Chmury    3    5:0

3. Zamkowa             3    6:2

4. Błękitni                3    4:3

5. Ogień w okopie   3    3:2

6. Czarne Koszule   0    3:4

7. Bosman               0    2:3

8. Skorpiony            0   2:6

9. Nehuera Osowo   0   1:6

10. Old Punks          0   0:5 

I Liga

Budowlani – Seniorzy  1: 1

Herosi – Tubisie          0 : 3

Pampeluna – Probud   1 : 3

BTCH – Bad Boys      2 : 3

Tabela

1. Tubisie             3   3:0

2. Probud             3   3:1

3. Bad Boys        3    3:2

4. Budowlani      1    1:1

4. Seniorzy         1    1:1

6. BTCH            0    2:3

7. Pampeluna     0    1:3

8. Herosi            0    0:3

Następna kolejka (niedziela 

10.10.2010):

II liga

14.00 Błękitni – Ogień w okopie

14.30 Nehuera – Czarne Koszule

15.00 Czarne Chmury – Jantar

15.30 Zamkowa – Old Punks

16.00 Bosman – Skorpiony

I liga

16.30 Seniorzy – Herosi

17.00 Tubisie – Budowlani

17.30 Bad Boys – Pampeluna

18.00 Probud – BTCH
Opr.TS

NALP – Wyniki I kolejki
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1,20 zł

11 października br. g. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767

REKLAMA

Czereśniowy sad
Szybko, solidnie, kompleksowo….

LMM
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Czytaj s. 4

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

Oferuje w niskich cenach:
- Farby, lakiery, impregnaty
- Zaprawy cementowe,
- Kleje do glazury 
- Wykładziny PCV
- Narzędzia malarskie
- Mieszalnik farb 
- Dekoral, TIKKurila

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

72-200 Nowogard  ul. 15 Lutego 9c
tel. kom. 667 715 815

gabinet czynny od pon-pt w godzinach  10.00 - 16.00

Informujemy, że 

12 października 2010 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Niechciana prywatyzacja Niechciana prywatyzacja 
przedszkolaprzedszkola

Czytaj s. 3

Dzień 
Edukacji 
Narodowej
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Kronika policyjna 

REKLAMA

Nowogard, dnia 07.10.2010 r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany. 

2. Kierowca C+E. 

3. Kierowca. 

4. Sprzedawca. 

5. Elektryk / elektronik. 

6. Spawacz. 

7. Pilarz. 

8. Wulkanizator. 

9. Operator żurawia / fadromy 

teleskopowej / wózka widło-

wego. 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Agent ubezpieczeniowy 

2. Kierownik zespołu 

3. Dyrektor agencji 

4 październik
Godz. 10.10 – kolizja drogowa w któ-

rej uczestniczyły dwa pojazdy - sprawcę 
ukarano mandatem karnym.

11.45 – policjanci OPI KPP w Nowo-
gardzie w miejscowości Kulice dokona-
li zatrzymania poszukiwanego listem 
gończym Sylwestra R.

12.15 – wykroczenie porządkowe na 
ul. Kościuszki - wniesiono trzy wnioski 
o ukaranie za spożywanie alkoholu w 
miejscu niedozwolonym.

17.20 – na ul. Dworcowej Ernest K. 
został uderzony przez nieznanego męż-
czyznę, który chciał od niego papiero-
sa. Poszkodowany doznał urazu twarzy.

19.50 – kradzież alkoholu przez Syl-
wię W. w sklepie Netto. Kierownictwo 
sklepu ze względu na chorobę psychicz-
ną sprawczyni ustąpiło od ukarania.

5 październik
Godz. 12.50 – policjanci OPI KPP 

w Nowogardzie zatrzymali sprawcę 
wykroczenia drogowego. Zaparkował 
on  pojazd w niedozwolonym miejscu. 
Sprawca odmówił przyjęcia mandatu, 
postępowanie karne prowadzi KPP w 
Nowogardzie,

18.35 – policjanci OPI KPP w No-
wogardzie zatrzymali nieletnich spoży-
wających alkohol. Sprawa trafi  do Sądu 
Rodzinnego.

19.25 – w trakcie kontroli drogowej 
w miejscowości Krasnołęka policjanci 
zatrzymali kierującego rowerem Euge-
niusza K. który posiada aktualny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych i rowerów w ruchu lądo-
wym.

6 październik
24.10 – dyżurny został powiadomio-

ny o palącym się pojemniku na śmieci 
za Domem Kultury.

10.10 – ochrona sklepu Netto powia-
domiła o kradzieży sklepowej. Sprawca 
Danuta W. została ukarana mandatem 
karnym.

11.25 – Kradzież z włamaniem do 
pomieszczenia gospodarczego w miej-
scowości Karsk. Ukradziono pompę 
wodną o wartości 2000 zł. Postępowa-
nie prowadzi KPP w Nowogardzie.

16.25 – policjanci OPI w trakcie kon-
troli drogowej zatrzymali rowerzystę 
Andrzeja K. który znajdował w stanie 
nietrzeźwości 0,45 promila.  

21.00 – kradzież torebki damskiej 
wraz z zawartością ze świetlicy szkolnej 
gimnazjum nr 1.

7 październik
Godz. 14.30 – pracownik sklepu In-

termarche powiadomił o kradzieży, 
sprawcą okazała się Beata S. która zo-
stała ukarana mandatem karnym.

16.19 – w miejscowości Kościuszki 
dokonano kradzieży przewodów elek-
trycznych od spawarki oraz przedłuża-
czy elektrycznych.

8 październik
24.20 – policjanci OPI w trakcie kon-

troli drogowej zatrzymali kierowcę Mi-
chała C. w stanie po spożyciu alkoholu.

11.00 – kradzież z włamaniem do 
stodoły w miejscowości Strzelewo skąd 
nieznani sprawcy dokonali kradzieży 
przewodów elektrycznych.

9 październik
9.00 – kradzież z włamaniem do sa-

mochodu marki Polonez na parkin-
gu przy ul. Boh. Warszawy  - nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży komplet-
nego koła.

11.55 – nieznany mężczyzna zgłosił, 
że samochód marki Volsvagen uderzył 
w drzewo, a w pojeździe znajduje się 
jedna osoba z zakrwawioną twarzą. 

20.25 – policjanci OPI KPP w No-
wogardzie na ul. Kościuszki zatrzyma-
li czterech mężczyzn spożywających al-
kohol. Sprawców ukarano mandatem 
karnym w wysokości 100 zł.

10 październik
Godz. 10.50 – kolizja drogowa na 

drodze nr 6 przy wylocie z Nowogardu 
na ul. 3 Maja w której brały udział dwa 
samochody  Skania i Daewoo Nubira.

11.30 – jedna z matek nieletniej cór-
ki zaniepokojona długą nieobecnością 
(powinna wrócić z dyskoteki) powia-
domiła policję. Patrolom został przeka-
zany rysopis nieletnich. O godz. 16.30 
dziewczyny odnaleziono na ul. War-
szawskiej i przekazano rodzinom.

Ku przestrodze –  demoralizacja 
nieletnich jest zabroniona w wyniku 
czego sprawa zostanie przekazana do 
Sądu Rodzinnego.

18.00 – Z jednego z mieszkań w miej-
scowości Żabowo skradziono piec ka-
fl owy.

19.00 – kradzież w sklepie Netto - 
przeciwko sprawcy zostanie wniesiony 
wniosek do Sądu Rejonowego w Gole-
niowie.

23.15 – kolizja drogowa na stacji Or-
len - cofający samochód uderzył w inny 
pojazd.

Komunikat 
W dniach z 9 na 10 policja w ramach 

akcji Bezpieczne Drogi przeprowadziła 
kontrolę pod kątem alkoholu i narko-
tyków. Policjanci OPI KPP Nowogard 
oraz funkcjonariusze Straży Granicznej 
wylegitymowali 100 osób i skontrolo-
wali ponad 50 samochodów. Zatrzyma-
no 4 nietrzeźwych kierujących, nałożo-
no 4 mandaty karne, 1 osobę pouczo-
no, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny, 
3 prawa jazdy, przeciwko jednej osobie 
wniesiono wniosek do sądu za kierowa-
nie pojazdem nie mając do tego upraw-
nień. Akcje będą powtarzane i nasilane 
podczas weekendów.

Katarzyna M. Kosakiewicz. 

 

Sonda
Wspomnienia z ławki szkolnej 

Sylwia Nawara – Właścicielka salonu 

kosmetycznego – Moje osobiste wspomnie-

nia z lat szkolnych ciągle są bardzo miłe, 

mimo, że upłynęło już parę lat. Uczyłam się 

w Szczecinie. W chwili, gdy rozpoczynałam 

naukę moja szkoła była budowana, więc pa-

miętam te „wędrówki” z nowymi krzesła-

mi i ławkami, które wspólnie ustawialiśmy 

w klasach. Nauczyciele byli bardzo mili, co 

przyczyniło się do dobrej atmosfery wśród 

uczniów. Byłam wzorową uczennicą i jeże-

li byłaby taka możliwość to na pewno chciałabym cofnąć czas do lat szkol-

nych. 

Krystyna Szeronos – lekarz stomatolog 

– Skończyłam studia dość dawno. Ale pa-

miętam, że miałam wspaniałych profesorów, 

którzy byli bardzo sprawiedliwi i kompe-

tentni. Zależało im, by wiedza, którą przeka-

zywali była połączona z dobrym wychowa-

niem i przede wszystkim etyką lekarską, ale 

również bardzo dobrze wspominam czasy z 

Liceum. To, że zostałam lekarzem stomato-

logiem było przypadkiem, którego „spraw-

cą” był mój wujek, chociaż miałam również 

zainteresowania politechniczne. Nie żałuję, 

że jestem dziś dentystką, bo lubię swój zawód. Dziś szkole życzę bezpieczeń-

stwa, które dla dzieci jest najważniejsze, a nauczycielom, by mądrze kształ-

cili swoich uczniów i przede wszystkim zdrowia. 

Michał Walas – uczeń studium informa-

tycznego – Jestem jeszcze bardzo młody, ale 

jestem bardzo ciekawy jak wyglądała kiedyś 

nauka? Dziś moim zdaniem w szkołach jest 

zbyt niski poziom nauczania. Te dyspropor-

cje są widoczne np. na tle Szczecina i Nowo-

gardu. Jako uczeń chciałbym, by dzisiejsza 

szkoła była bez łobuzów i wszelkich przeja-

wów przemocy.  Uczniowie, którzy łobuzują 

powinni być surowo karani.
Opr. Jarosław Bzowy 

UWAGA – miejscowe  

wyłączenia prądu!
- 13.10.2010 – w godz. od 7.15 do 15.00 – Karsk, Warnkowo, Warnkowo 

Os. Warnkowo Ujęcie Wody,

- 14.10.2010 – w godz. od 7.15 do 15.00 -  Karsk, Warnkowo, Warnkowo 

Os. Warnkowo Ujęcie Wody,

- 14.10.2010 – w godz. od 8.30 do 14.30 – Dąbrowa, Bochlin Kolonia, 

Ogorzele, Olszyca.

Źródło - Operator ENEA : http://www.operator.enea.pl/index.

php?rejon=33
Opr. LMM
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REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

To postulat  licznie zebranej grupy nauczycieli i rodziców na spotkaniu, którego przedmiotem była propozycja 

przekształcenia Przedszkola nr 1 w placówkę niepubliczną. Wniosek złożyła do Burmistrza Kazimierza Ziemby Dy-

rektor Przedszkola Jolanta Jackowiak 

Przedszkole przy ul. Żeromskiego

Niechciana prywatyzacjaNiechciana prywatyzacja

opieki i nauczania , który jest zasłu-

gą  kadry pedagogicznej i sprawdzo-

nych mechanizmów funkcjonowa-

nia placówki. Ale ta ocena w od-

czuciu zebranych to tylko  potwier-

dzenie, że przedszkole nie powinno  

zmieniać swojego dotychczasowego 

charakteru.  Batalia o zachowanie  

placówki na dotychczasowych zasa-

dach będzie trwać, czego dowodem 

jest poniedziałkowa akcja rodziców 

w trakcie której złożono petycję do 

Burmistrza Nowogardu. Jaki skutek 

ona przyniesie pokaże już wkrót-

ce czas i decyzje odpowiedzialnych 

osób. Jednak w całej tej dramatycz-

nej sprawie nasuwa się podstawowe 

pytanie, które brzmi. Czy prywatne 

przedszkola to dobry pomysł na te 

trudne czasy?

  Z ostatniej chwili. 

W dniu wczorajszym w Ratuszu 

odbyło się spotkanie rodziców oraz 

grona pedagogicznego Przedszko-

la nr 1 z burmistrzem Kazimierzem 

Ziembą. Na spotkaniu pojawiał się 

również przewodniczący Rady Miej-

skiej Marek Krzywania. Podczas 

spotkania Burmistrz zaprezentował 

zebranym treść wniosku jaki złoży-

ła dyrektor placówki Jolanta Jacko-

wiak. Następnie zakomunikował, że 

wniosek o prywatyzację został wy-

cofany w godzinach rannych drogą  

e-mailową. Rodzice mimo to złoży-

li protest z podpisami wobec wnio-

sku o prywatyzację oraz  formalny 

wniosek, w którym domagają się dy-

misji p. Dyrektor .W toku  spotkania 

rodzice oraz przedstawiciele kadry 

przedszkola nr 1 domagali również  

się zawieszenia  J. Jackowiak  w obo-

wiązkach dyrektora do czasu jego 

rozpatrzenia. Ich zdaniem nie jest 

już możliwa współpraca z Dyrekto-

rem tej placówki. K. Ziemba obiecał, 

że wniosek zostanie rozpatrzony w 

ciągu 30 dni. 

Jarosław Bzowy 

W dniu 07.10.2010 w budynku 

przedszkola na ul Żeromskiego od-

było się spotkanie nauczycieli, ro-

dziców, którego przedmiotem była 

prywatyzacja przedszkola. Samo 

spotkanie od pierwszych chwil prze-

biegało w bardzo burzliwej atmosfe-

rze. Już sam początek sugerował, ze 

będzie bardzo emocjonująco , zebra-

ni nie pozwolili na uczestnictwo  w 

spotkaniu radnemu i kandydatowi 

na burmistrza Tomaszowi Szafrano-

wi, z obawy aby ważny dla nich pro-

blem nie stal się przedmiotem wy-

borczej rozgrywki. Zgodnie z pro-

cedurą ustawową, aby  przekształ-

cić przedszkole w placówkę niepu-

bliczna, trzeba najpierw formalnie 

zlikwidować przedszkole publicz-

ne, i taki wniosek złożyła do bur-

mistrza obecna dyrektor przedszko-

la, niestety pomijając wcześniejszą 

konsultację z zainteresowanymi. Ci 

zaś czyli rodzice i nauczyciele zde-

cydowanie nie zgadzają się na pro-

ces przekształcenia placówki.  Sło-

wo “prywatyzacja” wypowiedziane 

przez panią Dyrektor wobec zebra-

nych nie wzbudziło więc,  jak moż-

na było przypuszczać, uznania. W 

trakcie dyskusji argumenty, jakich 

używała pani Dyrektor nie były ja-

sne , argumentacja  ta nie przekona-

ła zebranych , którzy jasno określi-

li czego w zaistniałej sytuacji ocze-

kują formułując wniosek o natych-

miastowe wycofanie się z projektu 

prywatyzacji przedszkola. Wynik 

nieformalnego glosowania wobec 

przebiegu dyskusji mógł być jedy-

ny i oczywisty. Wszyscy zagłosowali 

za wycofaniem złożonego wniosku o 

prywatyzację placówki. Nie spotkała 

się też z uznaniem zebranych. Rów-

nież przygotowana informacja pi-

semna dotycząca uwarunkowań do 

przekształcenia przedszkola nie spo-

tkała się z aprobatą a jedynie wywo-

łała dalsze krytyczne komentarze. 

„Dlaczego w ogóle wniosek o prze-

kształcenie przedszkola został  złożo-

ny skoro wcześniej nie został on skon-

sultowany z gronem nauczycielskim 

i rodzicami” – tak sformułowane 

przez jednego z uczestników pytanie 

pozostaje się podstawowym komen-

tarzem wyrażającym to wszystko co 

wydarzyło się podczas zebrania na 

Żeromskiego. Gwoli prawdy nale-

ży dodać ,że w trakcie zebrania za-

uważono no ,że przedszkole dobrze 

funkcjonuje i jest postrzegane, jako 

najlepsze w mieście z racji poziomu 

Marcin Nieradka: Co z tym przed-
szkolem?

Kazimierz Ziemba: Gwarantuję, 
że prywatyzacji przedszkola przy ul. 
Żeromskiego nie będzie. Pani dyrektor 
placówki dziś wycofała swój wniosek. 
Temat przekształceń placówek oświa-
towych jest omawiany w gminie od 
kilku lat. Głosy o prywatyzacji przed-
szkoli można było usłyszeć niejedno-
krotnie. Było przecież wiele rozmów 
z dyrektorami ten temat. Podobny 
wniosek może złożyć każdy dyrektor. 

To, dlaczego dyrektor Jolanta 
Jackowiak wystąpiła z wnioskiem 
akurat teraz?

- Nie mam pojęcia. Każdy z dyrek-
torów może skierować taki wniosek 
do gminy. Nie oznacza, to jednak, 
że gmina przychyli się do niego. Po 
pierwsze dyrektor przedszkola wybrała 

najgorszy termin do złożenia takiego 
wniosku. W okresie przedwyborczym 
wzbudził on dużo niepotrzebnych 
emocji. Po drugie dyrektor nie skon-
sultowała wniosku z rodzicami i kadrą 
przedszkola. Zabrakło komunikacji i 

Rozmowa z Kazimierzem Ziembą, burmistrzem Nowogardu

PCK dziękuje
Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Nowogardzie składa serdeczne po-

dziękowanie mieszkańcom miasta i gminy Nowogard, którzy kierując się 

szlachetnym odruchem serca, życzliwością i ogromną miłością w stosun-

ku do potrzebującej Natalii Kielar, złożyli dobrowolne datki pieniężne na 

leczenie. Ofi arność nowogardczan okazała się godna najwyższego uznania

Pragnę poinformować, że kwestowali uczennice I Liceum Ogólnokształ-

cącego i II Liceum Ogólnokształcącego, którym dziękuję za ich zaangażo-

wanie – zebrali w sobotę 9 października br., kwotę 1123,41 zł.

Małgorzata Grzelak

porozumienia, a bez tego nie da się 
osiągnąć niczego.

Rodzice idą za ciosem i domagają 
się zwolnienia dyrektor Jackowiak. 
Oskarżają ją o fałszowanie opinii 
Rady Rodziców.

- Faktycznie wpłynął wczoraj taki 
wniosek. Podjęcie decyzji o odwołaniu 
kogokolwiek do łatwych nie należy. 
Przyznam, że cenię dyrektor Jacko-
wiak za dotychczasową działalność. 
Nie chciałbym podejmować decyzji w 
tej sprawie na gorąco. Wniosek i doku-
menty przedstawione przez rodziców 
muszą być dokładnie przeanalizowane 
i skonsultowane m.in. z kuratorem. 
Trzeba będzie wyjaśnić, czy składając 
wniosek dyrektor Jackowiak dotrzy-
mała wszystkich formalnych procedur.  

Rozmawiał man  

Czytaj także s. 5
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Wspólny Nowogard bardzo ser-

decznie dziękuje za wiele pozytyw-

nych opinii, jakie wpłynęły na naszą 

skrzynkę mailową kontakt@wspol-

ny-nowogard.pl po piątkowym ar-

tykule na łamach Dziennika No-

wogardzkiego. Tekst był odpowie-

dzią na zarzuty programowe redak-

tora gazety. Nie tylko w mailach, ale 

również w rozmowach ze znajomy-

mi, przyjaciółmi i rodziną domino-

wał jeden wniosek: Wspólny Nowo-

gard podał konkretne odpowiedzi 

na konkretne pytania. Zrobił to w 

sposób kulturalny, bez zajadłości, z 

szacunkiem. Zdaniem naszych roz-

mówców, czytelników DN, tak wła-

śnie powinna wyglądać dyskusja pu-

bliczna i takie zachowanie powinno 

cechować wszystkich. Takie sygnały 

bardzo cieszą, ponieważ zależy nam 

na prowadzeniu pozytywnej kampa-

nii wyborczej, w której porusza się 

prawdziwe problemy. 

Nie obyło się, niestety, bez nega-

tywnych i bardzo kłamliwych ko-

mentarzy na nasz temat, które, jak 

możemy domniemywać, rozpo-

wszechniane są przez konkuren-

tów. Nasi oponenci polityczni roz-

powszechniają opinię, że Wspólny 

Nowogard jest za likwidacją szpita-

la, co jest obrzydliwym kłamstwem. 

WSPÓLNY NOWOGARD ZA-

WSZE BYŁ I BĘDZIE ZA UTRZY-

MANIEM SZPITALA W NOWO-

GARDZIE. Uważamy jednak, że są 

inne, lepsze sposoby na utrzymanie 

tej placówki bez potrzeby tak dra-

stycznego zadłużania gminy. Sprze-

ciwiamy się również podejmowaniu 

tak ważnej decyzji przed samymi 

wyborami. 

Zdajemy sobie sprawę, że pojawie-

nie się nowej, silnej grupy - Wspól-

nego Nowogardu - jest bardzo nie na 

rękę dotychczasowym władzom. Je-

steśmy przygotowani na to, że w naj-

bliższym czasie pojawi się wiele nie-

prawdziwych informacji na nasz te-

mat, mających na celu zdyskredyto-

wać nas w oczach wyborców. Dla-

tego też uważamy, że najlepszą for-

mą weryfi kacji wszelkiego rodzaju 

informacji byłaby debata publiczna 

zorganizowana przez Dziennik No-

wogardzki. Spotkanie kandydatów 

na burmistrza i radnych z mieszkań-

cami to doskonała okazja do rzeczo-

wej rozmowy. 

Mieszkańcy Nowogardu to ludzie 

mądrzy, którzy potrafi ą odróżnić, 

co jest prawdą, a  co plotką. Warto 

dać im szansę na bezpośrednią oce-

nę kandydatów. Wspólny Nowogard 

deklaruję chęć wzięcia udziału w de-

bacie. Mamy nadzieję, że pozosta-

łe komitety wyborcze również taką 

chęć wyrażą, na co bardzo liczymy. 

 WSPÓLNY NOWOGARD

ŻYCZENIA

Dzień Edukacji 
Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto państwowe, święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowione 27 kwietnia 1972 na 

mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień 

Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy - Karta Nauczyciela, ob-

chodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę po-

wstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicja-

tywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały 

Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. Popularnie na-

dal zwane jest Dniem Nauczyciela.

Historia Dnia Nauczyciela w 

Polsce ma swoje początki w 1957 

r. Podczas Światowej Konferencji 

Nauczycielskiej w Warszawie usta-

lono, że 20 listopada będzie Mię-

dzynarodowym Dniem Karty Na-

uczyciela i świętem nauczycieli. 

Konferencja została zorganizowa-

na przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego (ZNP). Ustawa z dnia 27 

kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw 

i obowiązków nauczyciela, wpro-

wadziła Dzień Nauczyciela, ob-

chodzony w rocznicę powołania 

Komisji Edukacji Narodowej. W 

1982 r. Kartę praw i obowiązków 

nauczyciela zastępuje Karta Na-

uczyciela zmieniając nazwę świę-

ta na Dzień Edukacji Narodowej 

oraz wprowadzając zapis Dzień ten 

uznaje się za święto wszystkich pra-

cowników oświaty i jest wolny od 

zajęć lekcyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej jest 

uroczyście obchodzony w instytu-

cjach związanych z edukacją, jest 

okazją do nagradzania wyróżnia-

jących się dla edukacji osób. Mi-

nister Edukacji Narodowej wrę-

cza nauczycielom złote, srebrne, 

brązowe Krzyże Zasługi, medale 

Komisji Edukacji Narodowej oraz 

nagrody Ministra Edukacji Naro-

dowej za osiągnięcia dydaktycz-

no-wychowawcze. Także odzna-

czenia i wyróżnienia dla nauczy-

cieli przez kuratorów oświaty wła-

dze samorządowe oraz dyrektorów 

szkół wręczane są na uroczysto-

ściach organizowanych z tej oka-

zji. Dzień Nauczyciela obchodzi 

większość państw na świecie . W 

jednych państwach ma on charak-

ter ofi cjalny, w innych zwyczajowy. 

Dzień ten, podobnie jak w Polsce, 

związany jest z lokalnymi wyda-

rzeniami.

Światowy Dzień Nauczyciela 

(ang. World Teacher’s Day) pod pa-

tronatem UNESCO obchodzony 

jest w dniu 5 października. Dzień 

ten proklamowany został w 1994 

roku, na pamiątkę podpisania w 

1966  r. „Rekomendacji w sprawie 

statusu nauczyciela”, opracowanej 

przez UNESCO i Międzynarodo-

wą Organizację Pracy. Jest okazją 

do podkreślenia wiodącej roli na-

uczycieli w zapewnieniu najwyż-

szej jakości edukacji na wszystkich 

poziomach nauczania. W Polsce, 

od 1997 roku, 5 października rów-

nież jest obchodzony Światowy 

Dzień Nauczyciela, przez nauczy-

cieli reprezentujących sektor nauki 

i szkolnictwo wyższe.
Opr. Katarzyna Marek - Kosakiewicz

„Z rąk do rąk podają skromnej 

mądrości dar zwyczajny”. 

Z okazji Dnia Nauczyciela 
Redakcja Dziennika 

życzy 
nowogardzkim pedagogom 

sukcesów zawodowych 
i wszelkiej pomyślności.

Wyjaśnienie
W piątkowym wydaniu DN omyłkowo wydrukowano krzy-

żówkę z poprzedniego numeru. 

Właściwą krzyżówkę publikujemy dzisiaj na stronie 11.

Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia 21 października br. 

W losowaniu wezmą udział także rozwiązania powtórzonej 

krzyżówki.

Wszystkich „krzyżówkowiczów” serdecznie przepraszam.

 Lesław M. Marek
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Z  okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
pragniemy złożyć byłym 

nauczycielom i pracownikom administracji 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie, 

najserdeczniejsze życzenia i podziękowania, 

za lata poświęcone kształceniu i wychowaniu kolejnych 

pokoleń naszych absolwentów. Dziękujemy za trud 

i zaangażowanie, za pomoc i wsparcie we wszelkich działaniach. 

Życzymy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń 

i planów oraz wszelkiej pomyślności.
Dyrektor mgr Sebastian Szymański

Wicedyrektor mgr inż. Elżbieta  Flis

Grono Pedagogiczne

Pracownicy administracji

Uczniowie

ŻYCZENIA

Jednym z elementów prowadze-

nia kampanii wyborczej jest nagła-

śnianie tematów, na których moż-

na zbudować polityczny kapitał. 

Najczęściej więc, na światło dzien-

ne wyciąga się sprawy wywołujące 

duże emocje wśród społeczeństwa. 

Tak było w przypadku w szpita-

la.  Tak należy chyba potraktować 

złożenie wniosku o prywatyza-

cję Przedszkola Publicznego nr 1 

w Nowogardzie. Trudno bowiem, 

wytłumaczyć dlaczego właśnie te-

raz takowy pomysł nabrał prawie 

mocy urzędowej. Można postawić 

wiele tez o politycznym podtek-

ście. Nie mam jednak osobiście za-

miaru napędzać komuś wyborczej 

lokomotywy. 

Trudno mi jednak przejść obok 

tej całej sytuacji bez komentarza. 

O ile bowiem sama prywatyza-

cja w wielu przypadkach przyno-

si pewne korzyści, wynikające ze 

wzrostu konkurencyjności oferty 

danej fi rmy, o tyle trudno wyobra-

zić sobie to w przypadku przed-

szkola w niewielkim mieście ja-

kim jest Nowogard. I, żeby dojść 

to tych wniosków nie trzeba być 

ani wykształconym pedagogiem, 

ani dyrektorem z 7 letni stażem, 

ani też ekonomistom. Przedszko-

la to bowiem jedne z tych „przed-

siębiorstw”, które dla zysku nawet 

nie były wymyślone. To nie fabry-

ka gwoździ, której po prywatyzacji 

można zmienić profi l produkcji. 

Tutaj trudno o zwiększenie kon-

kurencyjności, o poszerzeniu ofer-

ty już nie wspomnę. Przedszkole 

publiczne ma zapewnić dzieciom 

dostęp do edukacji na odpowied-

nim poziomie. Oczywiście nie od 

dziś wiadomo, że bez wsparcia sa-

morządów, rodziców, sponsorów i 

wreszcie zaangażowanie samej ka-

dry (nie rzadko również material-

nego) tego typu jednostki w wielu 

przypadkach były by już dawno za-

mknięte.

Być może sam pomysł prze-

kształcenia placówki przy ul. Że-

romskiego miał dobre strony. Ale 

jego przeprowadzenie już od  po-

czątku owiane zostało tajemniczą 

formą, która przypominała raczej 

scenariusz fi lmu niż rozsądną ofer-

tę biznesową.  Temu już na szczę-

cie negatywny wyraz dali sami ro-

dzice,  kadra pedagogiczna i obsłu-

ga Przedszkola nr 1. Nie chciałbym 

się więc powtarzać, również jako 

rodzic dziecka uczęszczającego do 

tej placówki.  

Przy całej tej sprawie należy jed-

nak zatrzymać się przy wiele waż-

niejszym temacie, niż sama próba 

prywatyzacji, która już dziś wia-

domo (wniosek  został  wycofany 

z Ratusza drogą mailową) nie doj-

dzie do skutku. Przeciwni są jej za-

równo nauczyciele jak i rodzice. 

W notatce (ponoć będącej ana-

lizą fi nansową pomysłu), którą ro-

dzice otrzymali od Pani Dyrektor 

pod hasłem „informacja o prze-

kształceniu przedszkola” pojawiły 

się pewne punkty, które wywołały 

nie lada zdziwienie i konsternację. 

Oto okazało się, że w prywatnym 

przedszkolu opłata stała dla dzieci 

3, 4 i 5 letnich będzie niższa niż w 

publicznym!!! I to o całe 10 zł, co w 

rocznym budżecie może przynieść 

ponad 10 tysięcy złotych przycho-

dów mniej (przyjmując, że dzieci 

w przedszkolu jest setka). To jesz-

cze nie koniec niespodzianek. W 

ramach niższej opłaty dzieci mia-

ły by zapewnione pewne przywile-

je, do których dziś rodzice muszą 

słono dopłacać. Chodzi tu o takie 

luksusy jak teatrzyk, prezenty, upo-

minki ale także stały etat psycholo-

ga, logopedy czy zajęcia dla dzieci 

z wadą postawy. W ramach mniej-

szego budżetu rodzice nie musie-

li by także opłacać  tzw. „komite-

tu rodzicielskiego”. Żyć nie umie-

rać. Na pierwszy rzut oka – świetna 

oferta. Pojawia się jednak pytanie. 

Skoro to wszystko można wykonać 

taniej niż dotychczas, i to bez do-

datkowego obciążania budżetu ro-

dziców, to w takim razie dlaczego 

dzisiaj, mimo że przedszkole jest 

na garnuszku gminy, przy większej 

opłacie stałej rodzice na każdym 

kroku muszą za wszystko płacić? 

Bo przecież składamy się na za-

bawki, na prezenty, na plac zabaw, 

na teatrzyk, na dywan, na radio, na 

pergole. Płacimy za angielski, ryt-

mikę, tańce. Utrzymanie dziecka w 

przedszkolu publicznym, przy za-

łożeniu, że korzysta ze wszystkich 

zajęć dodatkowych sięga nie kiedy 

300 zł miesięcznie z wyżywieniem. 

To nie wiele mniej niż w placów-

kach prywatnych. Trzeba bowiem 

doliczyć pozostałe koszty jak ubez-

pieczenie, zakup przyborów pla-

stycznych, książek a nawet chuste-

czek higienicznych. Można by wy-

mieniać w nieskończoność. Cza-

sem sam się zastanawiam, czy to 

oby dalej publiczne przedszkole?  

Oczywiście, że nie. Pozostała tylko 

nazwa.  Przedszkola już dawno sta-

ły się prywatne – są w rękach ro-

dziców.  Czy w takim razie rodzi-

ce byli wprowadzani w błąd, kie-

dy przy wielu okazjach wyciągało 

się rękę do ich kieszeni. Czy jest to 

tylko oznaką braku gospodarno-

ści lub wygodnictwa dyrektora? A 

może tak jest na rękę rządzącym? 

Zrzucić problem na barki rodzi-

ców. Jak brakuje  to robimy skład-

kę. Tylko my już zapłaciliśmy -  po-

datki! Takie działania stały się po-

wszechne, a i przez samych rodzi-

ców chyba z przyzwyczajenia zaak-

ceptowane.  Przecież, nikt nie lubi 

po pieniądze chodzić do gminy – 

co to za dyrektor, który na wszyst-

ko woła  od burmistrza! Może czas  

się jednak obudzić drodzy rodzice i 

zacząć od dyrekcji wymagać więk-

szego zaangażowania? Biznesplan 

szkoły czy przedszkola nie może 

opierać się tylko  na penetracji kie-

szeni rodziców! 

To tylko, niektóre wątpliwości ja-

kie pojawiły się w świetle całej tej 

sprawy. Może więc warto zastano-

wić się, czy przypadkiem w przy-

szłości takie placówki nie powin-

ny być przejmowane przez sto-

warzyszenia, w którego władzach 

będą zasiadać, obok pracowników 

i dyrekcji, także sami rodzice. Bo 

przecież, to oni w dużej mierze, w 

sposób nieformalny, są jednymi z 

udziałowców.  Warto więc, kolej-

nym razem zapytać najpierw ich 

o zdanie, zanim sięgnie się po nie 

swój kawałek tortu. Bo w większo-

ści siła, szczególnie w biznesie...

Marcin Simiński

Publiczne – już dawno tylko z nazwy

Interwencje

Spadające worki 
śmieci

Odebrałem telefon od naszej stałej czytelniczki z prośba o pomoc.

Oto co powiedziała:

Jestem mieszkanką ulicy Zamkowej. Bardzo często niektórzy mieszkańcy 

naszego osiedla wyrzucają worki i reklamówki ze śmieciami z okien miesz-

kań. Nagminne jest wyrzucanie żywności. 

Takie sytuacje mają miejsce zazwyczaj późnym wieczorem lub wczesnym 

ranem. Niedawno byłam na spacerze z psem i o mało taką spadającą torbą 

nie dostałam w głowę przy ulicy Warszawskiej.

Od autora

Dziękujemy pani za informację. Jak dowiedziałem się w Wydziale Ochro-

ny Środowiska Urzędu Gminy problemem tym zajmuje się Policja, gdyż jest 

to już przestępstwo i podlega ściganiu na mocy prawa.
Ireneusz Karczyński 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 78 (1913)

OPS dla dzieci rodzin zastępczych 

Nie ma dzieci, które 

nie mają problemów 
Cykliczne spotkania w RCP pod 

patronatem Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Nowogardzie realizuje 

program, którego celem  jest dotar-

cie  do dzieci, których przeszłość zo-

stała nieco skrzywiona przez świat 

dorosłych, którzy zagrożeni są al-

koholizmem lub bezradnością spo-

łeczną. W myśl pomocy utworzono 

grupę wsparcia, gdzie przy prowa-

dzonych zajęciach terapeutycznych 

dzieci uczą się i nabywają umiejęt-

ności potrzebne w relacjach między-

ludzkich. O tych zajęciach opowia-

da socjoterapeutka - Anita Soko-

łowska: 

”podczas prowadzonych zajęć te-

rapeutycznych staram się wyłapy-

wać defi cyty rozwojowe, a jedno-

cześnie zachowanie niedostosowane 

do obecnych czasów i norm, dlatego 

zainteresowałam się prowadzeniem 

zajęć socjoterapeutycznych dla ma-

łych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Na obecną chwilę prowadzę dwie 

grupy: I grupa to grupa mieszana, a 

II to dzieci starsze w wieku gimna-

zjalnym. Ciekawostką jest fakt, że 

obie grupy się wzajemnie wspierają. 

W zajęciach dzieci oczekują zainte-

resowania, które najpierw objawia 

się zaciekawieniem i lekką niepew-

nością, postawą wycofania. Dopie-

ro po pierwszych chwilach na zaję-

ciach dzieci nabierają przekonania 

i zaczynają się otwierać i rozumieć, 

po co tu przychodzą do tego stop-

nia, że pytają o sprawy bieżące tak 

jak np., „co to są dopalacze”.  Pra-

ca z dzieckiem wymaga cierpliwo-

ści i szczerości. Dzieci czują, kiedy 

jest ona wykonywana z pasją, a kie-

dy nie. Czują się wtedy bezpiecznie 

i są chętne do współpracy. W tego 

typu zajęciach najważniejszy jest 

merytorycznie poprawny dobór od-

powiednich i kompetentnych osób. 

To daje gwarancję dobrych wyni-

ków. Moje projekty dotyczą głownie 

dzieci, ale czasami pracuję z osoba-

mi dorosłymi, które mają do mnie 

pytania przygotowane np. w domu. 

Moim celem głównym jest pomoc w 

nawiązywaniu, a następnie w pod-

trzymywaniu kontaktów między ró-

wieśnikami, które następnie chcia-

łabym, by procentowały w tworzą-

ce się przyjaźnie. Puentując praca z 

dziećmi jest zawsze twórcza i pełna 

doznań poznawczych, których dzia-

łanie jest uwalniane poprzez zmia-

ny w postępowaniu i radzenia so-

bie z obowiązkami już w życiu do-

rosłym.

O projekcie 

Sam Projekt Ministerstwa Pra-

cy i Polityki Społecznej –„Opieka 

nad dzieckiem i rodziną-Wsparcie 

dla rodzin zastępczych” jest  koor-

dynowany przez Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Nowogardzie, reali-

zowany od września do listopada 

2010r. Celem projektu jest umożli-

wienie rodzinom zastępczym sko-

rzystania ze specjalistycznej po-

mocy psychologicznej i terapeu-

tycznej oraz zorganizowanie tzw. 

Grupy Wsparcia, gdzie rodzice 

mieliby możliwość spotkania się z 

trenerem rodzinnym i omówienia 

najważniejszych problemów zwią-

zanych z wychowaniem dzieci. Re-

alizacja programu wśród rodzi-

ców zastępczych daje możliwość 

tworzenia wspólnego, jednorod-

nego środowiska wychowawczego. 

Wspieranie rodzin i ich dzieci, nad 

którymi sprawują pieczę zastępczą. 

Zajęcia odbywają się poprzez cy-

kliczne spotkania z socjoterapeut-

ką, psychologiem klinicznym oraz 

pedagogiem-trenerem rodzinnym. 

Program ma pomóc rodzinom za-

stępczym, w sposób odpowied-

ni dobrać metody wychowawcze, 

a także dowiedzieć się jak prawi-

dłowo oddziaływać na dzieci, któ-

re w domach doznały krzywd. Ro-

dzice będą mieli możliwość we 

wspólnym gronie przedyskutowa-

nie swoich problemów wychowaw-

czych i znalezienie rozwiązań.
Opr. Jarosław Bzowy

źródło: Dorota Maślana 

„Eko-Klasa Przyroda Nasza”

W ramach projektu   realizowa-

nego przez Stowarzyszenie Aka-

demię Wspierania Inicjatyw Spo-

łecznych „AWIS” pod nazwą „Eko-

Klasa Przyroda Nasza” trwają za-

jęcia mające na celu kształtowanie 

świadomości i kultury ekologicz-

nej uczniów oraz wypracowanie ak-

tywnej postawy wobec problemów 

ochrony środowiska. Obecny pro-

jekt jest kontynuacją projektu „Myśl 

globalnie-działaj lokalnie – Mali 

strażnicy przyrody w SP nr 1”. Kie-

rując się kluczowym elementem po-

lityki oświatowej w Gminie Nowo-

gard podjęliśmy się podnoszenia 

wiedzy i  kompetencji poprzez ba-

danie i działanie w środowisku lo-

kalnym przez uczniów Szkoły Pod-

stawowej Nr 1.

Środowisko przyrodnicze w na-

szej gminie jest w dużej mierze po-

znane i określone. Z pewnością jed-

nak znajdą się miejsca na które nikt 

do tej pory nie zwrócił uwagi, a są 

ciekawe i piękne pod względem eko-

logicznym. 

Najcenniejszym źródłem infor-

macji o przyrodzie jest bezpośred-

nie z nią obcowanie i obserwacja 

otaczającego nas świata. Będzie to 

możliwość zdobywania wiedzy oraz 

propagowania  walorów ekologicz-

nych naszej okolicy, dostrzeganie 

ich znaczenia i potrzeby ochrony 

przed zniszczeniem.

Chcielibyśmy również poszerzyć 

bazę dydaktyczną w  EKO – KLASIE   

doposażąjąc ją w brakujące pomo-

ce.  Umożliwi to naszym uczniom, 

poprzez praktyczne działanie zrozu-

mienie znaczenia kontaktu z przyro-

dą, dla zdobywania wiedzy, ochrony 

zdrowia i lepszego samopoczucia 

człowieka. 

Planujemy również przeprowa-

dzić warsztaty przyrodnicze w czasie 

wyjazdu  szkoleniowo – wypoczyn-

kowego na który pojadą miłośnicy 

przyrody. Projekt jest współfi nanso-

wany ze środków Urzędu Miejskie-

go w Nowogardzie.
Wiceprezes Stowarzyszenia AWIS

Sebastian Szymański

KOMUNIKAT 
W rejonie Szkoły Podstawowej w Błotnie błąkają się 2 psy. Wszelkich infor-

macji udziela Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Żelazowski pod nr tel. 91-39-10-

190 .   
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14 październik

 – Dzień Edukacji Narodowej

Moje pierwsze 

dni nauczyciela
Rok 1966 - druga połowa listo-

pada. Jestem studentem II Studium 

Nauczycielskiego w Szczecinie, a ak-

tualnie odbywam praktykę zawodo-

wą w wiejskiej „tysiąclatce” w powie-

cie pyrzyckim. W połowie praktyki 

przypada właśnie Dzień Nauczyciela. 

Pierwszy raz w swym niespełna dzie-

więtnastoletnim życiu - kiedy jesz-

cze jestem tylko kandydatem do tego 

prestiżowego, choć już wówczas sła-

bo opłaca nego, zawodu - uczestniczę 

w ofi cjalnych (ale przecież nie tylko) 

uroczystościach, które miały miejsce 

w stolicy powiatu.

W tym miejscu należałoby przy-

pomnieć, że w owym czasie dzień 14 

października był w polskich szkołach 

normalnym dniem pracy. No...może 

ten i ów, wspominał jeszcze przed-

wczorajsze uroczyste obchody Dnia 

Ludowego Wojska Polskiego, ale o 

Komisji Edukacji Narodowej mówio-

no raczej niewiele -jeśli cokolwiek. 

Na to trzeba było jeszcze poczekać.

Tymczasem zaledwie kilka miesię-

cy później, po obronie pracy dyplo-

mowej i jeszcze beztrosko (prawie) 

spędzonych wakacjach, rozpoczą-

łem swą „karierę” zawodową w SP nr 

2. Zatem kolejny (drugi) Dzień Na-

uczyciela obchodziłem -już jako na-

uczyciel muzyki - w Nowogardzie, 

w mieście, o którym  marzyłem od 

wczesnego dzieciństwa. Część ofi cjal-

na odbyła się w sali kina „Orzeł”, na-

tomiast bal (dla nauczycieli z całego 

powiatu) w auli SP nr l.

Dla kogoś, kto jeszcze kilka lat 

wcześniej w tej właśnie auli ćwiczył 

-jako uczeń - na zajęciach wychowa-

nia fi zycznego; kto na tej samej nie-

wielkiej scenie - gdzie teraz prezento-

wał się zespół muzyków - śpiewał w 

szkolnym chórze; kto na tym samym 

„parkiecie” tańczył na balu z okazji 

ukończenia szkoły podstawowej; kto 

już jako licealista, nie przestawał by-

wać tu z wielu różnorod nych powo-

dów; kto teraz spotkał tu szereg osób, 

które w przeszłości były jego nauczy-

cielami, a przecież miały być już „ko-

legami po fachu” - dla kogoś takie-

go ten bal musiał być po wielokroć 

szczególny. I był!

Jednak do pewnego stopnia para-

doksalnie z tego balu najwyraźniej 

pozostała mi w pamięci nieco inna 

scena, która dziś najprawdopodob-

niej nie wywarłaby na nikim więk-

szego wrażenia, ale wówczas...

Kiedy bal dopiero jako tako zaczy-

nał się rozkręcać - kiedy panie wtło-

czone w stosowne kreacje oraz pano-

wie usztywnieni w obowiązkowych 

garniturach poznajdowali już odpo-

wiednie dla siebie miejsca przy sto-

łach, kiedy orkiestra dopiero co za-

częła grać, a jeszcze mało kto tańczył 

— wtedy na salę wkroczyła nietypo-

wa grupa osób.

Centralną postacią była kobieta 

w długiej, rozkloszowanej, jasnej — 

może nawet białej - sukni, za którą ni-

czym za damą z nieco innej epoki po-

dążało kilku mężczyzn. Być może w 

tej grupie było też kilka innych pań, 

ale osobowość owej damy spowodo-

wała, że inni znajdujący się w jej oto-

czeniu stawali się tylko ledwie zauwa-

żalnym tłem.

Trzeba było mieć naprawdę spo-

ro odwagi, aby w tamtych latach tak 

demonstracyjnie zaprezentować 

swą indywidualność, swą nietypową 

wrażliwość, by ogłosić, że stać mnie 

na przeciwstawienie się utartej czy w 

inny sposób narzucanej konwencji.

Po kilku latach poznaliśmy się oso-

biście, była nauczycielką wrażliwą na 

sztukę, w podnowogardzkiej wiej-

skiej szkole prowadziła dziecięcy ze-

spół taneczny z elementami śpiewu. 

Z zespołem tym występowała na wie-

lu lokalnych uroczystościach. Przez 

wiele jeszcze lat zaszczepiała dzie-

ciom i młodzieży wrażliwość na pięk-

no.

Dziś, kiedy już z pewnego dystansu 

potrafi ę spojrzeć w przeszłość, mogę z 

pełną odpowiedzialnoś cią stwierdzić, 

że miałem (i w dalszym ciągu mam) 

szczęście do kontaktu z wieloma nie-

tuzinkowymi osobami. Czasami jed-

nak zastanawiam się, dlaczego tak 

wielu „bogatych duchem”, tak łatwo 

daje się odsuwać od „bogatego” wpły-

wu na bieg wydarzeń?
Lech Jurek

Opr.red.  Katarzyna M - Kosakiewicz

Ostatnia droga 

Miss Sportu
„Jestem już z aniołami

Teraz czuwam nad Wami”

W czwartek na nowogardzkim 

cmentarzu komunalnym pożegna-

liśmy zmarłą tragicznie 30 września 

we Wrocławiu Amelię Kanię.

W uroczystościach pogrzebowych 

uczestniczyły tłumy przyjaciół, wła-

dze Senatu i koledzy z Wyższej Szkoły 

Handlowej  we Wrocławiu, koleżanki 

i koledzy z okolic Żabowa, sąsiedzi i 

znajomi łącząc się w modlitwie i cier-

pieniu z rodziną Amelii - rodzicami, 

rodzeństwem i dziadkami. 

Mszę świętą celebrowali ks. Miko-

łaj Siedlecki- proboszcz parafi i pw. 

Matki Bożej Różańcowej w Żabowie 

i ks. Wacław Nowak były mieszka-

niec Żabowa.

Po złożeniu trumny z ciałem do 

grobu, który zakryły niezliczone 

wieńce i kwiaty rodzina zaśpiewała 

„Barkę”.

Od autora:

Amelię Kanię miałem przyjem-

ność poznać podczas mojej pra-

cy w Dzienniku Powiatu Kamień-

skiego, kiedy w dniach 09-12 sierp-

nia 2007 roku odbywał się VI Festi-

wal Gwiazd Sportu. Amelia podczas 

tego Festiwalu odebrała koronę Miss 

Sportu Festiwalu Gwiazd Sportu- 

Dziwnów 2007.
Ireneusz Karczyński

 

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 

24.10.2010 zawody wędkarskie spławikowe w Ka-
mieniu Pomorskim. Wyjazd o godz. 6:30 z ul. 5 Mar-
ca. Zapisy w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 21.10.2010. 
Startowe 10 zł.

Zarząd 

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie 

w Trzebieszewie. 
Zawody odbędą się dn. 17.10.2010 r., zapisy do 

dn. 15.10.210 w sklepie wędkarskim “Tęczak” przy ul. 
Waryńskiego, wpisowe 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 z ulicy 

5 Marca 
(budynek starego sądu). 

Zarząd Koła PZW Tęczak



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 78 (1913)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Jak wybieramy
Obszar Gminy Nowogard został podzielony na 3 okręgi wyborcze. W 

każdym z okręgów wybieramy 7 radnych. Poniżej przedstawiamy granice 

poszczególnych okregów. 

Okręg nr 1  - Wybieramy 7 radnych

Bohaterów Warszawy, Gryfi tów, Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Radosła-

wa, Światowida, Księcia Racibora I, 15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia Józe-

fa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa, Zaciszna, Stefana Żeromskiego, 

Cmentarna, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Magazynowa, Ada-

ma Mickiewicza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysła-

wa Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Wartcka, , Bata-

lionów Chłopskich, Dąbrowszczaków, Dworcowa, Górna, Kazimierza Wiel-

kiego, Fabryczna, Jana Kilińskiego, 700-Lecia, 3 Maja, Pocztowa, Stanisława 

Rzeszowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona.

Okręg nr 2 – wybieramy  7 radnych

Bankowa, Blacharska, Stefana Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 

Luboszan, Lutyków, 5 Marca, Osiedlowa, Plac Wolności, Warszawska, Armii 

Krajowej, Brzozowa, Bartosza Głowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Dę-

bowa, Stefana Grota Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Tadeusza 

Kościuszki, Lipowa, Macieja Rataja, Plac Szarych Szeregów, Racławicka, Teo-

dora Roosevelta, Gen. Władysława Sikorskiego Stolarska, Szkolna, Świerko-

wa, Wiejska, Zamkowa, Jarosława Dąbrowskiego, Gen. Leopolda Okulickie-

go, Kościelna, Kowalska, Marsz, Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Prome-

nada Romualda Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego, Gen. Józefa Bema, 

Gen. Józefa Wybickiego, Leśna, Stanisława Staszica, Smużyny, Pustać.

Okręg nr 3 – wybieramy 7 radnych

Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Ża-

bowo, Żabówko, Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Kulice, Osowo, Ostrzyca, 

Sąpolnica, Sąpole, Słajsino, Wierzbięcin, Długołęka, Krasnołęka, Wyszo-

mierz, Olchowo, Miękkie, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Radłowo, 

Starogoszcz, Gardna, Sieciechowo, Czermnica, Strzelewo, Świerczewo, Su-

chy Las, Płotkowo, Bochlin, Błotno, Błotny Młyn, Karsk, Warnkowo, Dąbro-

wa Nowogardzka, Grabin, Łęgno, Miodne, Ogary, Sikorki, Trzechel, Dobro-

szyn, Olszyca, Ogorzele, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie, Glicko, Lest-

kowo, Orzechowo, Orzesze, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zato-

cze, Drzysław, Miętno, Otręby, Zagórz, Zbyszewice.

Gminna Komisja Wyborcza w Nowogardzie

Skład komisji:

1. Krystyna Wysoszyńska, zam: Wierzbięcin (320404)

2. Ewa Augustyniak, zam: Nowogard (320404)

3. Elżbieta Jabłońska, zam: Nowogard (320404)

4. Dariusz Ćmil, zam: Wierzbięcin

5. Marta Stanisława Świca, zam: Nowogard (320404)

6. Małgorzata Stańczyk, zam: Żabowo

7. Piotr Stanisław Buriak, zam: Nowogard (320404) 

Siedziba Komisji: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 

7 (I piętro) tel. 91 3926211

Obwodowe Komisje Wyborcze

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do 

dnia 29 października do godz. 15:30 .
Ponadto informujemy że zgodnie z Art 19. ust 6. Osoby wchodzące w skład ko-

misji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kan-
dydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach oso-
by będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstęp-
nymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych 
lub przysposobionych.

Burmistrz Nowogardu informuje, iż miejscami przeznaczonymi do 

bezpłatnego umieszczania plakatów wyborczych są słupy ogłoszenio-

we znajdujące się na terenie gminy Nowogard.

Wiatr zmian, 

czy zmienny Wiatr?
Plagiat ze strony internetowej, człowiek który jednym telefonem może 

zmienić nowogardzką kulturę i powoływanie się na organizacje ekolo-

giczne, które o nazwie komitetu nie słyszały. Jeśli to prawdziwe oblicze 

Wspólnego Nowogardu, to przed poparciem tego komitetu radziłbym się 

dobrze zastanowić.  

Nie będę rozwodził się nad stylem 

komunikacji pana Michała Wiatra. 

Jeśli jest skierowany do mnie to pół 

biedy. Jeżeli rzecznik prasowy nowo-

gardzkiego komitetu posługiwał się 

będzie nim po wyborach, to współ-

czuję społeczeństwu. Retoryka pełna 

pseudo kurtuazyjnej pogardy pozwa-

la domniemywać, iż w ciągu ostat-

nich czterech lat dzisiejszy rzecz-

nik prasowy komitetu wyborczego 

Wspólny Nowogard zmienił jedynie 

krawat. Poglądy niestety pozostały 

populistyczne. 

Dlatego nie trudno się dziwić, że 

program komitetu WN jest naszpi-

kowany nierealnymi obietnicami. 

Jak przyznaje pan Michał ten baj-

kowy dokument powstawał jeszcze 

przed podjęciem przez Radę Miejską 

uchwały o emisji 20 mln obligacji na 

rzecz modernizacji szpitala. Nikt jed-

nak nie kazał WN tak spieszyć się z 

budowaniem programu. Nikt nie za-

chęcał przecież do odlatywania w ob-

łoki i zapominania o fi nansowej sytu-

acji gminy. 

Najlepsze jest to, że pan Wiatr pół 

miesiąca temu obiecał społeczeń-

stwu programowy raj, a w piątko-

wym „Dzienniku” sam przyznaje, że 

to wszystko jest niemożliwe. Zachę-

cam go do zmiany i urealnienia pro-

gramu. Może jego kolejna wersja za-

chwyci mnie jeszcze bardziej. 

Szpital to nie skatepark 

Natomiast twierdzenie, iż remont 

szpitala pochłonie 20 mln zł. świad-

czy o jego małej wiedzy w temacie. 

Nie dziwię się, bo osoba będąca w 

politycznym niebycie przez cztery 

lata ma do tego prawo. To, ile z wy-

emitowanych obligacji tak napraw-

dę zostanie przeznaczone na szpital 

pokaże przetarg. Według ekspertów 

kwota ta nie powinna przekroczyć 

15 mln zł. Pozostałe około 5 mln zł. 

przeznaczyć będzie, więc można na 

inne inwestycje. Dodatkowo można 

założyć, że kolejne 5 uda się pozyskać 

z środków zewnętrznych. I jeśli do-

łożymy do tego pozostałe kilkanaście 

z dochodów budżetowych, to twier-

dzenie, że gminie grozi fi nansowy 

paraliż można uznać za przesadzone. 

Nie oznacza, to jednak, iż władza bę-

dzie mogła zrealizować rajskie obiet-

nice Wspólnego Nowogardu. 

Notabene żałuję, że były wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej, a obec-

ny kandydat na burmistrza Nowo-

gardu Tomasz Szafran nie przedsta-

wił planów na ratowanie naszej pla-

cówki zdrowotnej. Nie mogę odebrać 

tego inaczej jak brak zdania i odwagi 

kandydata na burmistrza WN w klu-

czowej dla gminy sprawie. Decyzyj-

na indolencja lidera charakteryzuje 

całe środowisko komitetu wyborcze-

go. Być może od sprawy szpitala waż-

niejsza dla niego była pompatyczna 

kampania. Ważniejsza była obietnica 

skateparku, bez rozliczenia dokonań 

z mijającej kadencji. Mam nadzieję, 

iż społeczeństwo, w tym pracowni-

cy zdrowotnej placówki zwrócą na to 

uwagę. 

Ekspert z Internetu

Pana Wiatra proszę o niestosowa-

nie manipulacyjnych technik w li-

stach. Nie należę do osób, które lubią 

wyciągać z tego konsekwencje, ale z 

nasileniem się takich tendencji będę 

zmuszony do innych reakcji niż od-

powiedzi i wyjaśnienia. 

Nie przypominam sobie, bym tek-

ście z 5 października twierdził, iż 

śmieszy mnie zapach dochodzący 

z fermy Poldanoru. Co innego, jeśli 

chodzi o zapis dotyczący tej kwestii 

w programie Wspólnego Nowogar-

du. Proszę o wskazanie konkretnych 

działań w tym temacie byłego wice-

przewodniczącego Rady Miejskiej 

Tomasza Szafrana, lub byłego prze-
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wodniczącego Komisji Finansowo-

Gospodarczej Rafała Szpilkowskiego. 

Śmieszne jest właśnie to, że pańscy li-

derzy zasiadający obecnie w RM nie 

zrobili nic na rzecz ograniczenia za-

pachu z Miętna. Skoro przez cztery 

lata nie zrobili w tej sprawie nic kon-

kretnego, to dlaczego mieliby tę spra-

wę rozwiązać po listopadowych wy-

borach.

Przy okazji radzę panu nie udawać 

eksperta od świńskich odchodów ko-

piując fragmenty tekstów z interne-

towego portalu: www.ekoimy.most.

org.pl. Po pierwsze naraża się pan na 

śmieszność, a po drugie łamie pra-

wa autorskie przypisując sobie wie-

dzę Moniki Romańskiej. Nie znać się 

na wszystkim, to nie wstyd.  Co in-

nego przypisywać sobie czyjąś wie-

dzę i pracę. Jeśli na takich metodach 

opiera pan swoją pracę rzecznika, to 

szczerze współczuję. 

Wątpliwe jest także twierdzenie 

o stałym kontakcie Wspólnego No-

wogardu z FZ Gaja. Jeśli już było, to 

raczej incydentalne. W poniedział-

kowej rozmowie telefonicznej pra-

cownik tej ekologicznej organizacji 

stwierdził, iż nazwa Wspólny Nowo-

gard,  a także nazwisko Wiatr nic mu 

nie mówią. Zastrzegł przy tym, że FZ 

Gaja z założenia jest organizacją apo-

lityczną i nie na pewno nie zdecydo-

wałaby się na popieranie jakiegokol-

wiek komitetu wyborczego. 

Kończąc watek, Poldanoru przy-

pomnę tylko, że przez ostatnie cztery 

lata nikt oprócz „Dziennika” nie in-

teresował się tematem fermy w Mięt-

nie. Przed wyborami o problemie 

przypomnieli sobie niektórzy kandy-

daci. 

Euroboisko nie istnieje 

Krótko o boisku ze sztuczną na-

wierzchnią. Stwierdzenie, iż „cze-

piam się” programowego zapisu ar-

gumentem dla mnie nie jest. Notabe-

ne, świadczy o proponowanym przez 

rzecznika WN poziomie dyskusji.

Zamiast słuchać własnego „szta-

bu ekspertów do pozyskiwania ze-

wnętrznych środków” radzę panu 

Michałowi wykonać telefon do Mini-

sterstwa Sportu. Można, tam bowiem 

dowiedzieć się, iż dziś istnieje tylko 

jeden program dofi nansowujący bu-

dowy pełnowymiarowych boisk. I na 

pewno nie nazywa się on Euroboisko. 

Zupełny brak wiedzy w temacie to 

kolejna charakterystyczna cecha ko-

mitetu pana Michała. 

Do twierdzenia, że członek organi-

zacji pana Wiatra, jednym telefonem 

jest w stanie zrobić więcej niż całe 

NDK, aż ciężko się ustosunkować. 

Myślałem, że okres załatwiania pro-

blemów „jednym telefonem” minął 

wraz z marginalizacją ludzi w krawa-

tach o kolorach „granicznego słupa”. 

Samo wyrażenie świadczy o braku ja-

kiegokolwiek rozeznania w temacie 

kultury i spłyca go do maksimum. 

Patrole, nie kamery 

Nie wiem jak mieszkańców, ale 

mnie pan Wiatr nie jest w stanie 

przekonać, iż incydentalny  przypa-

dek napadu na Radosławiu świadczy 

o potrzebie montażu w Nowogardzie 

monitoringu ulicznego. Po pierwsze 

z przekonania przeciwny jestem roz-

wiązaniom niczym z książek Orwela. 

Po drugie nie uważam Nowogardu za 

niebezpieczne miasto. Po trzecie zda-

ję sobie sprawę kosztowności takiej 

inwestycji. Jeśli już, to kilkaset tysięcy 

złotych potrzebne do montażu ulicz-

nych kamer wolałbym przeznaczyć 

dla nowogardzkiej policji. Napad, w 

którym pan Wiatr okazał się boha-

terem świetnie pamiętam. Nie uwa-

żam jednak za stosowne przekłada-

nie swoich traumatycznych przeżyć 

na potrzeby reszty mieszkańców. 

Konkludując muszę przyznać, iż 

początkowo nie miałem zamiaru od-

powiadać na tekst pana Wiatra. Oka-

zuje się, że przed wyborami najwię-

cej do powiedzenia mają ci, których 

przez minione cztery lata w działal-

ności politycznej, ale także społecz-

nej zauważyć się nie dało. Dziś pró-

bują przekonać społeczeństwo, tani-

mi chwytami manipulacyjnymi, oraz 

nierealnymi obietnicami. 

Na „młodych, nowych i rokują-

cych” kreują się także, ci którzy czte-

ry lata spędzili w Radzie Miejskiej. 

Lider WN Tomasz Szafran to prze-

cież były jej wiceprzewodniczący i 

członek PSL. Rafał Szpilkowski rów-

nież był przewodniczącym Komisji 

Finansowo-Gospodarczej. 

Nowogardu po prostu nie stać na 

obiecywaną przez WN rewolucję. 

Potrzebuje on raczej systematycznej 

pracy dla dobra mieszkańców. Mam 

nadzieję, że 21 listopada wyborcy 

podejmą mądra decyzję i nie obda-

rzą zaufaniem ludzi, którzy zakłada-

jąc nowe komitety chcą odciąć się od 

swojej przeszłości. 

Okazuje się, że niektórym wiedza 

skopiowana z Internetu wystarcza do 

obiecania raju. Dlatego nie będę z pa-

nem Wiatrem więcej polemizował.  
Marcin Nieradka

Oświadczenie
Pragnę poinformować Państwa, iż zdecydowałem się na czynny udział w 

listopadowych wyborach samorządowych, jako kandydat do nowogardzkiej 
Rady Miejskiej Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. W związku 
z podjętą decyzją, będąc świadomy powagi sytuacji postanowiłem zawiesić 
działalność dziennikarską na okres kampanii wyborczej. W związku z tym, 
od piątkowego wydania „Dziennika” swe teksty publikował będę jedynie w 
dziale „Wybory Samorządowe 2010”. Będą one ściśle dotyczyć wyborów i 
kwestii związanych z przyszłością gminy Nowogard.

O mojej dalszej przyszłości zadecydujecie więc Państwo 21 listopada. 
Funkcję radnego gminy Nowogard chciałbym wykonywać z niemniejszym 
poświęceniem niż swoją dziennikarską pracę. 

Marcin Nieradka  

Kalendarz wyborczy

To też promocja!
Mieszkańcy gminy Dopiewo mieli już możliwość wzbić się w przestworza 

podczas pikniku lotniczego, mieli szansę zatańczyć tango, podczas koncertu 

światowej sławy mistrzów tego gatunku, a w  niedzielę, 10 października br., 

specjalnie dla nich śpiewała Anna Maria Jopek. 

Liczba zameldowanych mieszkań-
ców podpoznańskiej gminy Dopiewo 
co roku zwiększa się o  6 % - pod ko-
niec września przekroczyła 17 tysięcy 
osób. W bieżącym roku, pod hasłem 
„Wystarczy mieszkać - ale zameldowa-
ni mogą więcej!” urząd gminy prowa-
dził akcję informacyjną przypomina-
jącą o obowiązku meldunku. Zwień-
czeniem tej akcji, a przede wszystkim 
podziękowaniem dla mieszkańców w 
roku 20-lecia samorządu terytorialne-
go jest wspomniany, kameralny kon-
cert Anny Marii Jopek, organizowany 
pod hasłem WYJĄTKOWO, DLA ZA-
MELDOWANYCH. Aby zdobyć za-
proszenie na to niezwykłe wydarzenie 
wystarczyło zameldowanie w gminie i 
przesłanie zgłoszenia w lipcu, sierpniu 
lub wrześniu br. - o przydziale zapro-
szenia decydowała jedynie kolejność 
nadesłania. Szerokie i serdeczne za-
interesowanie publiczności, doskona-
ły repertuar i światowa klasa Artystki, 

gwarantują wyjątkowość koncertu dla 
zameldowanych w gminie Dopiewo. 
Organizatorem koncertu Anny Marii 
Jopek był Urząd Gminy Dopiewo, przy 
ogromnej życzliwości dyrekcji Gimna-
zjum w  Skórzewie. Partnerem wyda-
rzenia jest poznański oddział Fundacji 
Mam Marzenie, spełniającej marzenia 
dzieci cierpiących na choroby zagra-
żające ich życiu. Mecenasami koncer-
tu byli: Alglob Sp. z o.o., Lepiko Deve-
loper Sp. z o.o., Poznański Bank Spół-
dzielczy, Spółdzielnia Produkcji Rolnej 
AGROFIRMA, Sheraton Poznań Ho-
tel, BZ WBK I oddz. w Skórzewie, Za-
kład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Tyle komunikat przeczytany w in-
formatorze samorządowym. Podaję 
to w czasie gdy trwa kampania wy-
borcza pod rozwagę kandydatom na 
radnych – wszak promocja różne ma 
imiona i różne (nawet dziwne zdawa-
łoby się ) formy może przybierać.  

LMM

- 17 października 2010 - ostatni 

dzień na utworzenie obwodów gło-

sowania 

- 22 października 2010 - ostatni 

dzień zgłaszania list kandydatów na 

radnych; 

- 22/29 października 2010 - ostat-

ni dzień zgłaszania kandydatów do 

obwodowych komisji wyborczych 

- 27 października 2010 - ostat-

ni dzień zgłaszania kandydatów na 

wójta, burmistrza i prezydenta mia-

sta 

- 31 października 2010 - ostatni 

dzień rozplakatowania obwieszcze-

nia o obwodach głosowania i siedzi-

bach obwodowych komisji wybor-

czych 

- 31 października 2010 - ostatni 

dzień do powołania obwodowych 

komisji wyborczych 

- 19 listopada 2010, godz. 24:00 

- koniec kampanii wyborczej, po-

czątek ciszy wyborczej 

- 21 listopada 2010 - głosowanie 

- 05 grudnia 2010 - II tura wybo-

rów wójtów, burmistrzów i prezy-

dentów miast 
Opr. LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Malwina Król, Ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Moim zdaniem, 

czyli co w szkole piszczy…
7 października 2010 r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica

 w Nowogardzie została przeprowadzona sonda na temat: „Jak podoba ci się 

nasza szkoła?” Uczennica klasy II THO rozmawiała na ten temat z naszymi 

uczniami.

Drodzy Nauczyciele!
W dniu Waszego święta, Drodzy Nauczyciele

Składamy Wam serdeczne podziękowania
Za Waszą dobrą opiekę nad nami.

Dziękujemy Wam za ten wspólnie spędzony miły czas.
I za to, że wspieraliście nas przez te wszystkie lata.

Zawsze będziemy powracać do naszych i Waszych sukcesów.
W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym,

w dniu święta naszych Nauczycieli
Chcielibyśmy Wam życzyć

Aby nigdy nie zabrakło Wam zapału
do kształtowania naszych marzeń.

Wszystkiego najlepszego 
życzą

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

 Katarzyna Nowakowska: Ja-

kie miałbyś/miałabyś oczekiwania 

względem szkoły?

Agata Leus, Adrianna Szczepka, 

Jagoda Białecka, Monika Jasińska 

oraz Hanna Siemierz - uczennice 

klasy I THO. Chciałybyśmy, aby w 

naszej szkole był nowy sprzęt do te-

nisa stołowego, a także, aby w toale-

tach powieszono lustra.

Marcin Pawlak z klasy I TM

Piotr Jasiek i Igor Hirniak

Daniel Kozicki, Kazimierz Olender oraz Marcin Nagły

Agata Leus, Adrianna Szczepka, Jagoda Białecka, Monika Jasińska oraz Han-

na Siemierz

Iwona Grygowska

Marcin Pawlak - uczeń klasy I TM. Wpraw-

dzie nie jest to realne, ale chciałbym, żeby był 

większy wjazd do szkoły. Można by także zmie-

nić wnętrze i kolorystykę i klas.

Piotr Jasiek uczeń 

klasy I TI i Igor Hir-

niak uczeń klasy IV TI. 

Chcielibyśmy, aby szkoła 

dała nam dobre wykształ-

cenie.

Iwona Grygowska - uczennica klasy II 

THO. Mam nadzieję, że szkoła zapewni 

mi dobre wykształcenie i solidne podsta-

wy na przyszłość.

Daniel Kozicki, 

Kazimierz Olender 

oraz Marcin Nagły - 

z klasy I M. Dobrze 

by było, aby w naszej 

szkole było mniej 

lekcji i żeby były 

dłuższe przerwy. 

Katarzyna Nowakowska: Co 

wam się podoba w naszej szkole?

A.L, A.Sz, J.B, M.J oraz H.S:  W 

szkole podoba nam się ilość uczniów 

i z humorem prowadzone lekcje.

M.P: Podoba mi się to, że w naszej 

placówce nauczyciele są w porządku 

wobec uczniów. A szkoła jest miła i 

przyjazna.

P.J, I.H: Najbardziej w szkole po-

dobają się nam sale informatyczne.

I.G: W szkole podoba mi się duży 

wybór profi li oraz wykształceni i 

mili nauczyciele.

D.K, K.O oraz M.N: Według nas 

w szkole jest fajnie i miło.

 Katarzyna Nowakowska: Co 

chciałabyś/chciałabyś zmienić w na-

szej szkole?

A.L, A.Sz, J.B, M.J oraz H. S: Naj-

bardziej chciałybyśmy zmienić wy-

strój szkoły.

M.P: Chciałbym, żeby w szkole 

były większe korytarze i żeby były 

wymienione podłogi a uczniom 

technikum mechanicznego marzy 

się nowy podnośnik na warsztatach.

I.G: Chciałabym, aby w naszej 

szkole były darmowe obiady.

Z uczniami ZSP rozmawiała 

Katarzyna Nowakowska
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Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KREDYTY 
SAMOCHODOWE, 

UBEZPIECZENIA OC, AC 

601 627 044

Odzież używana
- selekcjonowana 
w rozmiarach od XS-3 XXL jest 

w sklepie przy ul. Blacharskiej 1a 
w Nowogardzie. 

Czynne: od pon. do pt od 10-17, 
Sobota od 9-14.

„CHWILÓWKA”
- FORMALNOŚCI 

NA TELEFON 
697 082 509 

Stowarzyszenie Akademia 
Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” 

zaprasza osoby do 25 roku życia  

na bezpłatne szkolenie 

ECDL – Europejski 
Certyfi kat Umiejętno-

ści Komputerowych 

Dodatkowych informacji udziela 
Koordynator Projektu Tobiasz Lub-
czyński, Tel. 91 39 20 891 wew 216 
e-mail: tlubczynski@awis.org.pl 

Usługi opiekuńczo

-pielęgniarskie

tel. 607 646 830, 

91 39 23 684

                         KRZYŻÓWKAKupon - 8.10
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi 
lub biura na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  

tel. 660 797 830  || TYLKO W PIĄTKI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346

• Zakwateruję 5-6 osób, dół domu 
jednorodzinnego osobne wejście, 
Nowogard. 609 307 327

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. 
m kw. powierzchni terenu (ogrze-
wanie + pomieszczenie socjalne). 
607 646 622  || TYLKO W PIĄTKI

• Mieszkanie dla osoby kreatywnej 
jedyne w swoim rodzaju 3 poziomo-
we, mieszkanie z otwartym komin-
kiem i dwoma garażami. W handlo-
wym centrum Nowogardu. 605 305 
160

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 ***

• Sprzedam dwie działki pod ga-
raże murowane przy J.Pawła II w 
Nowogardzie, cena 4800 zł/m kw. 
605 522 340

• Posiadam do wynajęcia kontener 
handlowy 12 m kw. w Goleniowie 
na targowisku przy ul. Zielona droga 
59, bardzo atrakcyjny punkt, vis a vis 
fryzjera. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
IV piętro Żeromskiego 19. 84 tys. 
883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 
lecia, 11 m kw. 1 piętro, parking. 
501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe po 
generalnym remoncie II piętro 15 lu-
tego 15/23. Cena 200 tys. 91 39 20 316

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w No-
wogardzie. 95 766 9000

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki 
komfort, ogrzewanie indywidualne, 
niski czynsz. 604  441  609  || TYLKO 
W PIĄTKI

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – 
suterena 45 m kw. 507 023 080

• Wydzierżawię pomieszczenie 65 
m2 na terenie piekarni ul Boh. 
Warszawy 66 . Tel 606891445

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie ( z garażem)  o powierzchni  
użytkowej ok. 80 m2. Centrum , II 
piętro bezczynszowe. Tel 91 3920740

• Sprzedam działkę ogrodową. 
Odstępne 1700 zł Nowogard Tel 
791423559

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe, 
słoneczne, centrum miasta z wido-
kiem na jezioro, duża kuchnia. 91 39 
20 113

• Do wynajęcia lokal w pomieszcze-
niach biurowych PSS Społem ul. 
3go Maja 40, niska cena. 91 39 21 
805  

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. na I 
piętrze po remoncie. 661 510 846

• Mieszkanie 4 pokojowe do wynaję-
cia ul. 15go lutego. 501 518 266 

• Wynajmę  atrakcyjne 90 m2 miesz-
kanie , pełen komfort. 668 989 393

• Mieszkanie do wynajęcia 
607 289 286

• Sprzedam piękne nowoczesne 
mieszkanie w Nowogardzie Tel 
695 183 033

• Sprzedam dom tel. 91 39 21 603 kom 
663 748 230

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 
m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . 
Tel 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w 
Wierzbięcinie wraz z przylegającym 
ogródkiem oraz garażem . Cena 
175 000 zł.  Tel.  604 942 164

• Wynajmę mieszkanie 3-pokoje 
dla fi rmy lub osoby prywatnej . Tel 
607 420 272

• Do wynajęcia lokal w stanie suro-
wym na działalność gospodarczą, 
65 m2 , ul Poniatowskiego .tel 
693 429 294.  

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja 
Tel   503 150 300 || TYLKO W PIĄTKI

• Sprzedam dom z budynkiem gospo-
darczym Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. 
Dom 170 m2 i budynek na działal-
ność gospodarczą 300m2 na działce 
15 arów. Tel.  660 34 62 00 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
67m2 , 3 pokoje, II piętro+ garaż Tel 
660 34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 po-
kojowe w bloku po remoncie Tel.  
693 850 197

• Wynajmę pokój na ulicy Warszaw-
skiej- 609 004 967

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129 000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny 
metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Forda Fiestę rok prod, 
1998 poj. 1,3 , zadbany stan bardzo 
dobry . Tel. 668137232

ROLNICTWO

• Sprzedam kaczki ,gęsi Tel 913910687

• Sprzedam gęsi duże oskubane Tel 
796759414

• Ziemniaki jadalne  70-80 gr  na kilo-
gram – sprzedam . Tel 883381732

• Sprzedam:  ziemię 6 ha- krajzegę 7,5 
kW- ciągnik C-360 . Tel 91 39 26 189  
Wiśniewski Dąbrowa 43 || TYLKO W 
PIĄTKI

• Sprzedam prosiaki 91 39 14 885

• Sprzedam ziemniaki jadalne VINETA 
. Tel. 506 48 40 79

• Sprzedam grunty rolne 5,20 ha, Błot-
no Tel 604 390 356

• Sprzedam kopaczkę elewatorową 
dwu-rzędową do ziemniaków. Tel 91 
39 14 885

• Sprzedam obornik Tel 
793 908 098

• Sprzedam prosięta 669 673 266

• Sprzedam prosiaki Tel 91 39 17960  
lub 694 819 036

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 
18 316 Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam 3 jałówki roczne 91 39 
23 492, 693 540 383

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiar-
skie 913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 

– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sła-
womir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 
604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, 
śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 
99 61 05.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465 || TYL-
KO W PIĄTKI 

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Rozliczam VAT. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i 
niemieckiego z polskim tłuma-
czeniem – tanio, pewnie, solidnie. 
512 322 137

• Cięcie drewna opałowego. 
605 882 110

• J.niemiecki. 607 617 844

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Elektryka, centralne ogrzewanie, 
drobne naprawy dachów. Do 30% 
taniej. 511 169 877, 506 323 560

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  
tel.  607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Profesjonalne
układanie kostki

Usługi minikoparką
Korzystne ceny

Tel. 691 664 658

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Docieplenia budynków, podbitki, 
docieplenia i adaptacje poddaszy 
Tel 608 847 784

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel.  607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  
Tel.  886 310 425 

• Remonty mieszkań na każdą kieszeń 
Tel. 721 140 501

• Pogotowie komputerowe Tel. 
798 305 828

• Zlecę budowę domu 662 678 895

• Usługi budowlane: terakota, glazura, 
hydraulika, elektryka, szpachlowa-
nie, malowanie, tapetowanie, regip-
sy, parkiety, panele, staż 15 letni w 
Niemczech, szybko tanio, solidnie. 
784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Transport, przeprowadzki. Szboko, 
tanio. 696 138 406 

• Kredyty gotówkowe, kredyty samo-
chodowe, kredyty konsolidacyjne, 
kredyty hipoteczne, realizujemy 
wszelkie przelewy, atrakcyjna cena, 
potwierdzenie przelewu w formie 
SMS- Avantis, Tel. 91 39 27 268, kom. 
513 164 203.

• Nowy oddział Avantis ulica Rzeszow-
skiego 8, Nowogard

• Sprzątanie grobów, mycie pomni-
ków- 504 965 111

• WYKONAM STRONY WWW.PORTALE.
TANIO 514 641 905

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowe-
go. 605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy bu-
dowie pawilonów hodowlanych 
( szalowanie, montaż konstrukcji 
drewnianych itp.). 601 520 540

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika  
603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Przyjmę kierowcę Tira  tel. 
509 411 822

• Przyjmę do pracy malarzy i szpachla-
rzy Tel.  888 603 612

• Zatrudnię blacharza, lakiernika 
do warsztatu na terenie Niemiec, z 
doświadczeniem Tel.  661 283 337 
oraz  91 39 27350

• Przyjmę do pracy na budowę Tel. 
697 363 247

• Kobieta lat 27,  z doświadcze-
niem w branży ubezpieczeniowej,  

szuka pracy w Nowogardzie Tel 
722 289 522.

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 
793 720 808.

• Przyjmę do pracy na targawisku 
512 012 823

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 
fi rmy Vaillant z Niemiec po prze-
glądzie serwisu, do mieszkania, 
domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Nie-
miec tylko ogrzewanie – mieszka-
nie, dom, sklep, gwarancja, 900 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli, fi rmy 
Vaillant z Niemiec, gwarancja, 
cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, za-
sobnik, stojący z wężownicą do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym lub gazowym, typ 120, 150 
litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. Tel. 
691 686 772.

• Elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380 V, 
niemiecki Vaillant wiszący, małe 
gabaryty, domek, bar, cena od 250 
zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastro-
nomii i inny sprzęt  608658184

• Sprzedam owczarki niemieckie Tel  
91 39 10656

• Sprzedam drewno opałowe dąb i 
buk  tel  603 353 789

• Pianino „Białoruś” brązowe z poły-
skiem, do nastrojenia sprzedam. 91 
39 20 676  || TYLKO W PIĄTKI

• Pompa głębinowa Danfos Typ IS -4-
08 tel 668 989 393

• Sprzedam pompę  wtryskową do 
VWT 4  1,9 TD nową fi rmy BOSCH Tel 
691 887 889

• Sprzedam telewizor  Sanio  29” , stan 
idealny. Tel . 603 455 859

• Sprzedam dwa fotele i ławę Tel.  
510 910 605 || TYLKO W PIĄTEK

• Wynajmę na reklamę , bilbord ścianę  
o pow.  90 m2. Tel.  693 429 294 

• Owczarek niemiecki ośmiomiesięcz-
ny- samiec po rodzicach z rodo-
wodem ojciec, wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, sprzedam Tel: 91 
39 21 828

• Sprzedam szczeniaki rasy labrador 
detrierer. 509 876 705.

• Sprzedam piec do centralnego 
ogrzewania na 150/200 m2 (na drew-
no, węgiel) 696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki: 3 suczki- 
850 zł, 1 piesek 650 zł. 513 157 299

• Zgubiłem dokumenty na nazwi-
sko Tomasz Bieńko, Osowo 21/1 
663 013 765.
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ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA:

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Zagramy dla Artura 
Przyjaciele walczącego z nowotworem kolarza Artura Komisarka orga-

nizują dla niego charytatywny koncert. Chcą zebrać pieniądze na lecze-

nie młodego sportowca w USA.    

Dwudziestoletni Artur Komisarek 

to nowogardzki kolarz. W 2008 r. zdo-

był cztery medale na torowych Mi-

strzostwach Polski. Wygrywał rów-

nież etapy w juniorskim Pucharze 

Świata. Kolarscy eksperci wróżyli mu 

dużą karierę. Miał nawet rozpocząć 

zawodową karierę w francuskim klu-

bie. Niestety marzenia o niej prze-

rwała choroba. Na początku 2009 r. u 

naszego kolarza zdiagnozowano no-

wotwór węzłów chłonnych. Od tego 

czasu Artur rozpoczął walkę z cho-

robą. Pierwsze chemioterapie dawa-

ły pozytywne efekty. Kolarz wziął na-

wet udział w jednym z wyścigów. Nie-

stety ostatnio jego stan zdrowia uległ 

pogorszeniu. Artur przebywa obecnie 

w szczecińskim szpitalu. Tam wycięto 

mu śledzionę. 

Przyjaciele kolarza długo się nie za-

stanawiali. Od kilku tygodniu przygo-

towują dla Artura charytatywny kon-

cert. Zabrane pieniądze chcą przezna-

czyć na leczenie kolarza w Stanach 

Zjednoczonych. Impreza odbędzie się 

17 października. W jej organizacji po-

maga również burmistrz Kazimierz 

Ziemba, oraz Nowogardzki Dom Kul-

tury. Na scenie ustawionej przy no-

wogardzkim jeziorze zagrają zespoły 

muzyczne z całego regionu. Z głośni-

ków popłynie głownie muzyka roc-

kowa i raggae. Nie zabraknie jednak 

hip-hopu. Reprezentantem tego stylu 

będzie szczeciński raper Sobota. Jego 

występ zaplanowano na godz. 18.  

Oprócz muzyki będzie także pokaz 

sztucznych ogni, licytacje, gry i zaba-

wy dla dzieci, zjazd motocyklistów. 

Organizatorzy szykują także wiele in-

nych atrakcji. Organizatorzy stara-

ją się, by przy okazji koncertu swoje 

kramy wystawili nowogardzcy przed-

siębiorcy, a opłaty za ich ustawienie 

będą mogli przekazać na konto Artu-

ra. Przyjazd na imprezę zapowiedzia-

ła także TVP Szczecin. O przygotowa-

niach do koncertu będziemy informo-

wać także w kolejnych wydaniach.
Marcin Nieradka     

Sukcesy brydżystów 
LKS „Pomorzanin”

Niekwestionowanym sukcesem nowogardzkich brydżystów zakończył się 

ogólnopolski 52 Mityng Brydżowy „Bursztynowy” rozgrywany w dniach 8 

– 10.10.2010 w Szczecinie. W rozpoczynającym zmagania Turnieju Par, naj-

lepszymi spośród 66 duetów okazali się Marian Siwy z partnerem Piotrem 

Węgrzynem ze Szczecina. Kończący Mityng turniej drużynowy najlepszym 

z 22 teamów okazał się zespół z Pomorzanina dowodzony przez Romana 

Szlachetkę. W zmaganiach uczestniczyli brydżyści z ośmiu województw.
Kierownik LKS Jerzy Wolny

Opr. Katarzyna M. Kosakiewicz 

Porażka i zwycięstwo
W miniony weekend nasze piłkarskie zespoły rozegrały kolejne mecze 

ligowe. 

Grający w piątej lidze Pomorzanin Nowogard uległ w sobotę Masovii Ma-

szewo. Podopieczni trenera Zbigniewa Gumiennego po pierwszych 45 min. 

przegrywali już 3:0. W drugiej połowie dwie bramki dla naszego zespołu 

zdobył Jacek Nieruchaj. Obecnie Pomorzanin zajmuje 13 miejsce w tabe-

li z sześcioma punktami na koncie. Od ostatniej Sparty Gryfi ce nasz zespół 

dzielą jedynie dwa oczka. 

W sobotę, w Wierzbięcinie swój mecz rozegrali także zawodnicy A-

klasowej Olimpii. Drużyna prowadzona przez Marcina Miklasa pokonała 

3:0 Orła Grzędzice.  Bramki dla Olimpii strzelali: Paweł Kuś, Wojciech Bo-

nifrowski i Maciej Gołdyn. Aktualnie nasz zespół zajmuje drugie miejsce w 

tabeli. Do prowadzącego Orła Pęzino traci sześć punktów. 
man

Konkurs na przejażdżkę 
Organizatorzy Rajdu Samochodów Terenowych ogłaszają konkurs. Trzech 

pierwszych czytelników, którzy odpowiedzą na nasze pytanie będzie miało 
okazję przejechania się samochodem terenowym po nowogardzkim torze 
„Smoczak”. Pytanie brzmi - Co to jest i do czego służy Hi Lift ? Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres: poligraf@post.pl  
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

REKLAMA REKLAMAREKLAMA

SP im. Jana Pawła II w Nowogardzie

Uroczyste Pasowanie pierwszaków
W dniu 08.10.2010 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie miało miejsce zaprzysięże-

nie uczniów klas pierwszych. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkolnego i 

odśpiewaniem hymnu narodowego. Dla zgromadzonych dzieci to chwile bardzo podniosłe, które na pewno za-

pamiętają na długo.

wier, Durski Marcin, Dworak Do-

minika, Jaszcz Patryk, Kluska  Ad-

rian, Kret Zuzanna, Kubacka Maja, 

Kubacki Eryk, Kutrzeba Aleksandra, 

Mielewczyk Łukasz, Misztela Kinga, 

Miśkiewicz Oliwią, Nagły Dawid, 

Piotrowska Łucja, Stefanowski Ja-

kub, Szcześniak Malwina, Szewczu-

ga Jan, Tracz Amelia, Wochna We-

ronika, Wojnowska  Natalia, Zając 

Małgorzata, Zając Marcin, Zając To-

masz
Opr. Jarosław  Bzowy

Przysięga w obecności Pani Dy-

rektor Magdaleny  Zarębskiej-Kule-

szy, nauczycieli,  a także grona ze-

branych gości była kolejnym waż-

nym punktem uroczystości, której 

fi nałem było złożenie swojego jesz-

cze „paluszkowego” podpisu w księ-

dze pamiątkowej przez każde dziec-

ko. Pani Dyrektor w przemówieniu 

życzyła wielu radosnych chwil, a 

także pasji do nauki. Jednocześnie 

uroczystość była zapowiedzią zbli-

żającego się dnia szkoły, który przy-

pada  12.10.2010 r. Oto lista nowo 

przyjętych dzieci w szeregi szkoły:

Pasowani uczniowie:

Antolak Nikola, Damecka Kata-

rzyna, Dudek Kacper, Dudek Oli-
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Zagramy dla Artura
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Zarząd Powiatowy 

Prawa i Sprawiedliwości 

w osobach: 

Euzebiusz Adamski, Jerzy Majewski, Zbigniew Szeremeta 

bierze czynny udział w wyborach samorządowych.

Wystawiamy listy do wszystkich okręgów wyborczych. Oso-

by nasze są sprawdzone, pracowite i uczciwe. Oczekujemy 

poparcia od wyborców, którym leży na sercu dobro gminy 

dla listy Prawa i Sprawiedliwości.

    za Zarząd Przewodniczący

         Euzebiusz Adamski

Gmina przygotowuje warunki
Zewnętrzna fi rma wyręczy gminę ustalając warunki przetargu moder-

nizacji nowogardzkiego szpitala. 

Klamka zapadła 17 dni temu, na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej. Rad-

ni zdecydowali, że dokończą budo-

wę nowej części szpitala kosztem 

emisji obligacji o wartości 20 mln 

zł. By istnieć nasza placówka zdro-

wotna będzie musiała spełnić euro-

pejskie wymogi do 1 stycznia 2013 

r. Co w kwestii modernizacji szpi-

tala zrobiono od momentu podjęcia 

uchwały? 

- W miniony poniedziałek pod-

pisaliśmy umowę z zewnętrzną fi r-

mą, która będzie odpowiedzialna 

za przygotowanie warunków prze-

targu. Moglibyśmy zrobić to sami, 

ale w przypadku tak dużej inwesty-

cji chcemy uniknąć późniejszych 

problemów jak np. poprze targo-

we odwołania. Zależy nam, by wa-

runki przetargu były bardzo przej-

rzyste, by jego uczestnicy wiedzieli 

na co decydują się stając w wyścigu 

– twierdzi Kazimierz Ziemba, bur-

mistrz Nowogardu.   

Kolejnym krokiem ma być już 

samo ogłoszenie przetargu. Władze 

miasta informują, że powinno ono 

nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
Jarosław Bzowy    

Z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim, którzy na co dzień z poświęceniem 
niosą kaganek oświaty 

– nauczycielom, 
pedagogom i pracownikom oświaty

Ziemi Nowogardzkiej 

składa Robert Czapla 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Nagroda kuratora
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej zachodniopomorski kurator 

oświaty Artur Gałęski przyznał 

nagrodę Annie Tracz. Nowogardz-

ka nauczyciela, to jedyna osoba z 

naszego miasta, wyróżniona taką 

nagrodą. Anna Tracz na co dzień 

pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki.   

Ponadto 5 osób z Nowogardu 

uhonorowano medalami. Szczegóły 

we wtorkowym wydaniu,
jbz

Włamał się i kradł 
dla alkoholu

Policjanci z Przybiernowa przedstawili wczoraj zarzuty 28-letniemu 

mężczyźnie podejrzanemu o włamanie do masarni i kradzież 100 zł oraz 

kradzież ze sklepu 12 butelek wina. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawie-

nia wolności. 

Do włamania do masarni w jednej 

z miejscowości w gminie Przybier-

nów doszło w sierpniu br. Spraw-

ca dostał się do pomieszczeń biu-

rowych, skąd skradł 100 zł. Mun-

durowi z Przybiernowa ustalili, że 

odpowiedzialnym za włamanie jest 

28-letni mieszkaniec tej samej miej-

scowości. Został on wczoraj zatrzy-

many i przesłuchany. Przyznał się, 

do popełnienia tego czynu. Tłuma-

czył, że był wtedy nietrzeźwy i po-

trzebował pieniędzy na zakup kolej-

nych butelek alkoholu. Tak też spo-

żytkował skradzione 100 zł. 

W trakcie czynności okazało się, 

że 28-latek jest także sprawcą kra-

dzieży 12 win z miejscowego skle-

pu. Wina warte w sumie 72 zł męż-

czyzna pił przez kilka kolejnych dni. 

Przedstawiono mu również wczoraj 

zarzut z kodeksu wykroczeń za tę 

kradzież. 

28-latek leczył się wcześniej od-

wykowo, od kilku miesięcy znowu 

zaczął nadużywać alkoholu. Poli-

cjanci podjęli czynności, alby po-

nownie rozpoczął leczenie. 

Mężczyzna ten popełniał już 

wcześniej czyny przeciwko mieniu. 

Teraz grozi mu nawet do 10 lat po-

zbawienia wolności. 
st.sierż. Lilla Bawelska, KPP Goleniów

O Dniu Edukacji 
także s. 8
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Badali słuch dzieciom 
W miniony piątek 30 uczniów nowogardzkiego Specjalnego Ośrodka 

Wychowawczego miało okazję zbadać słuch. 

Badania przeprowadziła firma 
GEERS, która swe przedstawiciel-
stwo posiada również w Szczecinie. 
Inicjatorem organizacji badań była 
nowogardzka lekarz medycyny, wła-
ścicielka przychodni SANUS Anna 
Fedorczuk-Smolira. Do ustalenia 
diagnoz wykorzystano nowoczesną     

- W czasie konsultacji wykryto wiele 
przewlekłych schorzeń, których dalsze 
leczenie kontynuowane będzie w no-
wogardzkiej poradni laryngologicznej. 
Chcemy by nasi pacjenci mieli dostęp 
do diagnozy i leczenia schorzeń w 
Nowogardzie. Do tej pory brakowało 
tego w naszym mieście. Dojazdy do 
Szczecina w celu leczenia schorzeń słu-
chu są po prostu uciążliwe – twierdzi 
doktor Fedorczuk-Smolira.

Przeprowadzająca badanie pro-

tetyk słuchu Katarzyna Szamaitat 
stwierdziła: - Jest wiele osób, które 
borykają się ze schorzeniami słuchu 
nieświadomi tego. Poważne dolegli-
wości zaczynają się czasem od pozor-
nie błahych zaniedbań np. zapaleń. 
Warto, więc poddać się badaniu, by 
w przyszłości uniknąć poważniejszych 
komplikacji.      

Oprócz badań słuchu podopiecz-
nym ośrodka zaoferowano również 
konsultacje laryngologiczne. W 
najbliższym czasie przeprowadzenie 
podobnego badania planowane jest 
w nowogardzkim Domu Pomocy 
Społecznej. Firma GEERS oraz no-
wogardzka przychodnia SANUS 
deklarują chęć dalszej współpracy.   

jbz  

Cmentarz się kończy ! 
O problemach nowogardzkiej nekropolii mówi jej administrator Jerzy 

Furmańczyk: 

Nowy cmentarz będzie za rok, 

może za dwa lata gotowy do eksplo-

atacji. Powstanie na terenach przyle-

gających, do pól motorossowych. Na 

ten czas wykorzystywane są wolne 

miejsca przy alejkach, oraz likwido-

wane są groby niezapłacone po dwu-

dziestu latach. W związku ze zwięk-

szeniem się pochówków po kremacji 

zaplanowano również budowę ściany 

urnowej na betonowym fundamencie 

o średnicy 7,5 m. w miejscu starego 

wiatraka. Ściana będzie składała się 

z trzech segmentów usytuowanych po 

obrzeżu fundamentów i jednego seg-

mentu środkowego.  Pierwotnie pla-

nowano 67, a  wykonano 73 nisze 

urnowe. Na placu przy ścianie będzie 

również ogród pamięci z ławeczkami.  

Do przetargu startowały dwie fi r-

my - została przyjęta najniższa ofer-

ta i głównym wykonawcą robót bu-

dowlanych jest fi rma „ Gotyk” ze 

Szczecina. Całkowity koszt wykona-

nia ściany urnowej to 172 020,00 zł.  

Na cmentarzu spotkaliśmy kie-

rownika robót Pana Mariusza Krza-

ka, który powiedział: Budowa ściany 

jest trochę opóźniona ze względu na 

złe warunki pogodowe, ale obiecuje-

my że do 1 listopada skończymy i na-

stąpi uroczyste otwarcie. 

Miejmy nadzieję, że pogoda bę-

dzie sprzyjała i termin otwarcia się 

nie opóźni.  
Tekst i foto: Katarzyna M-Kosakiewicz
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Z okazji

urodzin i imienin

Jadwidze Teresie 

Skulskiej
moc najserdeczniejszych 

życzeń oraz spełnienia 

wszystkich marzeń

życzy 

brat Mirek z Asią 

i Mateuszem

„Aequam memento rebus in arduis 

servare mentem” –

„Pamiętaj i w nieszczęściu 

zachowaj spokój umysłu.” 
     - Horacy

Z okazji 

Dnia Nauczyciela 

dużo zdrowia i wytrwałości 

Pani Kornelii 

Sztengiert-Kowalczyk 
życzą wychowankowie 

kl. II a, I LO

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

PIŁKARSKI POKER
Sytuacja, gdy dziennikarz podejmuje decyzję o kandydowaniu w wybo-

rach nie przynosi nic dobrego ani dziennikarstwu, ani polityce. Rzetelne 

dziennikarstwo musi opierać się na obiektywizmie ocen i niezależności po-

litycznej. Niezależne i obiektywne media są niezbędną podstawą demokra-

tycznego ustroju państwa. 

Nasz komentarz
Doceniając oratorskie umiejętności pana Rafała Szpilkowskiego, które 

ujawnił w swoim tekście pt. „Piłkarski poker” pragnę zauważyć, że tekst ten 
niestety jest nie na temat. 

Żadne ustawy, prawo prasowe, ani ordynacja wyborcza nie zabraniają 
dziennikarzom udziału w wyborach, w tym zwłaszcza samorządowych. 
Rozumiejąc jednakże możliwe wątpliwości, chcąc zachować, z jednej strony 
przyzwoitość i z drugiej nie ograniczać pracujących w „Dzienniku” ludzi 
ponad niezbędną miarę nakazałem panu Marcinowi Nieradce zawieszenie 
działalności dziennikarskiej na czas kampanii wyborczej (oczywiście nie 
dotyczy to jego wystąpień jako kandydata). 

Gdyby został wybrany ma świadomość konieczność rezygnacji z pracy 
w „Dzienniku”, mimo że i tutaj prawo nie zakazuje łączenia dwóch funkcji 
radnego i dziennikarza. Wykonałem więc w uzgodnieniu z zainteresowanym 
wszystko co w naszym wspólnym rozumieniu niezbędne jest do zachowania 
właściwego poziomu etycznego naszej aktywności społecznej i publicystycz-
nej. Jak sądzić można po tekście pana Rafała jego normy etyczne są ustawione 
chyba tak wysoko, że przeciętni ludzie, do jakich się zaliczamy nie mogą się 
na nie wdrapać.

Marek Słomski – redaktor naczelny DN   

Szanowny pan Marcin Nieradka 

opublikował ostatnio dwa artykuły 

wyjątkowo krytyczne wobec Wspól-

nego Nowogardu. Jako, że obaj je-

steśmy mocno związani ze spor-

tem, chciałbym zaproponować oce-

nę tego postępowania w kategoriach 

sportowych. Nadchodzące wybory 

można spróbować przyrównać do 

turnieju piłkarskiego. Na boisku do 

sportowej rywalizacji przystępują 

różne komitety wyborcze. Do oce-

ny zachowania zawodników na bo-

isku wyznacza się obsługę sędziow-

ską, której rolę w przenośni pełnią 

dziennikarze i reporterzy. Rozpo-

czyna się mecz. Niedługo po pierw-

szym gwizdku zespół Wspólnego 

Nowogardu odsłania taktykę oraz 

skład personalny. Pozostający w fa-

zie organizacji zespołów przeciwni-

cy nieco jeszcze bezładnie biegają 

po boisku. Ni stąd ni zowąd sędzia 

Nieradka wyciąga żółtą kartkę i wle-

pia ją drużynie Wspólnego Nowo-

gardu. Gra toczy się dalej, piłka le-

niwie krąży w środku pola. Senna 

atmosfera na trybunach, jak to na 

początku meczu. Po jakimś czasie, 

pomimo tego, że jeszcze nie doszło 

do żadnego starcia między zawodni-

kami, sędzia N. ponownie sięga po 

kartonik i wyciąga... czerwoną kart-

kę. Na nic zdają się protesty zawod-

ników. Wszyscy uczestnicy sporto-

wej imprezy zastanawiają się - o co w 

tym wszystkim chodzi? Sprawa dość 

szybko się wyjaśnia. Pan Nieradka 

zdejmuje sędziowską koszulkę. Oka-

zuje się, że od początku meczu miał 

na sobie strój jednej z drużyn bio-

rących udział w turnieju. I teraz in-

formuje zgromadzoną publiczność: 

„Co prawda wlepiłem już czerwoną 

kartkę jako sędzia, ale tak naprawdę 

to też chciałbym strzelić gola, więc 

pobiegam z innymi za piłką”. Na try-

bunach rozlegają się gwizdy. Znie-

smaczona jest nie tylko publiczność 

i drużyna Wspólnego Nowogardu. 

Wydaje się, że  także zespół, któ-

rego koszulkę przywdział były sę-

dzia, również jest nieco zdegustowa-

ny. Posiadając zdolnych i lubianych 

wśród kibiców zawodników, mógł-

by spokojnie walczyć o zwycięstwo 

w turnieju metodami sportowymi, 

wnosząc wiele dobrego do obrazu 

lokalnej piłki nożnej. A w tej sytu-

acji, nawet gdy w dalszej części me-

czu publiczność ujrzy popisy tech-

niczne dryblerów i piękne bramki, 

to jakiś niesmak może pozostać.

Kończąc ten metaforyczny opis 

chciałbym prosić wyborców, czytel-

ników, wszystkich ludzi niezależnie 

myślących o to, by rozpoczętą rywa-

lizację wyborczą oceniali po jako-

ści gry zespołów, zasadności propo-

nowanych rozwiązań i umiejętno-

ściach poszczególnych zawodników. 

Rozgrywki przy zielonym stoliku, 

kombinacje sędziowskie i brzydkie 

faule psują nie tylko piłkę nożną, ale 

mogą również niszczyć nasz lokalny 

samorząd.

Rafał Szpilkowski

KWW Wspólny Nowogard

Dnia 26.10.2010r.(wtorek) Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 

„Zdrowie” rozpoczyna  edycję programu ”Profi laktyka Chorób Układu 

Krążenia”.

- badania przesiewowe przeprowadzi-  mgr.piel. Pani Monika Bielej

- badania przedmiotowe i podmiotowe przeprowadzi – lekarz kardio-

log Pan Tomasz Urbanik.

Miejsce wykonywania badań – Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Pra-

cownia Diagnostyczna ( parter, obok Izby Przyjęć).

Termin i godzina badania uzgodniona będzie z każdą osobą w trakcie 

rejestracji u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 15 zł.

PAMIĘTAJ O SERCU
Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób no-

wotworowych największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludności Polsce. 

Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. 

Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia. 

Do najistotniejszych czynników 

należą:

- nadciśnienie tętnicze krwi (war-

tość RR > 140/90 mmHg),

- zaburzenia gospodarki lipidowej 

(podwyższone stężenie we krwi cho-

lesterolu całkowitego, LDL-choleste-

rolu, triglicerydów i niskie stężenie 

HDL-cholesterolu),

- palenie tytoniu - sprzyja choro-

bie wieńcowej, często towarzyszy 

stresowi podnoszącemu ciśnienie i 

powodującemu przeciążenie układu 

krążenia

- niska aktywność ruchowa = 

miażdżyca, choroba niedokrwienna 

serca, zawał

- nadwaga - sprzyja chorobie wień-

cowej, miażdżycy i nadciśnieniu 

(każdy dodatkowy kilogram oznacza 

dla naszego serca zwiększoną pracę, 

otłuszczenie serca osłabia jego czyn-

ność i prowadzi do niewydolności).

- nieracjonalne odżywianie - 

sprzyja nadwadze i podwyższeniu 

poziomu  cholesterolu we krwi

- upośledzona tolerancja glukozy,

- wzrost stężenia fi brynogenu,

-  wzrost stężenia kwasu moczo-

wego,

- nadmierny stres,

- wiek,

- płeć męska,

- obciążenia genetyczne.

Brak profi laktyki i lekceważenie 

czynników ryzyka prowadzi do roz-

woju chorób układu krążenia, a w 

efekcie do niewydolności serca.
inf. Narodowy Fundusz Zdrowia

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

UWAGA WĘDKARZE
Koło M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 

24.10.2010 zawody wędkarskie spławikowe w Kamie-
niu Pomorskim. Wyjazd o godz. 6:30 z ul. 5 Marca. Zapisy 
w sklepie „WĘDKARZ” do dnia 21.10.2010. Startowe 10 zł.

Zarząd 
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18.10.br. g. 16.00

1,9 KM

Husquarna 

236 e-series

699 zł

Zatrudnię 

do pracy 

przy sortowaniu 

fl ancy truskawek.

Praca na hali, rozpoczęcie 

– 3 listopada (Redło)

Informacja: 

505 149 049; 

91 39 10 218



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 79 (1913)

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
29 Niedziela zwykła (Łk 18,1-8)    

„Zbaw nas od złego”
„Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i 

nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do 

niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie 

chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie 

liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby 

nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten 

niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybra-

nych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 

znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” 

Chrystus w dzisiejszej przypowieści o wdowie przychodzącej do nieuczciwego 

sędziego ukazuje wartość modlitwy prośby zanoszonej w chwili zagrożenia przez 

zło. Pragnie w  ten sposób zapewnić słuchaczy, że modlitwa taka z  pewnością 

zostanie wysłuchana. Powtarzane przez nas codziennie słowa modlitwy „Ojcze, 

zbaw nas od złego” można traktować jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Co-

dziennie powtarzam Bogu, że gdybym się znalazł w zasięgu oddziaływania zła, 

to Ty, Ojcze, zbaw mnie od jego niszczącego działania. Zupełnie jednak inaczej 

brzmią te same słowa, gdy człowiek faktycznie znajduje się w ręku zła. Wtedy 

wołanie staje się krzykiem o ratunek, posiada charakter sygnału S.O.S.

Jezus ma na uwadze taką właśnie sytuację, zapewniając, że jeśli Bóg usłyszy 

wołanie, ów sygnał S.O.S., prędko pospieszy z  pomocą i  weźmie wołającego 

w obronę.

Zło zawsze zmierza do oddzielenia człowieka od Boga, a gdy mu się to udaje, 

niszczy człowieka całkowicie. Jeżeli człowiek zaatakowany przez zło nie wzywa 

pomocy, nie wyczekuje jej od Boga, to znak, że mu ani na ocaleniu, ani na spo-

tkaniu z Bogiem nie zależy. Najczęściej dobrowolnie wybiera drogę życia dale-

ką od Boga.

Każde zagrożenie, każde nieszczęście winno nas do Boga zbliżać, a nie odda-

lać. To dlatego ono jest dopuszczone przez Boga. Zawsze też stanowi okazję do 

umocnienia naszej wiary. Jeśli w zagrożeniu uciekamy się do Boga i umacniamy 

swoje więzy z Nim, to po pewnym czasie będziemy wdzięczni Bogu, że pozwolił 

nam przeżyć bolesne dni. Odkryjemy, że znacznie więcej w nich zyskaliśmy, niż 

wycierpieli, a nawet stracili.

Polskie przysłowie „jak trwoga, to do Boga” wcale nie musi być rozumiane 

jako krytyka słabej religijności, która dostrzega Boga jedynie w  chwili zagro-

żenia. Może być bardzo ewangelicznym przypomnieniem prawdy o  potrzebie 

nadawania sygnału S.O.S. w stronę nieba wtedy, gdy sytuacja jest trudna, a moż-

liwości człowieka niewystarczające do jej przezwyciężenia.

Jako ludzie wierzący częściej prosimy za tymi, których zło już osaczyło. Ta 

modlitwa nie posiada tak zdecydowanej skuteczności, nie odwraca bowiem ich 

serca od zła, nie rzuca ich wprost w ręce Boga. Niemniej jest to modlitwa twór-

cza, gest naszej miłości bliźniego i troski o jego prawdziwe dobro. Często właśnie 

ta wstawiennicza modlitwa przygotowuje akcję ratunkową podjętą przez Boga 

w celu jego ocalenia. Wielu ludzi zostanie zbawionych dzięki modlitwie ich bli-

skich. Skutki tej wstawienniczej modlitwy objawią się dopiero w wieczności. Nie 

ma modlitwy nieskutecznej. Każda modlitwa zostaje wysłuchana, ale w różnych 

czasie będzie spełniona, zależnie od naszej wytrwałości.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy w miesiącu październiku –poświeconemu Matce Bożej poprzez 

modlitwę różańcową. Zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 

18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W 

tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00.

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczor-

nej o g.18.00, dla dzieci i młodzieży o g.17.00, a w niedzielę o g.17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywa-

ją się w każdy poniedziałek. O godz. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie w 

salce na plebanii.

Młodzież w niedzielę po wszystkich Mszach św. będzie sprzedawać znicze 

w ramach akcji „Znicze kupujesz, ferie fundujesz”, gdzie wspieramy wyjazd 

młodzieży na ferie i wakacje. Zapraszamy.

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 

dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w  Rotterdamie. Punkt przygotowań w pa-

rafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 

19.00. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; 

www.rafalkalinowski.republika.pl)

Powoli zbliżamy się do Parafi alnych Misji Świętych, które każda para-

fi a przeżywa co 10 lat. Jest to czas szczególnej odnowy życia religijnego we 

wspólnocie. Misje święte w parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, prowadzo-

ne przez Ojców Redemptorystów ze Szczecina odbędą się w dniach 14-21 

listopada 2010 r. Już teraz zachęcamy do modlitwy w tej intencji.  

 Modlitwa przygotowania 

do Parafi alnych Misji Świętych
Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świę-

tych, które będą wielkimi dniami przemiany naszej parafi i. Niech ten czas bę-

dzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafi i.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Po-

trzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Króle-

stwo Twoje”.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętych. Napełnij nas pra-

gnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr ży-

jących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża 

i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone 

oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez 

Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty, Boże! Spraw, aby przez Misje Święte zostało odnowione ob-

licze naszej parafi i.

Matko Kościoła! Bądź Matką parafi i w czasie Misji świętych i razem ze świę-

tym Rafałem Kalinowskim wspieraj nas swoim wstawiennictwem, Amen.

x.TT

Wieczór z Janem Pawłem II...
Serdecznie zapraszamy do Ko-

ścioła pw. Św. Rafała Kalinowskie-

go w Nowogardzie na obchody ko-

lejnej rocznicy wyboru Karola Woj-

tyły na Stolicę Piotrową w Rzymie. 

O godz.17.30 – Różaniec Papieski; 

18.00 – Msza św. z modlitwą o ry-

chłą beatyfi kację Sługi Bożego Jana 

Pawła II; a po niej wieczór z Janem 

Pawłem II –– przedstawienie te-

atralne w wykonaniu młodzieży z 

ZSO Nowogard oraz z pokolenia 

JP2. 

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafi a 

pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  
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Serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy 

uczestniczyli 

w uroczystościach 

pogrzebowych 

i ostatniej drodze 

Zdzisława 

Ceranki
składa żona Helena 

córki i syn z rodzinami

Wszystkim, którzy 

uczestniczyli 

w pogrzebie 

Agnieszki 

Borsukiewicz 
wielkie Bóg zapłać 

składa: 

Rodzina

Elżbiecie 

Dymek 
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 

śmierci matki  

składają 

pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Cisy” w Nowogardzie

Halinie 

Nieradka 
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 

śmierci 

teściowej 

składają 

pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Cisy” w Nowogardzie

KONDOLENCJEKONDOLENCJEPODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA

Niecodzienne rekolekcje...
W najbliższym czasie w kilku miejscach Polski odbędą się szczególne spo-

tkania modlitewne z udziałem ojca dr Johna Bashobory – afrykańskiego 

księdza egzorcysty, który uzdrawia duchowo i fi zycznie. Potężne namasz-

czenie jakie o. John otrzymał od Boga w posłudze uzdrawiania i uwalniania 

owocuje wielkimi znakami i cudami wszędzie tam gdzie ten pokorny kapłan 

głosi Słowo. Czas: 5-7 listopada 2010 r. w Koszalinie. Rozpoczęcie w piątek 

o godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę o godz.13.00.

Miejsce: Hala L.O. im. Mikołaja Kopernika (Ekonomik) w Koszalinie (ul. 

Andersa 30 ) 

Wiecej o o. Jonie w fi lmie „Duch”: dostępny w częściach na stronie: http://

www.youtube.com/watch?v=G3jYNreXVU4&feature=related 

Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego; www.pozytywnego.pl 

Pielgrzymka 

do Ziemi Świętej...
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIE-

MI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-

tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobo-

wych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 po-

siłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych 

obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, ubezpie-

czenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. Tomasza 

Tylutkiego z parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (GG: 240 

40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl)  

Caritas 
przy Parafi i Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Nowogardzie 

zwraca się z prośbą 

do mieszkańców naszego miasta 
o nieodpłatne przekazanie do naszej siedziby przy ul. 700 Lecia małej 

używanej lodówki i dwupalnikowej kuchenki elektrycznej.

Caritas 
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 Witamy wśród nas...  Autor rubryki: Janusz Roguski,  Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Martynka córka Moniki 

Sroka ur. 11.10.2010 

z Łobza

Pola - Regina córka 

Anety i Macieja 

ur. 10.10.2010 

ze Szczecina

Oliwia córka Beaty 

i Mariusza Zacharewicz 

ur. 11.10.2010 z 

Nowogardu

Julia córka Moniki 

i Przemysława 

ur. 13.10.2010 z 

Nowogardu

Joasia córka Katarzyny 

Harbacewicz 

ur. 14.10.2010 

z Goleniowa

Oliwier syn Michaliny 

i Marcina 

ur. 13.10.2010 z Łobza

Dzień Edukacji 
Narodowej

W dniu 14.10.2010 r. w Nowo-

gardzkim Domu Kultury odbyła się 

uroczysta gala z okazji Dnia Na-

uczyciela - zostały wręczone nagro-

dy Burmistrza Nowogardu. Wśród 

wyróżnionych znalazło się 36 na-

uczycielek i nauczycieli. Wśród go-

ści przybyłych na uroczystości byli 

Marek Krzywania i Robert Czapla. 

Nagrody wręczał sam Kazimierz 

Ziemba,  rozpoczynając od przemó-

wienia. Powiedział m.in.:

„Kształtowanie młodego człowie-

ka na miarę potrzeb i wyzwań współ-

czesnego świata to wyjątkowo ważne 

i odpowiedzialne zadanie. Odkrywa-

nie indywidualnych uzdolnień i za-

interesowań, ich pielęgnowani i roz-

wijani to praca wymagająca wiel-

kiej wagi i ostrożności. Szczególnych 

umiejętności wymaga też wyrobie-

nie wrażliwości na potrzeby drugie-

go człowieka, na sporawy społeczne, 

uczenie gotowości do służenia innym 

w potrzebie. „Verba movent, exem-

pla trahunt – Słowa uczą, przykłady 

przyciągają” – ta maksyma przypo-

mina nam jak ważna jest postawa i 

zaangażowanie nauczyciela, wycho-

wawcy, trenera czy opiekuna, by wy-

korzystać potencjał tkwiący w mło-

dych sercach i umysłach… 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

życzę dużo satysfakcji z tej trudnej 

pracy zawodowej, pomyślności w re-

alizacji zamierzeń wychowawczych, 

dużo siły, zdrowia, szczęścia osobi-

stego.”

Po przemówieniu i wręczeniu na-

gród odbył się wspaniały monolog 

pt. „Mój boski rozwód” w wykona-

niu Krystyny Podlewskiej znanej 

między innymi z fi lmu „Miś”. Na za-

kończenie podano kawę, herbatę i 

ciasto. 

Redakcja „DN” również przyłącza 

się do życzeń.
Tekst i foto:

Katarzyna M. Kosakiewicz 

14. Piotr Kazuba - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

15. Aldona Kopycińska - nauczycielka historii w ZSO - II LO

16. Józef Korkosz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

17. Danuta Kowalczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie

18. Ewa Kułczyk - nauczycielka nauczania zintegrowanego, plastyki i 

techniki w Szkole Podstawowej w Długołęce

19. Elżbieta Kwiatkowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w 

Szkole Podstawowej nr l

20. Janina Lendzion - nauczycielka biologii w Gimnazjum nr l

21. Anna Łysiak - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr l

22. Joanna Machocka - nauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 2

23. Elżbieta Majchrzak - dyrektor Przedszkola nr 4

24. Jolanta Mielewczyk - nauczycielka biologii, chemii, wychowania do 

życia w rodzinie w Publicznym Gimnazjum nr 3

25. Anna Pawlik - Burak - pedagog szkolny, nauczycielka języka polskiego 

w Szkole Podstawowej nr 3

26. Jerzy Rosa - nauczyciel geografi i w ZSO - Gim nr 2

27. Magdalena Sawicka - nauczycielka języka polskiego, historii i bibliote-

karza w Szkole Podstawowej w Długołęce

28. Sebastian Szymański - dyrektor Szkoły Podstawowej nr l

29. Bogdan Wawryczuk - nauczyciel wychowania fi zycznego w Szkole 

Podstawowej nr l

30. Lidia Wiznerowicz - Gliwna - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

31. Ewa Wróbel - dyrektor Przedszkola nr 3

32. Magdalena Zarębska - Kulesza - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

33. Bartosz Zdano wieź - nauczyciel wychowania fi zycznego w Publicz-

nym Gimnazjum nr l

34. Danuta Ziółkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce

35. Tomasz Żelazowski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie

36. Ewa Żylak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podsta-

wowej nr 2

NAGRODY BURMISTRZA

1. Leszek Becela - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

2. Alicja Bartosik - nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w 

Błotnie

3. Jolanta Burewicz - nauczycielka chemii w Publicznym Gimnazjum nr l

4. Agnieszka Dziekanowska - nauczycielka fi zyki w Gimnazjum nr l

5. Agnieszka Forgiel - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie

6. Renata Fusik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie

7. Iwona Gnat - pedagog szkolny, nauczycielka geografi i i edukacji dla 

bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr l

8. Jolanta Grygowska - nauczycielka chemii i podstaw przedsiębiorczości 

w ZSO - Gim nr 2 i II LO

9.  Grzegorz Górczewski - nauczyciel wychowania fi zycznego w SP nr 2

10. Jolanta Jackowiak - dyrektor Przedszkola nr l

11. Jacek Jackowski - nauczyciel wychowania fi zycznego w ZSO - Gim nr 

2 i II LO

12. Elżbieta Janiak - nauczycielka matematyki w ZSO - II LO

13. Irena Juszczyk - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3
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P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

R E K L A M A
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

A K T U A L N Y 

C E N N I K
www.dzienniknowogardzki.pl

ZNICZE
duży wybór - niskie ceny

poleca hurtownia PIER
ul. Woj. Polskiego 4

Nowogard

Policjanci dobrymi żeglarzami
Załoga reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Goleniowie na łodzi żaglowej S/Y BETA zdobyła 2 

miejsce w regatach na zakończenie sezonu w klasie OPEN do 9 m, które odbyły się w sobotę w Lubczynie. 

Regaty zorganizowane zostały przez 
goleniowski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji na zakończenie tegorocznego se-
zonu żeglarskiego. Był to jednocze-
śnie memoriał wieloletniego bosmana 
przystani w Lubczynie Roberta Ohla. 
Wystartowało 12 jednostek, wśród 
nich załoga policjantów z Goleniowa 
na łodzi OSiR-owskiej S/Y BETA. 

Imprezę na wodzie zabezpieczały 2 
policyjne motorówki, które przez cały 
sezon patrolowały podległy goleniow-
skiej Komendzie rejon jeziora Dąbie i 
Zalewu Szczecińskiego.

Regaty polegały na jak najszybszym 
przepłynięciu łodziami żaglowymi 
w klasie OPEN do 9 metrów wyzna-
czonej trasy w 4 biegach. Dwa pierw-
sze biegi wygrali policjanci, w dwóch 
kolejnych zajęli 2 miejsce ustępując 
pierwszeństwa załodze łodzi S/Y RES  
NAVALIS. Decydujący był ostatni - 
czwarty bieg, w którym S/Y BETA i 
S/Y RES NAVALIS walczyły o zwycię-
stwo. Załogi z tych dwóch jednostek 
zdobyły taką samą liczbę punktów, 
jednak zgodnie z zasadami w takiej 
sytuacji wygrywa zwycięzca ostatnie-
go biegu. Ostatecznie policjanci w re-
gatach zajęli 2 miejsce i otrzymali pu-
char, dyplom i upominek. 

Ich sukces zasługuje na uznanie tym 
bardziej, iż żeglarstwo traktują oni zu-
pełnie amatorsko i w tym składzie pły-
nęli pierwszy raz. 

Podczas uroczystego zakończenia 
regat Komendanci Powiatowi Policji 
i Straży Pożarnej w Goleniowie otrzy-
mali dzwony żeglarskie i podziękowa-
nia za pracę nad zapewnieniem bez-
pieczeństwa na wodach w gminie Go-
leniów. 

Tradycyjnie ściągnięta z masz-
tu została polska bandera i sezon na 
wodach w Lubczynie uznano za za-
mknięty. 

st.sierż. Lilla Bawelska, 

KPP Goleniów

W kinie „Orzeł” 
DZWONECZEK I UCZYNNE WRÓŻKI
Animacja, USA, 2010, 76 min
11 zł, B/O
15.10.2010 godz. 17.00, 16.10.2010 godz. 17.00, 17.10.2010 godz. 17.00

PROJEKT DZIECKO, CZYLI OJCIEC 
POTRZEBNY OD ZARAZ

Komedia, Polska, 2010, 80 min
12 zł, od lat 15
15.10.2010 godz. 19.00, 16.10.2010 godz. 19.00, 17.10.2010 godz. 19.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 79 (1913)

Zagramy dla Artura
W niedzielę wielka charytatywna impreza dla walczącego z nowotwo-

rem Artura Komisarka. Dla nowogardzkiego kolarza zagra sam Krzysztof 

Jaryczeswki – legendarny wokalista „Oddziału Zamkniętego”.   

Z inicjatywą pomocy młodemu 

sportowcowi ponad miesiąc temu 

wyszli jego przyjaciele wyrażając 

chęć organizacji koncertu. Spotka-

li się z pozytywną reakcją burmi-

strza Nowogardu i dyrektor NDK. Z 

efektami ich działań zapoznamy się 

w najbliższą niedzielę. Chcą zebrać 

pieniądze na leczenie Artura. Najle-

piej w USA, bo tam ma przejść prze-

szczep szpiku i wrócić do kolarstwa.  

Koncert zostanie zorganizowa-

ny nad nowogardzkim jeziorem. 

Impreza rozpocznie się o godz. 14. 

Na scenie zaprezentują się kapele 

grające różne muzyczne style. Bę-

dzie muzyka, pop, rock, reggae i hi-

p-hop. Przedstawicielem tego ostat-

niego gatunku będzie szczeciński ra-

per Sobota, który na scenę powinien 

wejść około godz. 18. Natomiast naj-

większą gwiazdą koncertu będzie le-

gendarny lider rockowej kapeli „Od-

dział Zamknięty”. Występ słynne-

go wokalisty rozpocznie się o godz. 

19. Jaryczewski ma zagrać utwory 

„Oddziału”, ale także i nowe, skom-

ponowane po zakończeniu przygo-

dy z zespołem. Zakończenie części 

muzycznej zaplanowano na godz. 

20. Po niej nastąpi pokaz sztucznych 

ogni. 

W trakcie imprezy wolontariusze 

będą zbierać do puszek pieniądze na 

leczenie kolarza. Rozdawane będą 

także wypełnione druki za pomocą, 

których można będzie przelać pie-

niądze na konto fundacji opiekują-

cej się Arturem.   

Oprócz tego nad jeziorem zapla-

nowano także zjazd motocyklistów, 

aukcje ciekawych gadżetów, konkur-

sy i loterie fantowe. Patronat nad im-

prezą objęła TVP Szczecin. Pierw-

szy materiał o Arturze wyemitowała 

już w minioną niedzielę. Jej kamery 

będą także obecne podczas koncer-

tu. Warto, więc zawitać w niedzielę 

nad jezioro. Nie dość, że będzie ją 

można spędzić ciekawie i atrakcyj-

nie, to jeszcze pomóc mieszkańcowi 

Nowogardu. 

„Dziennik” jako pierwszy opisał 

dramatyczna historię Artura. Dla 

niezorientowanych przypominamy 

artykuł Marcina Nieradki z maja 

minionego roku.    
Jarosław Bzowy     

było mało Artur chwilę później wy-

grał wyścig w kategorii „młodzik”. - 

Ten wynik zaskoczył nas wszystkich. 

Po zawodach kierownik stwierdził, że 

gdyby wiedział nigdy by roweru nie 

pożyczył. Cieszyliśmy się wszyscy, bo 

pierwsze kroki bardzo dobrze roko-

wały na przyszłość – mówi Sawicki. 

Później było już tylko lepiej. Ciężkie 

i długie treningi przyniosły efekty i 

Artur stał się jednym z najlepszych 

kolarskich młodzików w Polsce. Do-

brze wypadał w mistrzostwach ma-

kroregionu. Zawsze był w czołówce, 

albo blisko niej. Jako junior młod-

szy wyścigi wygrywał na zamówie-

nie. Skończył nowogardzkie gimna-

zjum i wyjechał do Szkoły Mistrzo-

stwa Sportowego w Świdnicy. Ko-

misarek chce nawiązać do sukcesów 

najlepszych nowogardzkich kolarzy 

z lat 60 i 70, tj. Rajmunda Zielińskie-

go (4-ty na torowych MŚ w Brnie), 

czy Czesława Polewiaka. Ci widzą w 

nim talent i doceniają walkę z cho-

robą. - Okazuje się, że doczekaliśmy 

się w Nowogardzie kolejnego kolar-

skiego talentu. Wszyscy powinni-

śmy o niego dbać. Artur nie może się 

zmarnować. Musi pokonać chorobę i 

dążyć do sukcesu – mówi Polewiak, 

wielokrotny uczestnik Wyścigu Po-

koju, piąty na Mistrzostwach Świata 

w przełajach w 1974 r. 

Choroba zastopowała marzenie 

W Świdnicy zdolnego kolarza wy-

patrzyli Francuzi i zaproponowa-

li mu zawodowy kontrakt w Cam-

brai. Artur bardzo się ucieszył. To 

tam miało się zacząć jego prawdzi-

we ściganie. Niestety wyjazd zablo-

kowała choroba. Artur o ciężkim 

schorzeniu dowiedział się na po-

czątku roku. To było dwa dni przed 

pierwszym -zapoznawczym wyjaz-

dem do Francji. Pierwsze objawy 

choroby? Trenował coraz ciężej, by 

we Francji pokazać się z jak najlep-

szej strony. Jednak wysiłek przyno-

sił skutki odwrotne od zamierzo-

nych. - Ciocia zauważyła, że mam 

spuchniętą szyję. Zacząłem jeździć 

po lekarzach. Wyszło, że to nowotwór 

węzłów chłonnych. Najgorsze były 

pierwsze dwie godziny. Później po-

wiedziałem sobie, że muszę walczyć, 

pokonać chorobę i spełnić marzenia. 

Ja po prostu żyję kolarstwem – opo-

wiada młody kolarz. Diagnoza zszo-

kowała wszystkich w nowogardzkim 

klubie. - Rozmawialiśmy kilka dni 

po tym, gdy dowiedział się, że cho-

dzi o nowotwór. Powiedział, że prze-

zwycięży chorobę i wróci do sportu. 

Wierzę, że mu się uda, bo wiem jak 

mocno kocha kolarstwo – mówi Sa-

wicki. Artur dzielnie walczy z cho-

robą. Jest już po pierwszych che-

mioterapiach. Znosi je całkiem nie-

źle. Po pierwszej szybko wstał z łóż-

ka, włosy nie wypadają mu w ogó-

le. - Po Arturze nie można zauważyć 

choroby. Nikt by się nie domyślił, że 

ma problemy ze zdrowiem. To chło-

pak pełen optymizmu. Jest pewny, że 

wsiądzie na rower i pojedzie po me-

dale – twierdzi prezes Chrabąszczy. - 

Na początku chciało się wymiotować 

i bolała głowa. Z każdą godziną jest 

jednak coraz lepiej. Najgorsza z tego 

wszystkiego jest jednak rozłąka z ro-

werem – mówi Artur. Komisarkowi 

sport nigdy nie przeszkadzał w na-

uce. Widać, że jest inteligentny. Po-

trafi  wysłowić się o niebo lepiej niż 

niejedna „gwiazda” naszej piłki ko-

panej. Artur niedawno zdawał ma-

turę. Przedmioty? Polski, biologia i 

język niemiecki. - Poszło mi całkiem 

nieźle. Najtrudniejszy był niemiec-

ki. Nie chcę bawić się w prognozowa-

nie wyników - mówi. Nie może żyć 

bez kolarstwa Artur po zdaniu ma-

tury wrócił do Nowogardu. Z nie-

cierpliwością czeka aż skończy się 

chemioterapia. Wtedy zapadnie le-

karska diagnoza. 19-latek chce wy-

grać z nowotworem i pojechać do 

Francji. Wie, że tam na niego czeka-

ją. Od jeżdżących tam dwóch kole-

gów z Polski dostaje wiadomości o 

zwycięstwach w wyścigach i życze-

nia powrotu do zdrowia. - Chciał-

bym w barwach Cambrai pokazać 

się z dobrej strony. Marzę by wybić 

się stamtąd do jakiejś ekipy jeżdżą-

cej w randze ProTour. Z Francji dro-

ga do kariery jest o wiele łatwiejsza. 

Koledzy piszą, że ekipę z Cambrai, 

która nie ma przecież poziomu świa-

towego można porównać do najlep-

szych w naszym kraju – uważa Ar-

tur. Komisarek uważa, że kolarstwo 

jest w naszym kraju sportem bar-

dzo niedocenianym. - Gdyby na ko-

larstwo łożyć takie pieniądze, jak na 

piłkę nożną, to efekty byłyby o wie-

le lepsze. Jestem o tym przekonany – 

mówi. Co jest fajnego w tym kolar-

stwie? Przecież to nudny sport. Je-

dziesz, jedziesz, ciągle tam sam kra-

jobraz – stwierdzam prowokacyjnie. 

- A co fajnego jest w pracy dzienni-

karza? – ripostuje Artur. Po krótkiej 

dyskusji dochodzi do wniosku: – Ja 

nie wiem, co jest fajnego. Ja po prostu 

bez kolarstwa nie potrafi ę żyć. A co 

jeśli po wyleczeniu choroby lekarze 

zabronią Arturowi uprawiać wyczy-

nowo sport? - Przyznam, że czasem 

nad tym myślę. Jeśli nie uda się zro-

bić kariery zawodniczej, to mógłbym 

zostać trenerem, lub menadżerem. W 

każdym razie chcę zostać przy kolar-

stwie – odpowiada.
Marcin Nieradka

Wyprzedzić raka 

i uciec do Francji
Idolem Artura jest mistrz kolarstwa Lance Armstrong. Nowogardzia-

nin chce być mistrzem takim jak Amerykanin. By spełnić swoje marze-

nia musi tak, jak Armstrong wygrać walkę z nowotworem. 20-letni Artur 

Komisarek przed dwoma laty zdobył cztery medale na torowych Mistrzo-

stwach Polski. 

Jeden z nich był szczególny, bo 

zdobyty w kategorii „elita”. Zwycię-

stwa etapowe w Pucharze Świata ju-

niorów to u niego norma. Eksperci 

kolarstwa wróżą mu dużą karierę. 

Najpierw Artur musi jednak „poko-

nać siebie”. 

Talent na pożyczonym rowerze 

Artur na pierwszy trening do klu-

bu kolarskiego Panorama Chrabąsz-

cze Nowogard przyszedł siedem lat 

temu. Wcześniej, nawet z sukcesa-

mi grał w piłkę ręczną. Szczypior-

niak to jednak nie było „to”. - Pa-

miętam, że przyprowadził go kuzyn. 

Pierwsze treningi odbył na sali. Część 

chłopców zrezygnowała, ze wzglę-

du na obciążenie. Artur został i ko-

larstwo uprawia do dziś – wspomi-

na prezes klubu Henryk Sawicki. A 

jak pamięta go sam kolarz? - Przy-

szedłem z Marcinem i Grzegorzem. 

Spodobało mi się i później już zosta-

łem. Pamiętam, że pierwsze zajęcia 

były ciężkie, poczułem jak boli wysi-

łek. Nie zraziłem się i jeżdżę do dziś. 

Po kilku tygodniach treningu zasko-

czenie trenerów było jeszcze więk-

sze. Żółtodziób pojechał z klubem 

na wyścig do Szczecinka. Po nim 

wszyscy w Chrabąszczach wiedzie-

li, że w swoim gronie mają wielki 

talent. - Kolegów ze swojej kategorii 

wiekowej pokonał o klasę. Zdjęliśmy 

mu koszulkę by nie wyglądał za do-

brze. Jechał na pożyczonym od kie-

rownika obiektu rowerze – opowia-

da prezes Chrabąszczy. Jakby tego 
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Jubileusz Szkoły im. Jana Pawła II 
W dniu 12.10.2010 miała miejsce uroczystość jubileuszu obchodów V lecia wyboru na patrona szkoły - papieża Jana Pawła II. Uroczystość rozpo-

częła się wspólnym apelem -  wprowadzono poczty sztandarowe i odegrano hymn, by następnie złożyć kwiaty przy pomniku patrona.W przemówie-

niu Pani Dyrektor Szkoły nawiązała do obchodzonego jubileuszu i  specjalnej mszy odprawionej  w intencji szkoły, uczniów i nauczycieli. W kościele 

pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej intencje modlitewne celebrowane przez księdza proboszcza Ireneusza Kamionkę skierowane były za pomyśl-

ność szkoły i szybką beatyfi kację Jana Pawła II.

 Następnie uroczystości przenio-

sły się do klas szkolnych . Zwiedza-

no  wystawę poświęconą Janowi 

Pawłowi II. Niecodziennym punk-

tem obchodów było ofi cjalne otwar-

cie nowo wybudowanego bardzo 

nowoczesnego placu zabaw ( patrz 

oddzielny artykuł obok).

Burmistrz Kazimierz Ziemba w 

przemówieniu uznał szkołę za jed-

ną z piękniejszych w regionie i nie 

szczędził słów wsparcia o dalszy jej 

rozwój na następne lata. Same uro-

czystości zakończyły się wspólnym 

poczęstunkiem i wspomnieniami 

z minionych 5 lat funkcjonowania 

szkoły. 
Jarosław Bzowy

”Radosna szkoła” 

Plac zabaw przy SP 4
W dniu 12.10.2010 r. w obecności Burmistrza Nowogardu Kazimierza 

Ziemby, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Krzywani, radnego Sła-

womira Kucala oraz kadry pedagogicznej dokonano odbioru technicznego 

placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie. In-

westycja współfi nansowana była ze środków Województwa Zachodniopo-

morskiego w ramach Rządowego programu ”Radosna szkoła”. Wysokość 

dofi nansowania wynosiła 115.450,00 zł.

Na placu zabaw zamontowa-

no urządzenia zabawowe dla dzieci 

typu: „małpi gaj” z przeplotniami i 

drabinkami linowymi, „szlak pin-

gwina” ze zjeżdżalnią i trapami do 

wspinaczek, zestaw sprawnościowy, 

huśtawki podwójna z siedziskami 

gumowymi, ławki, kosze na śmieci. 

Wykonano również zagospodaro-

wanie terenu tj.:

- ułożenie nawierzchni bezpiecz-

nej (syntetycznej) placu zabaw,

- wykonanie ścieżek komunika-

cyjnych z nawierzchni syntetycznej,

- wykonanie trawników, 

- wykonanie chodnika o na-

wierzchni żwirowo-glinowej.

Powierzchnia placu zabaw wyno-

si 500 m2. Wykonawcą robót była 

fi rma OTTO (Poland) Sp. z o.o. 

z Warszawy wyłoniona w drodze 

przetargu nieograniczonego. War-

tość wykonanych robót wyniosła 

213.256,00 zł. 

Całkowity koszt realizacji inwe-

stycji wyniósł 232.532,60 zł.
Opr. Jarosław Bzowy
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Konferencja prasowa Marka Krzywani

Rządzili więc zdają sprawozdanie
W dniu 12 października Komitet Wyborczy Nowogardzkiego Forum Samorządowego zorganizował konferen-

cję prasową na której dokonano oceny mijającej kadencji Rady Miejskiej. Marek Krzywania jako kandydat na 

burmistrza stwierdził, że najlepszym sposobem rozpoczęcia kampanii jest przekazanie wyborcom dokonań rad-

nych Koalicyjnego Klubu Samorządowego. Zaczęto więc od historii przez wielu wyborców zapewne zapomnianej. 

Sławomir Kucal przewodniczą-

cy Komisji Finansowo-Gospodar-

czej przypomniał w jakich okoliczno-

ściach powstał Koalicyjny Klub Samo-

rządowy. Po wyborach w 2007 roku do 

Rady  Miejskiej weszło 21 radnych. Z 

list Polskiego Stronnictwa Ludowego 

8 radnych ( Robert Augustynek, Mi-

chał Bociarski, Jan Fedeńczak, Krzysz-

tof Kosiński, Jerzy Kubicki, Mieczy-

sław Laskowski, Tomasz Szafran, An-

drzej Wasiak), 5 radnych z klubu Le-

wica i Demokraci (Antoni Bielida, Ro-

bert Czapla, Lech Jurek, Stanisław Ka-

zuba, Jan Mularczyk), troje radnych z 

Nowogardzkiego Forum Samorządo-

wego (Krystyna Wysoszyńska, Marek 

Krzywania, Sławomir Kucal), dwoje 

radnych z Platformy Obywatelskie-

j(Krystyna Kłosowka, Rafał Szpilkow-

ski), 2 radnych z list Prawo i Sprawie-

dliwość ( Jerzy Kaczmarski, Rafał Paś-

ko) oraz Anna Szkołuda z listy Samo-

obrony RP.  

Po drugiej turze wyborów burmi-

strza Jan Mularczyk zmienił „barwy 

klubowe” – z klubu Lewicy przeszedł 

do klubu PSL. W wyniku przedwy-

borczego porozumienia PSL i PO par-

tie te miały w Radzie 11 radnych i mo-

gły samodzielnie rządzić. Dołączyli do 

koalicji radni NFS (Marek Krzywania 

argumentował to …doświadczeniem 

– twierdził, że w koalicji może zrobić 

więcej aniżeli w opozycji). Ukształ-

towała się więc Rada Miejska – prze-

wodniczącym Rady został Marek 

Krzywania, zastępcami Mieczysław 

Laskowski i Tomasz Szafran, Komi-

sja Finansowo-Gospodarcza przypa-

dła Rafałowi Szpilkowskiemu, Spo-

łeczna Michałowi Bociarskiemu, Re-

wizyjna Krystynie Wysoszyńskiej, a 

Mieszkaniowa Andrzejowi Wasiako-

wi. Ponadto stanowisko zastępcy bur-

mistrza objął Artur Gałęski z Platfor-

my Obywatelskiej. Niestety praca w 

koalicji nie układała się. Na opisywa-

nej przeze mnie konferencji Sławomir 

Kucal nie wskazywał winnych. Faktem 

jest, że w wyniku tarć PO najpierw na 

stanowisko zastępcy delegowała Artu-

ra Danilewskiego, a następnie wyszła 

z koalicji. W Radzie  nastąpił marazm 

i szukanie nowego układu koalicyjne-

go. Po negocjacjach utworzono Ko-

alicyjny Klub Samorządowy – w jego 

skład weszli radni PSL (bez Krzysztofa 

Kosińskiego, Andrzeja Wasiaka i Jana 

Mularczyka, którzy utworzyli oddziel-

ny klub KWM, i bez Tomasza Szafra-

na, który dołączył do Rafała Szpilkow-

skiego i Krystyny Kłosowskiej), radni 

NFS, PiS i Samoobrony.

Od 28 września 2008 roku Prze-

wodniczącym Rady jest nadal Marek 

Krzywania, zastępcą Mieczysław La-

skowski i w miejsce odwołanego To-

masza Szafrana Robert Czapla. Sta-

nowiska przewodniczących Komisji 

utracili Rafał Szpilkowski – zastąpił 

go Sławomir Kucal i Andrzej Wasiak 

(przewodniczącą Komisji Mieszka-

niowej została Anna Szkołuda). Rad-

ny PiS Jerzy Kaczmarski został zastęp-

cą burmistrza a mandat po nim otrzy-

mał Jerzy Majewski. Wbrew arytmety-

ce (KKS liczy tylko 11 radnych, a więc 

kruchą przewagę) prace Rady Miej-

skiej nabrały tempa i budżet za 2008 

rok został w pełni zrealizowany.   

Trudno wymieniać wszystkie osią-

gnięcia, bo są one widoczne go-

łym okiem – nawet nieprzychylni 

obecnemu burmistrzowi i KKS mu-

szą stwierdzić, że chodzą po nowych 

chodnikach, że jeżdżą po nowych 

nawierzchniach w mieście ( ul. Ko-

ściuszki, Bema, Poniatowskiego i pie-

szo jezdnia przy ul. Ogrodowej, ostat-

nio 700-lecia i Dąbrowszczaków), na 

wsiach (Wojcieszyn, Karsk, Wierz-

bięcin), że mieszkańcy wsi otrzyma-

li nowe oświetlenia, że woda dociera 

nawet do małych osad i kolonii. Duży 

nacisk położono na remonty  - ratusz, 

szkoła nr 4, szkoła nr 2, przedszkole 

nr 1.  I kilka szkół wiejskich. Nie spo-

sób wymienić placów zabaw i boisk na 

wsiach. Wystarczy powiedzieć, że w 

roku 2008 inwestycje były większe od 

2007 trzykrotnie, w roku  2009 czte-

rokrotnie, a w 2010 aż sześciokrotnie. 

Mimo inwestycji rzędu 11 milionów w 

roku 2010 zadłużenie gminy w czasie 

obecnej kadencji nie wzrosło. 

W roku 2008 poważnym proble-

mem było obsadzenie stanowisk w 

Wydziale Rozwoju Lokalnego i Fun-

duszy – pracownicy wyszkoleni za 

gminne pieniądze w zakresie pozyski-

wania funduszy zewnętrznych odeszli 

z Wydziału. Działania Jerzego Kacz-

marskiego pozwoliły na pozyskanie 

pracownika, który ułatwił pozyskiwa-

nie tychże funduszy. Fakty przeczą po-

wszechnej opinii, że Nowogard słabo 

wypada w tej dziedzinie: w roku 2007 

pozyskano z zewnątrz 1 milion zło-

tych, w roku 2009 już 4 miliony, a w 

roku 2010 5 milionów złotych.

Nowogardzkie Forum Samorzą-

dowe to nie tylko radni. Tu skupieni 

są ludzie, którzy naprawdę wykonu-

ją społecznikowską pracę, przejawiają 

inicjatywę i pomysły – Marek Heiser w 

Lidze Ochrony Przyrody, na Osiedlu 

Bema pani Przybyszewska, w Błotnie 

ludzie ze Stowarzyszenia Antonówka. 

Nie wszyscy wiedzą jak wspaniale roz-

wija się Sekcja Strzelecka (ukochane 

dziecko Sławomira Kucala i Stanisła-

wa Pietrzyckiego – z niczego stworzyli 

strzelnice do strzelania z broni pneu-

matycznej i dwie strzelnice kulowe, 

dobrze opracowując wnioski granto-

we uzyskali fundusze na zakup broni. 

Zawodnicy tej sekcji uzyskują dosko-

nałe wyniki w skali kraju).

Sławomir Kucal podkreślił, że źró-

dłem powodzenia jest sensowny plan, 

opracowany z uwzględnieniem re-

aliów. Nowogard obiektywnie nie jest 

atrakcyjny dla inwestorów – żeby po-

zyskać fundusze zewnętrzne trzeba 

proponować udział własny – tak było 

z remontem ulic i chodników miej-

skich, z budową dróg wiejskich, z mo-

dernizacją świetlic wiejskich i placów 

zabaw. To, że nasze pomysły są do-

bre potwierdza paradoksalnie posta-

wa radnych z opozycji – coraz częściej 

głosują tak jak i my.   

Program NFS i kandydatów na rad-

nych poznamy już w przyszłym tygo-

dniu.

Notował Lesław M. Marek

Oświadczenie Prawicy 

RZECZYPOSPOLITEJ
Nowogardzkie Koło Prawicy Rzeczypospolitej informuje wyborców, że 

w nadchodzących wyborach samorządowych kandydaci rekomendowani 

przez PR do Rady Miejskiej wystąpią na listach wyborczych Platformy Oby-

watelskiej. Decyzja o przyjęciu takiego trybu uczestnictwa w wyborach sa-

morządowych w Nowogardzie wynika zarówno z wniosków jakie nasuwa 

analiza obecnej sytuacji politycznej jak i z uwzględnienia specyfi ki wyborów 

samorządowych.

Start z list wyborczych Platformy Obywatelskiej zwiększa możliwość reali-

zacji   założeń  wyborczych Prawicy Rzeczypospolitej.  Dlatego też postano-

wiliśmy połączyć siły i wspólnie wnieść istotny i pozytywny  wkład w  prze-

bieg spraw ważnych dla miasta i gminy i tym samym dla jej mieszkańców. 

W wyniku porozumienia z nowogardzkim PO kandydaci  rekomendowani 

przez Prawicę Rzeczypospolitej, brali także czynny udział w pracy nad pro-

gramem wyborczym i założeniami realizacyjnymi, które zostaną zaprezen-

towane do akceptacji wyborców w trakcie kampanii. 

Porozumienie wyborcze z Platformą Obywatelską obowiązuje tylko w wy-

borach do Rady Miasta Nowogard.

Wyrażamy przekonanie, że zwolennicy Prawicy podzielą przedstawioną 

powyżej argumentację i oddadzą głos w nadchodzących wyborach na kan-

dydatów Prawicy Rzeczypospolitej na listach PO. 
Pełnomocnik Prawicy Rzeczpospolitej w Nowogardzie

Paweł Słomski
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
„Wiatr zmian, czy zmienny Wiatr?” 

Odpowiedź:
Muszę zmartwić wszystkich czytelników spodziewających się równie cię-

tej riposty z mojej strony skierowanej do autora poprzedniego artykułu, nie-

stety takowej nie będzie, bo nie zamierzam wdawać się w zaczepny ton wy-

powiedzi autora. 

Szkoda mi czasu jak 

to określił mój ad-

wersarz: „na wycią-

ganie konsekwen-

cji” z tego tytułu, bo 

wolę ten czas po-

święcić rodzinie. 

Odnośnie incy-

dentalnej współ-

pracy z FZ Gaja, to 

jeżeli moją kilku-

letnią współpracę przy różnych pro-

jektach, oraz udział w konferencjach 

naukowych organizowanych prze 

federację można nazwać incydental-

ną? Nie będę tego komentował, bo 

nawet nie wiem z kim Marcin roz-

mawiał. 

Tytułem podsumowania, skoro w 

ocenie Marcina przez ostatnie czte-

ry lata nic nie robiłem, bo jak do-

mniemam nie było słychać o tym w 

gazecie, to nie pozostaje mi nic in-

nego jak tylko ponownie Marcino-

wi podziękować, za piękną reklamę 

jaką zrobił mi tym artykułem, gdzie 

w tytule dwukrotnie wymienił moje 

nazwisko. W ocenie wielu osób nie 

będąc radnym zrobiłem więcej niż 

niejeden z pobierających dietę i na 

szczęście to ocenią wyborcy.  

Trzymam również Marcina za sło-

wo odnośnie zakończenia dalszej 

polemiki jak to określił: 

„z Panem Wiatrem”, bo szkoda mi 

na nią czasu. Nie zamierzam rów-

nież na potrzeby wyborów używać 

sztucznych określeń pan pod pozo-

rem wyrażania szacunku do osób, z 

którymi od lat jestem na ty. Bo uwa-

żam, że lepszą formą jest - kultural-

na dyskusja bez panowania sobie, 

niż udawanie szacunku w obraźli-

wych wypowiedziach.  

Pozdrawiam Serdecznie 
Michał Wiatr  

Wtorkowa wypowiedź zatytuło-

wana: „Wiatr zmian, czy zmienny 

Wiatr?” dotyczyła w większości mo-

jej osoby - o czym świadczy sam ty-

tuł z moim nazwiskiem w tle, więc 

tylko w tej kwestii postaram sie do 

niej odnieś bez poruszania spraw 

dotyczących Komitetu WSPÓLNY 

NOWOGARD.  

Zastanawia mnie gdzie leży przy-

czyna takiego postrzegania pewnych 

spraw? GDZIE LEŻY PRZYCZY-

NA TEGO, ŻE TRAKTOWANIE 

CZŁOWIEKA Z  SZACUNKIEM, 

ODPOWIADANIE KONKRETNIE 

I KULTURALNIE NA JEGO PYTA-

NIA, ZWYKŁE PRZESTRZEGA-

NIE ZASAD DOBREGO WYCHO-

WANIA OKREŚLANE JEST MIA-

NEM STOSOWANIA TECHNIK 

MANIPULACYJNYCH I RETO-

RYKĄ PEŁNĄ PSEUDO KURTU-

AZYJNEJ POGARDY?  Być może 

pewne sposoby zachowania są nie-

którym obce, być może wynika to 

z  braku dojrzałości albo życiowego 

doświadczenia. Skoro w większości 

wypowiedzi dominują tylko obraźli-

we stwierdzenia mające na celu nic 

innego jak zdobywanie „popularno-

ści”. Na szczęście nie mi to oceniać, 

tylko wyborcom. Warto zaznaczyć, 

że doszło do bardzo dziwnego po-

mylenia pojęć, z jednej strony sam 

autor artykułu występuje, jako re-

daktor gazety, a za chwilę przyznaje 

się, że będzie konkurentem w wybo-

rach. Gdzie jest tu miejsce na praso-

wy obiektywizm wypowiedzi, skoro 

pod płaszczem dziennikarstwa kryje 

się zwykła walka polityczna.  

Kwestii odniesień do mojej prze-

szłości i jak to zostało ciekawie okre-

ślone zmiany krawatu, zupełnie nie 

rozumiem, czy popełniłem jakieś 

przestępstwo z tego tytułu, czy zro-

biłem komuś jakąś krzywdę? Wyda-

je mi się, że wręcz odwrotnie, wła-

śnie m. in. dzięki moim działaniom, 

osiedle Radosław ma dziś porząd-

ny przystanek autobusowy, przynaj-

mniej część osiedla posiada wyre-

montowaną drogę, nie mówiąc już 

o tym, że wielokrotnie telefonicznie 

interweniowałem w wielu sprawach 

w urzędzie gminy, bo władze miasta 

zapominały, że osiedle Radosław też 

jest częścią Nowogardu. Wracając 

do poprzednich wyborów, to mógł-

bym podsumować to w jeden spo-

sób, żadem z kandydatów ugrupo-

wania reprezentowanego przez Mar-

cina Nieradkę w Nowogardzie nie 

uzyskał takiego wyniku wyborczego 

i poparcia jak ja. Widać, więc że dla 

mieszkańców nie istotny był fakt, 

czy ktoś reprezentuje ludzi w kra-

watach danego koloru, tylko, jakim 

jest człowiekiem i co reprezentuje 

swoją osobą. Polecał bym też dobrze 

rozejrzeć się Marcinowi, kto obec-

nie znajduje się na jego listach wy-

borczych, być może nie jest świado-

my tego, że są tam moi koledzy jak 

Zygmunt Heland, z którymi wspól-

nie braliśmy udział w poprzednich 

kampaniach i nadal utrzymujemy 

dobry kontakt.  

Odnosząc się do sprawy udawa-

nia eksperta od świńskiego smrodu, 

to również muszę zmartwić mojego 

adwersarza, gdyż nie wie, że eksper-

tem nie jestem, ale specjalistą w m. 

in. w tej dziedzinie owszem - z ra-

cji wykonywanego zawodu. Ponad-

to zarzucanie mi plagiatu, odnośnie 

danych kopiowania danych ze stro-

ny internetowej, też jest śmiesznym 

nieporozumieniem. Informacje uzy-

skałem podczas jednej z konferencji 

naukowych, w jakiej brałem udział, 

ponadto udało mi się osobiście po-

znać autorkę tych badań i myślę, że 

bardziej cieszy ją rozpowszechnia-

nie efektów jej pracy niż mówienie 

o plagiacie – co jest przestępstwem. 

List czytelnika 
W poniższym tekście chciałbym odnieść się do artykułu „Potrzebna 

debata publiczna” opublikowanego w DN dnia 12.10.2010

Trzeba przyznać ze to bardzo sprytne ukryć się za hasłem „Wspólny No-

wogard”, oraz kilkunastoma godnymi zaufania ludźmi po to by jako pierwsi 

z listy wyborczej kolejny raz otrzymać mandat radnego. Tym razem już na-

wet pod artykułem nie trzeba podpisywać się własnym nazwiskiem. To ko-

lejni z listy i ich rodziny zapracują na wasz sukces. Debata, kilka haseł i ładne 

kolorowe zdjęcie, to klucz do sukcesu.

Niestety nie przekonał mnie ten artykuł. Ludzie nie zmieniają się tak szyb-

ko. Pamiętam więc, że to właśnie twórcy i obecni liderzy tzw. WN byli sy-

nonimami awantur, bałaganu, intryg, kłamstw i niekulturalnego zachowa-

nia w kończącej kadencję Radzie Miejskiej. Pamiętam również, ze stracili 

oni zaufanie ugrupowań dzięki którym stali się radnymi i zostali wrzuceni 

ze wszystkich zajmowanych funkcji począwszy od przewodniczącego Rady 

Miasta do przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pamiętam 

ich błędy i to ile nasze miasto straciło i traci przez ich tzw. „aktywność”. Jest 

oczywiste, że żadne ugrupowanie w tym mieście nie chciało by takich osób 

na swoich listach wyborczych. Jedyną szansą na dopchanie się do mandatu 

radnego było stworzenie własnego ugrupowania i wymyślenie do tego ład-

nej nazwy, tak by nikt się nie mógł przyczepić. WN mógłby istnieć i byłbym 

nawet jego orędownikiem, gdyby wśród jego członków nie było tych dwóch 

skompromitowanych osób, których jedynym celem jest dbałość o własny in-

teres czyli tym razem mandat radnego a może nawet stołek burmistrza.

Moim zdaniem całe ugrupowanie powstało tylko i wyłącznie po to, by 

dwóch spryciarzy wepchało się na stołki radnych, a może nawet wyżej.

Chętnie podejmę debatę na powyższy temat. Przekonajcie mnie, że praw-

da jest inna, że można Wam zaufać. Czy pół roku spokoju przed wyborami 

naprzeciw czterech lat awantur to nie jest nic innego jak tylko sprytny chwyt 

reklamowy w trwającym od bardzo długiego czasu procesie ciągłego lanso-

wania własnych wizerunków i manipulowania czytelnikami?

B. (dane personalne do wiadomości redakcji)
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  1. Zamulanie zasobów wody.

W rejonie Karska pod wiadukt 

drogowy nad zasobem wody dla 

Nowogardu (dwa podziemne jezio-

ra) - wykopano dół o głębokości ok. 

15 m. by zalać fi lar słupa nośnego 

wiaduktu. Przez wiele tygodni eki-

pa budowlana montowała uzbro-

jenie. Trasa obwodnicy wiedzie od 

wiaduktu Strzelewo ze spadkiem w 

kierunku Karska. W trakcie opa-

dów deszczu, do w/w dołu spływa 

ił i dosłownie maź z terenu budowy 

po którym jeżdżą dziesiątki ciężkich 

maszyn drogowych i ciężarówek z 

których spływają oleje i smary. Nie 

bez znaczenia dla jakości wody dla 

Nowogardu jest ten fakt, skoro tylko 

5 metrów pod tym dołem – (infor-

macja z RZGW w Szczecinie - poni-

żej) znajduje się podziemny zbior-

nik wody zaopatrujący ujęcia wody 

na ul. Kościuszki i Wojska Polskiego. 

Z zamulonego dołu w wyniku gra-

witacji,  zanieczyszczona woda przez 

łatwo przepuszczalną piaskową w 

tym rejonie – (raport oddziaływa-

nia na środowisko), strukturę dosta-

je się do w/w ujęć wody. Potwierdza 

to informacja jaką otrzymaliśmy 25 

czerwca 2010 r. z Regionalnego Za-

rządu Gospodarki Wodnej w Szcze-

cinie.  2.Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej w Szczecinie – odpo-

wiada,

…po zadaniu pytania cyt. „z ja-

kich wód nadziemnych i podziem-

nych zasilana jest 1-sza podziemna 

warstwa wodonośna (20 m pod pow. 

Ziemi), leżąca pod Karskiem i w kie-

runku Warnkowa, zasilająca ujęcie 

w Karsku, Warnkowie i Nowogar-

dzie przy ul. Wojska Polskiego, uj-

mują wody tego samego czwartorzę-

dowego między glinowego poziomu 

wodonośnego, który stanowi w tym 

rejonie użytkowy poziom wodono-

śny”. Zapytaliśmy RZGW w Szcze-

cinie ile % wód opadowych i po-

wierzchniowych przedostaje się do 

ujęć w Karsku, Warnkowie i Nowo-

gardzie. Przytoczę fragment odpo-

wiedzi, cyt.; Zgodnie z „Dokumen-

tacją hydrogeologiczną, zawierają-

cą ustalenie zasobów dyspozycyj-

nych wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych i kredowo – ju-

rajskich, dla obszaru zlewni Dziw-

ny i Przymorza” wykonaną przez 

Przedsiębiorstwo produkcyjno-

Usługowo-Handlowe HYDROGEO 

Ltd. We Wrocławiu, dla potrzeb 

ustalenia zasobów dyspozycyjnych 

wód podziemnych przeprowadzo-

no badania modelowe, w wyniku 

których określono, że 88% zasilania 

czwartorzędowego poziomu wodo-

nośnego następuje przez infi ltrację 

wód opadowych i przesączanie wód 

gruntowych”.

   A co zalecił w swoich uzgod-

nieniach środowiskowych Minister 

Środowiska? Str. 3.: pt. IV, 4 a) „za-

stosowanie systemu odwodnienia 

drogi przy wykorzystaniu zamknię-

tej kanalizacji deszczowej, ścieki 

opadowe przed wprowadzeniem do 

wód lub do ziemi oczyścić w osad-

nikach i separatorach”; „wyloty 

oczyszczonych ścieków opadowych 

wyprowadzić poza granice strefy 

ochronnej ujęcia.” Tak się nie dzieje i 

nieczyszczona woda opadowa z w/w 

rejonu zostaje w prowizorycznym 

zbiorniku wodnym w strefi e ochro-

ny ujęcia wody, zaledwie ok. 200 m 

od ujęć wody w Warnkowie.

A co na ten temat pisze prognoza 

skutków budowy obwodnicy?  

   Z owej prognozy wynika (str13), 

że: Uzbrojenie terenu będzie wyma-

gać od podstaw uzbrojenia technicz-

nego a ich głębokości może docho-

dzić do 4.0 – 4.5 m. Być może za-

chodzić będzie potrzeba wgłębnego 

odwadniania wykopów, co nie po-

zostaje obojętne dla miejscowych 

Czy grozi nam zatrucie wody? 
– obwodnica nadal źródłem niepokoju! 

Nadal obserwujemy zatrważające działania inwestora budującego obwodnicę, bezwzględnie degradującego nowogardzkie środowisko, dodajmy że 

nieodwracalnie! Oto niektóre aspekty tej budowy zaobserwowane w ostatnim okresie. Dokumentujemy te działania i mamy nadzieję, że niebawem 

budowę tą zatrzyma stosowna komisja, dla dobra środowiska i nowogardzkiej społeczności.

warunków hydrogeologicznych. Ro-

boty tego typu, a szczególnie w są-

siedztwie ujęć wody, wymagają od-

rębnych projektów i zatwierdzenia.

Wykopany dół pod fi lar nośny 

wiaduktu przekracza wyznaczone 

parametry o ok. 10 m.  a zaledwie 

kilka metrów poniżej jest woda pit-

na dla Nowogardu, (tylko 5 m. poni-

żej). Roboty te są w bliskim sąsiedz-

twie w/w ujęć i pytanie, czy istnie-

je odrębny projekt węzła drogowego 

Warnkowo zatwierdzony przez hy-

drogeologów i inżynierów budowla-

nych uwzględniający podziemne za-

soby wody leżące między Karskiem 

a Warnkowem i strefy ochronne 

tych zasobów o czym wspomina 

streszczenie raportu?

    Nie! Takiego opracowania ni-

gdy nie było w dokumentacji przed 

realizacyjnej ani na etapie „decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

– budowy obwodnicy Nowogardu 

…”, podpisanej przez byłego Mini-

stra Środowiska z Nowogardu – Ma-

cieja Trzeciaka, gorzej - raport świa-

domie pozbawiono mapki z pod-

ziemnymi zasobami wody i ich stre-

fami ochronnymi. Dlaczego? Tego 

faktu nie komentujemy. 

   3. RZGW w Szczecinie informu-

je:

… że nie był stroną w tym po-

stępowaniu i cyt. „ewentualną pro-

gnozę zmian składu chemicznego i 

własności fi zycznych wód podziem-

nych pod wpływem oddziaływa-

nia projektowanej inwestycji można 

uzyskać opracowując między inny-

mi dokumentację hydrogeologicz-

ną określającą warunki hydrogeolo-

giczne w związku z projektowaniem 

inwestycji mogących zanieczyścić 

wody podziemne (& 12 ust. 1 roz-

porządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 3 października 2005 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać dokumenta-

cje hydrogeologiczne i geologicz-

no – inżynierskie – Dz. U. Nr 201 

poz. 1673)”.  Obwodnica Nowogar-

du kwalifi kuje się do takiego opra-

cowania, gdyż jest inwestycją zna-

cząco oddziałowującą na środowi-

sko i obligatoryjnie wymagane było 

wykonanie raportu na środowisko. 

Wykonanie takiej dokumentacji le-

żało w gestii GDDKiA w Szczecinie 

– głównego inwestora nowogardz-

kiej obwodnicy a wraz z eksperty-

zami hydrogeologicznymi ich brak. 

Przypadkowe to zaniedbanie? Czy 

świadome działanie? Myślimy, że na 

to pytanie odpowiedzą stosowne or-

gana ścigania.       

Z powyższego materiału niezbi-

cie wynika, że nasze obawy zatrucia 

wody dla Nowogardu są uzasadnio-

ne. 

   Jakie to będzie miało skutki? Czy 

grozi nam zatrucie wody? Niech 

czytelnik oceni a niebawem czas 

sam pokaże i czy możemy bezczyn-

nie temu się przyglądać? 

   Poza w/w problemami i tak na-

dal pozostanie nie rozwiązany pro-

blem transportu drogowego z kie-

runku południa (od Stargardu i Do-

brej).

  -  Za tydzień opiszę drogim moim  

czytelnikom problem budowy ob-

wodnicy w rejonie  Osiedla Bema.

-Fragmenty opinii zawartej już 

parę lat wstecz w D.N. przez euro-

deputowanego Pana Liberadzkiego i 

byłego dziennikarza D.N. – Macina 

Simińskiego. 

- wożenie gruzu i  gliny na budo-

wę. 

- Wybicie wody gruntowej pod 

obwodnicą w węźle Olchowo!  Itd...
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 

Środowiska – Eugeniusz Korneluk 
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Szkolenia 

Seniorzy chcą pogadać 

przez Skype’a!
Stowarzyszenie nowogardzkie „AVIS” prowadzi różnego rodzaju szkole-

nia - ostanie to obsługa komputera. Korzystają z niego osoby, które ukoń-

czyły 55 lat.

Stowarzyszenie zostało powołane 

do życia dwa lata temu to jednak nie 

przeszkadza, by zadania, które sobie 

wyznaczyło konsekwentnie realizo-

wać. Jego działalność skupia się na 

wielu obszarach życia a także wspar-

ciu poprzez prowadzone szkolenia 

i prelekcje, których głównym celem 

jest poprawa, jakości życia ludzi do-

tkniętych bezradnością i wyklucze-

niem z życia społecznego-zawodo-

wego. Jego koncentracja skupia się 

na działaniach edukacyjnych zwią-

zanych z pomocą społeczną, oświatą 

oraz pomocą dla osób bezrobotnych. 

T o dziś bardzo ważne względu na 

rosnące bezrobocie a raczej wynika-

jące z niego zjawiska takie jak: bez-

radność, brak perspektyw i poczucie 

odrzucenia i niekiedy wiek, którego 

liczba dla szkolących się w stowarzy-

szeniu nie ma znaczenia. Prowadzo-

ne właśnie kursy komputerowe „Ak-

tywny Senior” są tego dobrym przy-

kładem. Wykładowca Informatyki 

Paweł Nowak mówi: „Wiek w tego 

typu szkoleniach nie ma znaczenia. 

Jedynym warunkiem są chęci i moty-

wacja, której na szczęście moim pod-

opiecznym nie brakuje. To jest kolej-

na grupa, którą prowadzę i cieszy się 

ogromnym powodzeniem. To dowo-

dzi, że nasza działalność jest po pro-

stu potrzebna”. Patrząc na zaangażo-

wanie i skupienie wobec sugestii wy-

kładowcy zapytałem pana Tadeusza 

Batora jak się czuje obsługując kom-

puter” - To ogromna ciekawość po-

znania komputera i Internetu mnie 

tu przywiodła. Nie jestem aż tak sta-

ry by nie przeprowadzać operacji w 

sieci… Posiadam w domu komputer 

i teraz będę go bardziej wykorzysty-

wał. Natomiast pani Franciszka Ko-

bylińska – po raz drugi uczestniczę 

w podobnym kursie. Dwa lata temu 

uczestniczyłam w podobnym kursie, 

ale teraz potrzebne mi było utrwa-

lenie tych wiadomości poprzez prak-

tykę. Spotkania te są dla mnie przy-

jemnością i dają możliwość poznania 

również tajników Internetu.Sam kurs 

jest na kształcenie umiejętności i nie 

kończy się egzaminem tylko wrę-

czeniem certyfi katu. Dzięki niemu i 

tym zajęciom uczestnicy są spędza-

ją aktywnie czas i mają możliwość 

poznania nowych umiejętności. W 

rozmowie z prezesem stowarzysze-

nia panem Tobiaszem Lubczyńskim 

dowiedziałem się, że” Stowarzysze-

nie funkcjonuje od niedawna, ale to 

nie zmienia faktu, że staramy się, by 

nasza działalność rozwijała się. Pro-

jekt „Aktywny Senior” cieszy się bar-

dzo dużym zainteresowaniem, co nas 

bardzo cieszy.
Jarosław Bzowy 

Dopalacz i steryd 
= marny  Rambo 

„Kuszą mężczyzn już od ponad 70 lat. To nic dziwnego. Pomogły wielu spor-

towcom bić oszałamiające rekordy, a chuderlakom przeistoczyć się w kultury-

stów. Nie brak chętnych do ich brania, mimo że wiąże się to z ogromnym ryzy-

kiem dla zdrowia i jest nielegalne. A przecież sterydy powstały jako leki, któ-

rych zadaniem było przywrócenie równowagi hormonalnej oraz umożliwienie 

szybszego powrotu do dawnej formy po ciężkich urazach”

wsze niebezpieczne oraz niesie ry-

zyko pozbawienia zdrowia a nawet 

życia. Czym bardziej amatorskie 

podejście do tego zjawiska tym 

większe potencjalne ryzyko utraty 

zdrowia lub życia. Do tych zagro-

żeń w ostatnim czasie doszły sub-

stancje psychoaktywne, czyli do-

palacze. Każda używka ma swo-

ich zwolenników i przeciwników. 

Dopalacze są „legalną” alternatywą 

dla niebezpiecznych i pochodzą-

cych z niewiadomego źródła uży-

wek. Na czym  polega różnica mię-

dzy dopalaczami a narkotykami 

poza faktem, że są legalne? Istot-

ną kwestią jest to, że z niedawnej 

sprzedaży dopalaczy zyski czerpa-

ło państwo w postaci podatków, a 

niezorganizowane grupy przestęp-

cze. Jak wiemy z historii wszelkie 

zakazy prowadzą do rozwoju czar-

nego rynku gdzie całe zyski trafi a-

ją do nieewidencjonowanego ob-

rotu. Firmy sprzedające dopala-

cze w przeciwieństwie do deale-

rów narkotyków swoje produkty 

sprzedawały prawdopodobnie tyl-

ko osobom pełnoletnim. Pozytyw-

nym akcentem jest fakt, iż najwięk-

szy internetowy sklep dopalacze pl. 

Zawiesił swoją działalność ogła-

szając to ofi cjalnie w mediach i na 

swojej stronie. Jednak czy to osta-

tecznie rozwiąże problem? Można 

się spodziewać, iż miejsce ofi cjal-

nych sklepów teraz zajmie handel 

„podziemny” a także świat prze-

stępczy, którego przychód fi nanso-

wy również opiera się o tą „gałąź 

działalności”. To czy będziemy da-

lej się „dopalać” zależy już od nas 

samych. Mamy jedno życie, zdro-

wie i rozum, którego funkcjonal-

ność opiera się najczęściej o zdro-

wy rozsądek i świadomość z po-

dejmowanych wyborów. 
Jarosław Bzowy 

Źródło: lmam9.marociel.comoraz 

wytrzymałość... poradnikzdrowie.pl 

oraz wytrzymałość ...

W kulturze Rambo i Terminato-

ra młodzież spogląda okiem w lu-

stro ucieleśniając się, iż uzyskanie 

sylwetki Stallone czy Schwarze-

neggera znajduje się w kwestii kil-

ku tabletek. Nie rozumieją znacze-

nia lat ciężkiego treningu wierząc, 

że wspaniałe ciało można uzyskać 

przez zażycie kilku pigułek o skom-

plikowanych nazwach. Każdy, kto 

z młodych ludzi miał styczność ze 

sportem wie, że sterydy wcale nie 

gwarantują wyników, ponieważ to 

budowa genetyczna, dieta i etyka 

pracy są ważnymi elementami na 

drodze wymarzonej postury. 

Lekarze sportowi a także sami 

sportowcy są najczęściej zdecy-

dowanymi przeciwnikami stoso-

wania dopingu farmakologiczne-

go. Stosowanie go jest nieuczci-

wym procederem kwalifi kującym 

się do sankcji a osiągnięte dobre 

wyniki przez takiego sportowca są 

najczęściej anulowane w rankin-

gach. Stosowanie dopingu jest za-
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OGŁO SZE NIA DROB NE
 NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-
kiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• Wynajmę pomieszczenia pod usługi lub biu-
ra na ul. 3 Maja. 694 484 480.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA WARSZ-
TAT Z KANAŁEM W CENTRUM NOWOGARDU 
, powierzchnia. 70m2  tel. 660 797 830  || TYL-
KO W PIĄTKI

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m 
kw z budynkiem gospodarczym Okulickiego 
2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum No-
wogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym 
remoncie ze względu na osobę niepełno-
sprawną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu w budyn-
ku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam mieszkanie 4- pokojowe – Leśna. 
796 820 971

• Sprzedam połowę domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Zakwateruję 6-7 osób, góra domu jedno-
rodzinnego 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
Nowogard. 609 307 327

• Wynajmę halę 260 m kw. + 2 tys. m kw. po-
wierzchni terenu (ogrzewanie + pomiesz-
czenie socjalne). 607 646 622 

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787  122  972 
***

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Posiadam do wynajęcia kontener handlo-
wy 12 m kw. w Goleniowie na targowisku 
przy ul. Zielona droga 59, bardzo atrak-
cyjny punkt, vis a vis fryzjera. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. IV piętro Że-
romskiego 19. 84 tys. 883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 m 
kw. 1 piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowogar-
dzie. 95 766 9000

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki kom-
fort, ogrzewanie indywidualne, niski czynsz. 
604 441 609  

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – sutere-
na 45 m kw. 507 023 080

• Wydzierżawię pomieszczenie 65 m2 na 
terenie piekarni ul Boh. Warszawy 66 . Tel 
606891445

• Do wynajęcia lokal w pomieszczeniach 
biurowych PSS Społem ul. 3go Maja 40, 
niska cena. 91 39 21 805  

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. na I piętrze po 
remoncie. 661 510 846

• Wynajmę  atrakcyjne 90 m2 mieszkanie , pe-
łen komfort. 668 989 393

• Mieszkanie do wynajęcia 607 289 286

• Sprzedam piękne nowoczesne mieszkanie w 
Nowogardzie Tel 695 183 033

• Sprzedam dom tel. 91 39 21  603 kom 
663 748 230

• Miętno – działka pod zabudowę 2500 m2za 
domem. 38 000 tel. 725 899 426

• Duniewo- 2ha ziemi może być pod zabudo-
wę lub pod KRUS koło Kamienia – 28  000. 
889 133 882

• Wieś Zwierzynek k/ Dobrej Nowogardzkiej. 
Samodzielna połowa domu 70 m2 z działką 
1000 m2 57 000 tel. 501 307 666

• Sprzedam działkę pod komercję lub zabu-
dowę 1,10 ha na Boh. Warszawy 20 zł/m2 tel. 
660 206 833

• Połowa domu na Boh. Warszawy 100 m2 (bli-
sko centrum) 4 pokoje. Działka 800 m2 tanio. 
255 000 783 534 677

• Ostrzyca wieś blisko Nowogardu przepięk-
nie położony areał 6ha przy pod zabudowę 
na kolonii wsi ok. 3zł/m2 tel. 502 103 432.

• Dobra Nowogardzka okolice segment domu, 
3 pokoje, kuchnia 42 tys, Tel. 501 307 666.

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 m2  przy 
ulicy Zamkowej 3 pokoje . Tel 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w Wierzbięci-
nie wraz z przylegającym ogródkiem oraz 
garażem . Cena 175 000 zł.  Tel.  604 942 164

• Wynajmę mieszkanie 3-pokoje dla fi rmy lub 
osoby prywatnej . Tel 607 420 272

• Do wynajęcia lokal w stanie surowym na 
działalność gospodarczą, 65 m2 , ul Po-
niatowskiego. Tel. 693 429 294.  

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja Tel   
503 150 300 

• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym 
Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. Dom 
170 m2 i budynek na działalność gospodar-
czą 300m2 na działce 15 arów. Tel.  660 34 
62 00 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie wraz 
z przylegającym ogródkiem oraz garażem 
cena 175 000. Tel. 604 942 164.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 67m2 
, 3 pokoje, II piętro+ garaż Tel 660 34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w 
bloku po remoncie Tel.  693 850 197

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej- 
609 004 967

• Wynajmę pokój na ulicy Warszawskiej. Tel. 
609 004 967

• Sprzedam tapczan dziecięcy. 669 241 785.

• Sprzedam działki 30 arów w Kikorzach. 
Wszystkie media przy działkach. Cena 15zł/
m2

• Wynajmę lokal na działkę gospodarczą (ga-
binet, biuro, usługi) 80 m. 606 703 451

• Sprzedam dom wolnostojący 100 m2 z za-
budowaniami na wsi 12 km od Nowogardu. 
603 665 887

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam mieszkanie 60m2, 3 pokoje, bez-
czynszowe, świetna lokalizacja 175 tys. Moż-
liwość odkupienia garażu. 501 622 613.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 po-
kojowe – sutereny na większe z dopłatą. 
507 023 080.

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowogar-
du. 518 174 878.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka ser-
wisowa, zadbany, srebrny metalic, cena 
45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Forda Fiestę rok prod, 1998 
poj. 1,3 , zadbany stan bardzo dobry . Tel. 
668137232

• SPRZEDAM OPLA KADETT 1988 ROK 605 
522 340.

• Sprzedam Ford Escort kombi 1,8 D, rok pro-
dukcji 1997, stan dobry, 880 062 057

• Firma REM S.A. sprzeda samochód Opel Vec-
tra B 2,2 TDI Limited Edition, rok 2000 Stan 
nadwozia dobry, silnik posiada uszkodzenie 
układu zasilania. Więcej informacji w siedzi-
bie fi rmy przy ul. 3 Maja 26. Oferty należy 
składać w zamkniętych kopertach do dnia 
29.10.2010 w sekretariacie REM S.A. Propo-
nowana cena 6500 zł z możliwością negocja-
cji, kontakt 601510280.

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) poj. 
1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrakcyjna 
cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 1995 
poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do negocjacji,

ROLNICTWO

• Sprzedam gęsi duże oskubane Tel 
796759414

• Sprzedam:  ziemię 6 ha- krajzegę 7,5 kW- 
ciągnik C-360 . Tel 91 39 26 189  Wiśniewski 
Dąbrowa 43

• Sprzedam prosiaki. 91 39 14 885

• Sprzedam ziemniaki jadalne VINETA. Tel. 506 
48 40 79

• Sprzedam grunty rolne 5,20 ha, Błotno Tel 
604 390 356

• Sprzedam obornik Tel 793 908 098

• Sprzedam prosięta 669 673 266

• Sprzedam prosiaki Tel 91 39 17960  lub 
694 819 036

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 18  316 
Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam 3 jałówki roczne 91 39 23  492, 
693 540 383

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych 91 39 
21 691

• Sprzedam zboże: pszenica, owiec, Zyto, 
jęczmień. 531 741 232

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkiego 
7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 96 
31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, śmierć, 
błąd w sztuce lekarskiej. 509 99 61 05.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa komputerów, 
sieci komputerowe (Windows, Linux), 
konserwacja pracowni szkolnych. Faktury 
VAT. Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. Ta-
nio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam Vat remontowy. 693 128 108.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyldy, 
wydruki wielkoformatowe, reklama na po-
jazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Pisanie prac z języka polskiego i niemieckie-
go z polskim tłumaczeniem – tanio, pewnie, 
solidnie. 512 322 137
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www.extradom.net.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

W TYM TYGODNIU POLECAMY 

RAASZZAMY NA NASZZĄĄ NNOOWWĄĄ

KOMPLEKS DZIAŁEK 

W NOWOGARDZIE 

z warunkami zabudowy 

media: woda i prąd na 

działce 
CENA JUŻ 

OD 95 zł/m2 

DZIAŁKĘ 

W CENTRUM 

o pow. 1327 m2 

cena: 140 000 zł

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

• Docieplenia budynków, podbitki, do-
cieplenia i adaptacje poddaszy Tel 
608 847 784

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel.  607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Remonty mieszkań na każdą kieszeń Tel. 
721 140 501

• Pogotowie komputerowe Tel. 798 305 828

• Zlecę budowę domu 662 678 895

• Usługi budowlane: terakota, glazura, hy-
draulika, elektryka, szpachlowanie, ma-
lowanie, tapetowanie, regipsy, parkiety, 
panele, staż 15 letni w Niemczech, szybko 
tanio, solidnie. 784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Transport, przeprowadzki. Szboko, tanio. 
696 138 406 

• Usługi budowlane, remonty i wykończenia- 
503 589 235

• Korepetycje z matematyki 1 godz/25zł. Tel. 
608 158 430

• Tipsy żelowe- 40 zł z dojazdem do domu 
klienta, 665 316 403

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia BHP i 
P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Transport Sprinter Maxi 880  082  783; 
668 404 295

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie pa-
wilonów hodowlanych ( szalowanie, montaż 
konstrukcji drewnianych itp.). 601 520 540

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika  
603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

• Przyjmę kierowcę Tira  tel. 509 411 822

• Zatrudnię blacharza, lakiernika do warsz-
tatu na terenie Niemiec, z doświadcze-
niem Tel.  661 283 337 oraz  91 39 27350

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 793 720 808.

• Przyjmę do pracy na targawisku 512 012 823

INNE

• Sprzedam piec CO 45 kW, tel. 509 702 
817. Cena 1000 zł

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 
650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabary-
ty, domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii 
i inny sprzęt  608658184

• Sprzedam elektryczny wózek inwalidz-
ki- cena do uzgodnienia + gratis wózek 
inwalidzki ręczny; 91 35 03 053, 51 68 38 
105

• Sprzedam owczarki niemieckie Tel  91 
39 10656

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  
tel  603 353 789

• Pianino „Białoruś” brązowe z połyskiem, 
do nastrojenia sprzedam. 91 39 20 676

• Pompa głębinowa Danfos Typ IS -4-08 
tel 668 989 393

• Sprzedam pompę  wtryskową do 
VWT 4  1,9 TD nową fi rmy BOSCH Tel 
691 887 889

• Sprzedam dwa fotele i ławę Tel.  
510 910 605 

• Wynajmę na reklamę , bilbord ścianę  o 
pow.  90 m2. Tel.  693 429 294 

• Owczarek niemiecki ośmiomiesięczny- 
samiec po rodzicach z rodowodem oj-
ciec, wnuk podwójnego zwycięzcy świa-
ta, sprzedam Tel: 91 39 21 828

• Sprzedam biszkoptowe szczeniaczki 
rasy labrador retriever. 509 876 705.

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewa-
nia na 150/200 m2 (na drewno, węgiel) 
696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki: 3 suczki- 850 
zł, 1 piesek 650 zł. 513 157 299

• Zaabiorę do Arnem (Holandia)- 2 osoby. 
Wyjazd 16.10.2010 r. (sobota) godzina 6 
rano; 795 569 644

• Sprzedam nowe regały z lustrami 
606 703 451

• Kupię stare obrazy, stary zegar stojący- 
604 422 221.

• Oddam Czarnoziem 501 622 613 

• Oddam kotki w dobre ręce 601 172 993

• Sprzedam przyczepkę samochodową do 
rejestracji 795 911 886.

• Sprzedam drzewka. Orzechy laskowe 
4-letnie 10zł. 796 061 280. 
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

Odzież używana
- selekcjonowana 
w rozmiarach od XS-3 XXL jest 

w sklepie przy ul. Blacharskiej 1a 
w Nowogardzie. 

Czynne: od pon. do pt od 10-17, 
Sobota od 9-14.

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych

REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!

Tel. 91 39 27 479

Sprzedam 

kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiarskie 

Żabowo 13. 9139 106 66

I ty możesz zostać Morsem
Któż z nas, na widok ludzi kąpiących się w przeręblu nie popukał się w czoło i nie rzekł: „Wariaci, w zimnej 

wodzie się kąpią!!! Brrr..”. Tak, mowa tu oczywiście o ludziach zwanych morsami. 

Ale nie taki diabeł straszny, jak go 
malują. Wbrew pozorom, kąpiel w 
zimnej wodzie nie jest czymś wy-
jątkowym. Nie są wymagane jakieś 
niezwykłe przygotowania przed 
wejściem do wody, ani predyspozy-
cje organizmu. W praktyce, kąpiel 
taka oznacza łagodne zanurzenie się 
w wodę i przebywanie w niej kilka 
minut. Kąpać mogą się praktycznie 
wszystkie osoby bez względu na 
wiek. Jedynym przeciwwskazaniem 
do zimnych kąpieli są problemy z 
sercem. Okres przebywania w zimnej 
wodzie można porównać do krótkie-
go, ale bardzo intensywnego biegu, 
w którym jednym z objawów jest 
wyraźnie przyspieszona akcja serca.

Aby zostać morsem 
nie trzeba się wcześniej 
przygotowywać, wyma-
gane jest jedynie prze-
ciętne zdrowie. Barierą 
jest jedynie strach przed 
nieznanym. Problemem 
może się okazać nakło-
nienie nowego morsa 
do racjonalnie szybkie-
go opuszczenia kąpie-
li, podczas gdy reszta 
uczestników, przyzwy-
czajona do dłuższych 
kąpieli, potrafi prawi-
dłowo oceniać reakcje 
swojego organizmu i 
przebywa w wodzie tro-
chę dłużej.

Występuje tu też cha-

rakterystyczne zjawisko towarzyszące 
nowym doświadczeniom, objawiają-
ce się tym, że największy strach ma 
zwykle osoba wchodząca do wody 
podczas następnej kąpieli (innego 
dnia). Trzecia i kolejne są już kom-
fortowe. 

Każda osoba jest w stanie wejść 
do zimnej wody po uprzedniej roz-
grzewce, choćby na krótką chwilę 
i bez negatywnych konsekwencji 
zdrowotnych. Istotą jest przyzwycza-
jenie organizmu do kontaktu z zimną 
wodą, a nie dostosowanie się do dłu-
giego przebywania w niej, które jest 
nienaturalne dla każdego człowieka, 
łącznie z morsem.

Korzyści z bycia Morsem jest wie-

le: zahartowanie ciała, zwiększenie 
odporności organizmu na choroby, 
poprawa wydolności układu serco-
wo-naczyniowego, lepsze ukrwienie 
skóry, zaś sprawność fizyczną za-
chowuje się do końca życia. Poko-
nanie własnego lęku i oporu przed 
wejściem do zimnej wody skutkuje 
samodowartościowaniem siebie, 
dobrym samopoczuciem. Morsy 
to ludzie pogodni, optymistycznie 
nastawieni do życia. Zimna woda 
potrafi „uporządkować” psychikę: 
wypłukuje troski, „zamraża” zmar-
twienia, zapomina się o codziennych 
problemach.

(Rafał)
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Sezon motocrossowy zakończony
3.10.2010 w Sobieńczycach pod Gdańskiem po raz ostatni w tym sezonie spotkali się motocrossowcy walczący o 

Puchar Polski. Najpiękniejszy ośrodek motocrossowy w Polsce był pięknym uhonorowaniem ostatniej VI rundy tej 

imprezy. W czerwcu na tym torze odbyły się Mistrzostwa Europy quadów. 

Klub na zawodach reprezentowali 

Paweł Klewicz w klasie 85cm3 i Mi-

chał Kozera w klasie 125 - 450cm3. 

Do pierwszego biegu jako 8 z grona 

13 zawodników na maszynę starto-

wą wjechał Paweł. Po dobrze prze-

jechanym biegu jako pierwszy mi-

nął linię mety obecny mistrz polski 

Leszek Jasiński, Paweł zajął wysokie 

5 miejsce. Podrażniło to jego apetyt 

i głodny dobrego wyniku stanął na 

maszynę do 2 biegu. Bardzo dobrze 

przejechany wyścig dawał mu na-

dzieję na kolejne 5 miejsce, lecz oka-

zało się że jego mechanik nie odro-

bił lekcji i na 100 metrów przed metą 

pękł mu łańcuch - pech, więc o do-

brym wyniku trzeba myśleć w przy-

szłym sezonie. W klasyfi kacji gene-

ralnej Paweł zajął 10 miejsce.

Żaneta Zacharewicz zajęła 20 

miejsce w klasyfi kacji generalnej, 

awaria motocykla wykluczyła ją z 

dwóch ostatnich zawodów.

Drugim zawodnikiem który re-

prezentował nasze miasto był Mi-

chał, który jako 6 wyjechał na ma-

szynę startową z grona 19 zawod-

ników, bo tylu zawodników stanęło 

na maszynie do ostatnich zawodów. 

Bardzo dobry start dał Michałowi 

dał 5 pozycję w pierwszym zakrę-

cie. Długo trzymał się na tej pozycji, 

aż do momentu gdy dublowany za-

wodnik nie dał się wyprzedzić, cze-

go rezultatem była wywrotka oboj-

ga zawodników. Michał próbował 

jeszcze dogonić czołówkę, ale brakło 

już czasu i jako 11 minął linię mety. 

Drugi bieg to dobry start i ścisła czo-

łówka, do momentu kraksy kilkuna-

stu zawodników przed pierwszym 

wyskokiem, w której uczestniczył 

też Michał. Szybki powrót na tor i 

bardzo dobra jazda dała w efekcie 

7 miejsce. W klasyfi kacji generalnej 

po VI rundach Michałowi brakło 2 

punktów do 7 miejsca w klasyfi kacji 

generalnej. 

W Mirocinie odbyła się też ostat-

nia runda MP strefy zachodniej, tam 

też brali udział nasi reprezentanci 

zajmując czołowe miejsca. Kacper w 

generalce był 7, a pozostali trzej za-

wodnicy tuż za pierwszą dziesiątką. 

Klub “KM Cisy” w klasyfi kacji ge-

neralnej na 39 sklasyfi kowanych ze-

społów zajął wysokie 11 miejsce, co 

oznacza że zaczynamy też liczyć się 

w klasyfi kacji klubowej - tak trzy-

mać. 
Info EK – red - LMM
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(pr(p(pppppppppppppppp zed t

                         

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

pn. - pt 9.30 - 18.30
sob. 10.00 - 15.00

ul. Wyszyńskiego 4, 5
NOWOGARD

NOWA 
KOLEKCJA
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 15.10

KLUCZENIE 

Cwaniak cwaniaka
W górę popycha, 
Z klucza ten awans, 
Czy też z wytrycha?

POLACY WSZĘDZIE 

Ziemia jest kulą… 
I to fatalne! 
Jeszcze się głupstwo się jakieś palnie 
Tu – na tej drugiej połowie…
Bo jeśli stanąć jak u nas normalnie –
To tu się stoi na głowie, 
Zanim się jeszcze coś powie… 
Poza tym nie bądźcie zbyt próżni- 
Świat się od Polski nie różni… 
Zamiast normalności ciągle mamy shop, 
Wszędzie to samo… 
Potworne, 
Jak mały jest ziemski glob…
Wszędzie się Polak jakiś krząta… 
Skromnie… 
Bo Polak z tego słynie: 
Jak wojna to na wszystkich frontach, 
Jak pokój – to w ofi cynie.

ROPACZ 

Staczam się i staczam 
Niżej z każdym dniem 
(lenistwo winne, alkohole …)
A rozpacz moja 
Tym większa, iż wiem, 
Że was tam spotkam na dole.

CYRKOWIEC 

Po linie chodził ładnie, 
Wytrawny z niego gracz!
A kiedy nawet spadnie, 
To w dobrą siatkę – płac 

WERYFIKACJA SIEDMIOLATKÓW 

Mój tata wszystko wie… 
Pracował w UB.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Marcin Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta-
ni sław Ma rek, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 
No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: 
dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.
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Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

organizuje towarzyskie 
zawody wędkarskie w Trzebieszewie. 

Zawody odbędą się dn. 17.10.2010 r., zapisy do 
dn. 15.10.210 w sklepie wędkarskim “Tęczak” przy ul. 

Waryńskiego, wpisowe 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 
z ulicy 5 Marca (budynek starego sądu). 

Zarząd Koła PZW Tęczak

Pomorzanin 
zaprasza

Już w sobotę 16.10.2010   Pomorzanin   Nowogard rozegra kolejny swój 

ligowy mecz przed własną publicznością z sąsiadującą w tabeli Unią Do-

lice. Unia zajmuje 14 miejsce mając na koncie tak samo jak Pomorzanin 

9 punktów. Nasi   przeciwnicy rozegrali swój ostatni   mecz u siebie z zaj-

mującą wysokie 2 miejce w tabeli   Zorzą Dobrzany -   przegrywając 1-2, 

a   podopieczni Z. Gumiennego nie zdobyli żadnych punktów z Masovią.

Miejmy   nadzieję, że Pomorzanin   w tym spotkaniu   zdobędzie komplet 

punktów i odbije się od końca tabeli.

Wszystkich  sympatyków zapraszamy  na to  spotkanie – początek o go-

dzinie 14.00.
Karolina Kubicka

Jak Czarniecki 
do Pęzina 

W niedzielę jeden z ważniejszych meczów w rundzie jesiennej rozegra 
Olimpia Nowogard. Nasz A-klasowy zmierzy się z liderem tabeli. 

Do pojedynku dojedzie w Pęzinie. To duża wieś nieopodal Stargardu po-
siadająca piękny zamek. Podczas pogoni za Szwedami zatrzymał się w nim 
polski hetman Stefan Czarniecki. Miejscowy klub Orzeł Pęzino w ligowej 
tabeli zajmuje obecnie pozycję lidera. Olimpia ma sześć punktów straty do 
pęzinian. Niedzielny pojedynek będzie, więc okazją do ich odrobienia. Po-
czątek o godz. 14.30.  

jbz

NALP 
po drugiej kolejce

W niedzielę 10 października rozegrano drugą serię meczów Nowo-

gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

Wyniki - II liga

Błekitni  -Ogień w okopie 3 : 1 ( 1 : 1 )

Wasyluk R., Sobieralski J., samob. -Biniecki M.

Nehuera  -Czarne Koszule 2 : 3 ( 0 : 1 )

Waiss D., Grzelak P. -Majcher K. x 2, Jurek D.

Czarne Chmury  -Jantar 2 : 2 ( 2 : 2 )

Olszewski M., Chmielnicki Sz.   Gałecki K., Langner D.

Zamkowa 7  -Old Punks 3 : 2 ( 3 : 0 )

Świca P. x 2, Seweryniak P. -Kowalczyk T., Reginia R.

Bosman  -Skorpiony 1 : 1 ( 1 : 0 )

Kasprzyk J. -Szałagan R.

 Tabela

1. Zamkowa 7          6    9:4

2. Błękitni           6    7:4

3. Jantar             4    8:3

4. Czarne Chmury      4    7:2

5. Czarne Koszule     3    6:6

6. Ogień w okopie     3    4:5

7. Bosman             1    3:4

8. Skorpiony          1   3:7

9. Nehuera Osowo      0   3:9

10. Old Punks         0   2:8

 

Klasyfi kacja strzelców II ligi:

6 - Langner D., 5 - Sobieralski J.
 

Wyniki - I liga

Seniorzy  -Herosi 7 : 2 ( 1 : 1 )

Borowik M., Żyła G. x 2, Skrzecz G. x 2, Galus P.,Tchórzewski M.

Tubisie  -Budowlani 0 : 1 ( 0 : 1 )

Gołaszewski T.

Bad Boys -Pampeluna 3 : 2 ( 1 : 0 )

Karczmarek J. x 3  -Szobel Ł. ,Piątkowski M.

Probud -BTCH 2 : 1 ( 1 : 1 )

Gołdyn M. x 2 -Cyran M.

 Tabela

1. Probud            6   5:2

2. Bad Boys          6    7:5

3. Seniorzy          4    8:3

4. Budowlani         4    2:1

5. Tubisie           3   3:1

6. BTCH              0    4:6

7. Pampeluna         0    3:6

8. Herosi            0    2:10

 

Klasyfi kacja strzelców strzelców ligi:

3   Wolny M., Karczmarek J.,

Czerwona kartka   Barecki Tomasz ( pauza 2 mecze )

W 3- ej  kolejce  17 października grają:

II liga:

14.00 Jantar   Zamkowa 7

14.30 Czarne Koszule   Czarne Chmury

15.00 Ogien w okopie   Nehuera Osowo

15.30 Bosman   Błękitni

16.00 Skorpiony   Old Punks

 I liga:

16.30 Pampeluna   BTCH

17.00 Seniorzy   Tubisie

17.30 Budowlani   Herosi

18.00 Probud   Bad Boys Juniors
Podał TS
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1,20 zł

18 października br. g. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA www.dzienniknowogardzki.pl

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

72-200 Nowogard  ul. 15 Lutego 9c
tel. kom. 667 715 815

gabinet czynny od pon-pt w godzinach  10.00 - 16.00

Czytaj s. 3

Gmina nie daje za wygranąGmina nie daje za wygraną

Koncesje zabrał Koncesje zabrał 
prokuratorprokurator
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Kronika policyjna 

Komunikat 
Gminna Komisja Wyborcza w Nowogardzie podaje harmonogram 

dyżurów w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sej-

mików województw i wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku: 

19 października 2010 roku (wtorek) w godz 14.00 - 15.30 

20 października 2010 roku (środa) w godz. 14.00-15.30 

21 października 2010 roku (czwartek) w godz. 14.00-17.00 

22 października 2010 roku (piątek) w godz. 14.00 - 24.00 

25 października 2010 roku (poniedziałek) w godz. 14.00-15.30 

26 października 2010 roku (wtorek) w godz. 14.00-15.30 

27 października 2010 roku (środa) w godz. 14.00-24.00 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie - Urząd Miejski w 

Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 7, (I piętro), tel. 91 3926211

11.10 – Poniedziałek 

Godz. 10:00 – Kradzież z włama-

niem do VW Passat stojącego przy 

ul. Dworcowej. Wybito szyby i skra-

dziono radio marki Sony wartości 

150 zł 

12:00 – Kradzież trzyelementowej 

drabiny aluminiowej o wartości 300 

zł na ul. Ogrodowej 

15:00 – Kradzież roweru marki 

Grand o wartości 250 zł z ul. Trau-

gutta 

12.10 – Wtorek 

Godz. 09:30 – Włamanie na ul. 

Dąbrowskiego do pojazdu mar-

ki BMW, które miało miejsce z 

11/12.10 - po wybiciu szyby skra-

dziono pieniądze w kwocie 78 zł .

13:20 – Patrol OPI ujawnił na ul 

5 Marca nietrzeźwego kierującego 

pojazdem Romualda D. W/w miał 

w wydychanym powietrzu 3 promi-

le alkoholu. 

00:00 – Patrol OPI ujawnił nie-

trzeźwego kierującego pojazdem 

marki Opel Astra, którym okazał się 

Mariusz P. W/w miał wydychanym 

powietrzu 2, 8 promila alkoholu jed-

nocześnie był on sprawcą kolizji 

13.10 – środa 

Godz. 21:00 – Kradzież z włama-

niem na ul. Wiejskiej do pojazdu 

marki Fiat Tipo - sprawca po wybi-

ciu szyby skradł narzędzia i tubę ba-

sową na sumę strat ok. 300 zł 

15.10 – Piątek 

Godz. 05:00 – Dostawca prasy 

powiadomił Policję o włamaniu do 

kiosku Ruchu na ul. Kościuszki. Zo-

stały skradzione papierosy i pienią-

dze. Straty ok. 1000 zł

15 na 16.10 – Piątek/sobota  

Godz. 00:00 – Zgłoszenie kradzie-

ży paliwa na stacji HL o wartości 

140 zł. Policjanci po pościgu zatrzy-

mali na obszarze Komendy Powiato-

wej sprawcę pojazdu marki Renault 

na gdańskich numerach rejestracyj-

nych

16.10 – Sobota 

5 kolizji samochodowych w róż-

nych odstępach czasowych na tere-

nie miasta Nowogard 

17.10 – niedziela 

12:50 – Zgłoszenie kradzieży ro-

weru o wartości 250 zł z ul Zamko-

wej 
Opr. Jarosław Bzowy 

Zagrali dla Artura
W niedzielę, 17 października odbyła się charytatywna impreza pod 

hasłem „Gramy dla Artura”.
Propagowana akcja przyniosła sukces – na plac Szarych Szeregów przyszła 

spora liczba mieszkańców. Na apel odpowiedziała Samorządowa Fundacja 
„Zdrowie” i Koło Diabetyków – tutaj można było sprawdzić ciśnienie i poziom 
cukru. Aktywni mieszkańcy Żabowa ze Stowarzyszenia Żabowiaków ofero-
wali domowe wyroby, ogromna zjeżdżalnia uciechę  dla dzieci, było stoisko 
z gadżetami i zabawkami, można było znaleźć  także coś dla ciała – wypieki, 
rożen i …piwo. Dochód oczywiście dla Artura. Był także pokaz ratownictwa 
i były występy zespołów muzycznych, które przyciągnęły masę młodzieży… 
A efekty? O tym napiszemy w piątkowym wydaniu „DN”.

Tekst i foto LMM

Pamiętaj o sercu
Dnia 26.10.2010r.(wtorek) Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 

„Zdrowie” rozpoczyna  edycję programu „Profi laktyka Chorób 

Układu Krążenia”.
- badania przesiewowe przeprowadzi-  mgr.piel. Pani Monika Bielej

- badania przedmiotowe i podmiotowe przeprowadzi – lekarz kardiolog 

Pan Tomasz Urbanik.

Miejsce wykonywania badań – Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Pracow-

nia Diagnostyczna ( parter, obok Izby Przyjęć).

Termin i godzina badania uzgodniona będzie z każdą osobą w trakcie re-

jestracji u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 15 zł.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

319-21.11.2010 r. 

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Gmina nie daje za wygraną

Koncesje zabrał prokurator 
Kwietniowa sprawa odebrania koncesji na sprzedaż alkoholu wraca jak bumerang. Wydawało się, że wygrali przedsiębiorcy. Na wniosek prokuratora 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zmieniło orzeczenie i ponownie zabrało zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przypomnijmy. Wszystko przez 
jeden dzień zwłoki przedsiębiorców. 
Firmy miały dokonać opłat konce-
syjnych do ostatniego stycznia. W 
związku z tym, że 31 przypadł akurat 
w niedzielę niektórzy należności 
uregulowali już 1 lutego. Według 
Urzędu Gminy okazało się, że jest już 
za późno. Nie zastanawiają się wice-
burmistrz Jerzy Kaczmarski wszczął 
postępowania odbierające koncesje. 
Argumentem było niedopełnienie 
wyznaczonego przez sejmową ustawę 
terminu przez fi rmy.  

- Urząd miał ustawowy obowiązek 
wszcząć postępowanie i wydać decyzję 

o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu – tłumaczył Kaczmarski.   

Przedsiębiorcy pozostawiali jednak 
przy swoim. Postanowili zaskarżyć 
decyzję wiceburmistrza Kaczmar-
skiego do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Organ odwoławczy 
26 marca przyznał rację przedsię-
biorcom. Argumentował, że skoro 
31 stycznia przypadł na niedzielę, to 
termin wniesienia opłaty upływał w 
dniu następnym, to jest 1 lutego 2010 
r., kiedy odwołujący dokonał opłaty.

Początkowo władze gminy zaręcza-
ły, iż nie mają zamiaru odwoływać się 
do wyroku. Jednak później burmistrz 

Kazimierz Ziemba zastrzegł, że jeśli 
fi rmy będą zakładać gminie sprawy 
o odszkodowania, to skorzysta ze 
ścieżki odwoławczej. Jak obiecał, tak 
zrobił. Skierował sprawę do proku-
ratury rejonowej w Goleniowie. Ta 
wykorzystując przywileje zaskarżyła 
decyzję SKO. Powołała się przy tym 
na wyrok Naczelnego Sadu Admini-
stracyjnego z 31.03.2009 r. podjęty w 
podobnej sprawie. 

Efekt jest taki, że SKO zmieniło 
swe orzeczenie i przywróciło decyzję 
Jerzego Kaczmarskiego uznając, że 
przedsiębiorcy racji nie mieli. Firmy 
nie mają, więc ponownie zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu. Część przed-
siębiorców wyjdzie z tego obronną 
ręką. Zamknęli oni własne firmy, 
przekazując majątek na nowe, za-
kładane najczęściej przez członków 
rodziny. Najbardziej stracą ci, którzy 
nie zdecydowali się na taki ruch. 

- Od decyzji naszej decyzji przysłu-
guje im prawo odwołania do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
– twierdzą w SKO. 

Nie wiadomo, czy skorzystają z tej 
możliwości.                 

Jarosław Bzowy

List czytelnika

O tym jak lekceważy się ludzi
W piątkowym DN przeczytałam relację z obchodów Święta Edukacji Na-

rodowej. Ku mojemu zdziwieniu wśród nauczycieli, których burmistrz na-

grodził (nie wiadomo za co — o tym nie napisano!) znalazła się Jolanta Jac-

kowiak - dyrektor Przedszkola nr 1. W tym miejscu zwrócę się do p. Kazi-

mierza Ziemby. Szanowny Panie Burmistrzu! Nie należę do mściwych ludzi, 

ale wydaje mi się, że wręczanie nagrody osobie, wokół której jest tyle wąt-

pliwości, to po prostu pewne zuchwalstwo i lekceważenie głosów społeczeń-

stwa. Ja rozumiem, że to jest pańska podwładna, ale niech Pan pomyśli jak 

w tej sytuacji czują się rodzice i kadra nauczycielska, która ostatnio spotkała 

się z Panem w Ratuszu? Przecież Pan wręczając nagrodę p. J. Jackowiak dał 

jej wyraźny dowód poparcia w oczach społeczeństwa! Rozumiem, że nasze 

wnioski nie zostały przez Pana nawet na chwilę wzięte pod uwagę? Gdyby 

było inaczej przynajmniej do czasu podjęcia decyzji o dalszym losie p. Dy-

rektor, powstrzymał by się Pan od laurkowych decyzji. Pan jednak zdaje się 

zachowuje tak, jakby w ogóle nic się nie stało.

I jeszcze jedna sprawa. Tym razem, kieruję ją do p. Roberta Czapli. Ro-

biąc zakupy w jednym ze sklepów w centrum miasta przeczytałam w bez-

płatnym biuletynie „Nasz Profi l” tekst o naszym Przedszkolu. Dowiedziałam 

się z niego, że to nie rodzice i kadra nauczycielska ale właśnie Pan Robert 

Czapla jest odpowiedzialny za wycofanie wniosku o prywatyzacji placówki. 

To skandal! Panie Robercie! To, że Pan był w tym Przedszkolu i rozmawiał z 

p. Dyrektor, nie jest powodem dla którego zmieniła ona zdanie. A przynaj-

mniej nie jedynym. Dlaczego Pan przywłaszcza sobie prawo do sukcesu jaki 

w tej sprawie, w pocie czoła i poświęcając swój prywatny czas, osiągnęli ro-

dzice i kadra Przedszkola? To po prostu nadużycie i obrzydliwa propaganda. 

Czy Pan nie ma jakiś innych „zasług”, którymi może się pochwalić?

Kończąc, nasuwa mi się jedna myśl. Obaj panowie nie liczą się z głosem 

społeczeństwa. Próbują pisać życie na nowo. Ważny jest tylko wynik wybor-

czy i robienie z nas głupców, sprzedając propagandową papkę. Wszystko w 

myśl zasady, że to co było, już jest za nami, liczy się to co jest tu i teraz. Prze-

cież ludzie i tak zapomną.. Ja na szczęście mam dobrą pamięć. Na mój głos 

Panowie liczyć z pewnością nie możecie. Mam nadzieję, że inni też się nad 

tym zastanowią za nim znów zauroczą się pięknymi plakatami i stekiem nie-

realnych obietnic.

Dane osobowe do wiadomości redakcji

Czy  to tak trudno? 
Idąc przez miasto można zobaczyć  wielkie zmiany. Dotyczą one naszych 

domów , nowych kolorowych elewacji , nowej kostki na chodnikach, nowych 

nawierzchni na ulicach. Aż nie do uwierzenia, że w tak krótkim czasie miasto 

wypiękniało. I nie widzę tu żadnych podtekstów politycznych .No bo nie ważne  

kto zdecydował, ważne, że zrobione. Ale kiedy czasem zapędzę się gdzieś w 

boczną uliczkę widok zwala z nóg. Udałam się na spacer w okolice ul. Zam-

kowej. Nowy parking przy Zakładzie Karnym. Czyściutko, aż miło patrzeć. 

Wykonywana jest teraz praca przy nowej drodze dojazdowej do garaży.  Ale 

już na końcu  w  ciągu  garażowym wielkie wysypisko śmieci. Zadaję sobie 

pytanie: Dlaczego nikt tego nie dopilnuje, by tych wandali (bo tak ich trzeba 

nazwać) ukarać?  Czy to trudno zauważyć kto to robi? Gdyby choć jedną osobę 

przyłapano,  ukarano właściwym mandatem, może ukróciło by ten proceder. 

Przecież przy garażach są ciągle ludzie, zawsze ktoś widzi tego który wiezie 

hałdę mebli, śmieci i zrzuca pod ściany  garaży. A nasze służby miejskie czy 

nie mogą dołożyć starań, by  kontrolować   te okolice?  Nie wierzę, że nikt 

nic nie widzi. Przecież chcemy żyć w przyjaznym środowisku. Myślę, że jak 

by była Straż Miejska w mieście, to moglibyśmy  żyć we  wspaniałej czystej 

ekologicznej mieścinie. Ale na razie –to tylko marzenie. Bo na ludzką głupotę 

i bezmyślność jeszcze nikt nie wynalazł lekarstwa.

Stała Czytelniczka

Znaleziono 

K l u c z  z 
breloczkiem 
„ N E P T U -
N A L I A  – 
TRZEBIEŻ” 
w okolicach 
p l a ż y.  D o 
o d b i o r u 
w redakcji 
DZ.N.

Red.
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„Daleko od szosy”

Pasja czy szaleństwo
Coraz bardziej popularne stają się terenowe wyścigi samochodowe. Za-

wodnicy wyszukują najbardziej ekstremalne trasy na których mogą wyka-
zać się nieprzeciętnymi umiejętnościami, walką z trudnościami i własnym 
zmęczeniem, a przy okazji dostarczają kibicom i obserwatorom rzadko 
spotykanych wrażeń. W sobotę 16 października 33 pojazdy terenowe i dwie 
załogi na quadach stanęło do tej szaleńczej walki. Nowogard gościł ich po 
raz drugi, ale tym razem zmieniono formułę zawodów. Jak pamiętamy w 
roku ubiegłym zawodnicy zaprezentowali się na torze motocrossowym i 
wyjechali. Widzowie mieli tylko krótką okazję na przeżycia. W tegorocznej 
drugiej edycji zawodnicy walczyli na nowej trasie zbudowanej specjalnie 
na potrzeby tego rajdu. Trasa położona w lesie obok toru crossowego jest 
wyjątkowo trudna – karkołomne podjazdy i zjazdy, ostre zakręty między 
drzewami, odcinki bagienne zdawałoby się nieprzejezdne, a jednak za-
wodnicy je pokonywali. Zawodnikom i to nie starczało – mieli więc do 
pokonania odcinek ok. 50 km na trasie Nowogard – Szczytniki – Nowo-
gard. Tylko i aż 50 km – załogi dwuosobowe (kierowca i pilot) wyruszyły 
na trasę po godz. 10.00, a niektórzy nie zdążyli wrócić przed godz. 19.00! 

– potrzebne są drogi dojścia i miejsca wi-
dokowe przy najbardziej ekstremalnych 
przeszkodach terenowych. W dalszej 
perspektywie teren będzie wyposażony 
w odpowiednie zaplecze sportowo- re-
kreacyjne. Po życzeniach zwycięstwa i 
niezapomnianych wrażeń burmistrz jako 
pilot zasiadł obok Piotra Brodzkiego i 
dokonał próbnego objazdu toru. 

Po powrocie, przy mocnych uderze-
niach mieczy o tarczę wojowie dali znak 
do startu – jednej grupy na trasę do 
Szczytników, drugiej na miejscowy tor.

Burmistrz zażartował, że pogodę za-
mówił dla zawodników, kibice musieli 
cierpieć – przenikliwe zimno i opady 
deszczu nie sprowadziły na tor ogromnej 
rzeszy kibiców, ale wiernych miłośników 
tej dyscypliny sportu nie brakowało – 
najbardziej karkołomne fragmenty toru 
obserwowały dziesiątki zapaleńców! 

Na linii startu i mety też widzów nie 
brakowało – mogli korzystać z usług 
gastronomii lub poznawać życie naszych 

wojów. Grupa Piastów z Trzebiatowa 
i Szczecina zamieszkała w namiocie, 
zachęcała do korzystania z posiłków (wy-
śmienite pierogi i placki piwne pieczone 
na blasze), można było sprawdzić swoje 
umiejętności walcząc na miecze, rzucać 
do celu toporkiem, albo „wzbogacić 
się” o monetę własnoręcznie wybitą u 
mincerza. Zawodników zagrzewał do 
walki niezastąpiony Tadeusz Łukaszewicz 
jednocześnie informując o wszystkim 
kibiców i umilając im czas muzyką.

Głównym sponsorem był burmistrz 
Kazimierz Ziemba, kierownikiem zawo-
dów Piotr Brodzki, starterem i fi niszerem 
Michał Warkalewicz. Imprezę zabezpie-
czali działacze z Klubu Motorowego Cisy, 
a o wszystkich którzy przyczynili się do 
organizacji, wspierali materialnie i fi nan-
sowo napiszemy w piątkowym wydaniu 
DN”. Wtedy też przedstawimy zwycięz-
ców tych niezwykle udanych zawodów.

Tekst i foto Lesław M. Marek

Patrz foto s. 11

O godz.10.00 skończyła się rejestracja 
uczestników i Piotr Brodzki główny or-
ganizator zawodów zapoznał śmiałków z 
zasadmi zawodów.

Następnie głos zabrał burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, który powitał zawodni-
ków i kibiców oraz zapoznał ich z nową 
koncepcją wykorzystania terenów na 

tak zwanym „SMOCZAKU”. Tor moto-
crossowy będzie rozbudowany, także tor 
dla pojazdów terenowych będzie zawsze 
utrzymywany w odpowiednim stanie 
technicznym. W niedługim czasie roz-
poczną się prace nad trasą dla kolarzy 
przełajowców i BMX. Obecny tor rajdowy 
będzie dostosowywany także dla widzów 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Malwina Król, Ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

BYLIŚMY W HISZPANII !!!
W dniach 2-10 października odbyła się wycieczka do Hiszpanii, na którą 

pojechała niewielka grupka uczniów naszej szkoły. Po drodze zwiedziliśmy 

francuskie miasto Lyon. W następnych dniach zwiedzaliśmy takie miejsca 

jak Stadion FC Barcelona- Camp Nou, katedrę Sagrada Familia, klasztor na 

Montserrat. W drodze powrotnej zwiedziliśmy niemieckie miasto Norym-

bergę. Wycieczkę organizowała pani Anna Zamara.

SPORTOWE WIEŚCI z ZSP
W Goleniowie 13 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Biegach 

Przełajowych. 

W zawodach wzięła udział repre-

zentacja naszej szkoły.

Skład drużyny:

1Malwina Król

2.Marika .Zawadzka

3.Monika Nosek

4.Paula Wojnowska

5.Anita Szcześniak

6.Nina Grzybowska

7.Sylwia Jeziorska

8.Paulina Szpilska

9.Agnieszka Synowiec

10.Emila Sławecka

11. Krzysztof Gasior

12.Mariusz Grzybowski

13.Wiktor Grzybowski

14.Mateusz Trafankowski

15.Piotr Grzelak

16.Marcin Idziak

17.Radek Rojek 

18.Mateusz Kwiatkowski

19.Mateusz Biskupski

20. Damian Wiśniewski

21.Szymon Jałowiec

22.Mariusz Kwiecień

Oto ranking zaciętej rywalizacji:

I miejsce  ZSP Goleniów nr 1

II miejsce ZSZ Goleniów

III miejsce ZSP Nowogard 

Zawodnikom gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów!!

Malwina Król

Cała nasza grupa na ruinach greckich i rzymskich w Empurias

Mały odpoczynek na deptaku Las Ramblas

Nad wybrzeżem Costa Brava 

Od lewej: Anita Szcześniak, Aleksandra Jarczewska, Marcin Idziak, Marta 

Przybylska, Kuba Hnat, Artur Szućko

 Przed Klasztorem na Monserrat

Lyon

Relację przygotowała Ola Jarczewska
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Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Do reformy samorządowej z 1999 
r. takim interesem było otrzymanie 
przez nasze miasto statusu powiatu. 
Niestety nie udało się osiągnąć tego 
celu. Nowogard powinien jednak 
robić wszystko, by nie obniżać swojej 
miejskiej rangi. Może przyjdą kiedyś 
czasy, w których nasz potencjał po-
zwoli nam osiągnąć lepszy status. By 
wykorzystać okres koniunktury nie 
można jednak pozwolić na zmar-
notrawienie dorobku pokoleń, które 
latami pracowały dla Nowogardu. Są 
w mieście polityczne siły i postacie, 
które nie gwarantują stabilizacji w 
pewnych dziedzinach, podważają 
przeszłość i pracę społeczeństwa. 
Zdaje się, że marzą o zanegowaniu 
obecnego stanu, nie proponując w 
zamian nic konkretnego.

Szpital to priorytet
Mimo, iż Nowogard nie jest powia-

tem, to sukcesem miejscowego społe-
czeństwa jest utrzymanie miejskiego 
szpitala. To jedna z niewielu placówek 
w Polsce będąca na garnuszku gminy. 
Najpierw solidnie zadłużony, ale już 
dziś nieprzynoszący strat i rokujący 
na przyszłość. Jedno jest pewne - bez 
szpitala Nowogard może zapomnieć, 
że kiedykolwiek nawiąże do swoich 
lat świetności.

Utrzymanie naszej placówki zdro-
wotnej do nadrzędny interes. Nie 
należy postrzegać jej tylko, jako 
budynek do nadający się moder-
nizacji, czy instytucji kierującej 
się ekonomicznymi wskaźnikami. 
Przede wszystkim pracują w niej 

ludzie będący pozapolityczną elitą 
intelektualną Nowogardu. Jej utrata 
znacznie odbiłaby się na kondycji 
miasta. Gdyby postawić istnienie 
szpitala pod znakiem zapytania, to ci 
ludzie z powodzeniem znajdą sobie 
pracę w innych miastach. Natomiast 
przestaną przynosić zaszczyt i wy-
mierne korzyści Nowogardowi. Nie 
po to poprzednie pokolenia dyrek-
torów, lekarzy pracowały na rzecz 
szpitala, często ratując go przed za-
gładą, byśmy dziś tak łatwo odpuścili 
o niego walkę.

Oświata to przyszłość
Wielkim dorobkiem miasta jest 

również dobrze rozwinięty system 
oświaty. Na dwie publiczne bardzo 
dobre (jedna z wielką tradycją przez 
lata wydająca świetnie wykształcone 
osoby, druga ze wspaniałymi wyni-
kami ostatnich lat) szkoły średnie, 
cztery podstawowe i sieć placówek 
wiejskich. Do tego dwie prywatne 
średnie szkoły, a nawet prywatne 
szkoła wyższa. Nie wiem, czy jest 
w regionie gmina, która dysponuje 
takim edukacyjnym potencjałem. 
Na ten stan rzeczy latami pracowało 
środowisko pedagogiczne. Tego psuć 
po prostu nie wypada. 

Dobra edukacja, to gwarancja na 
dobrą przyszłość. Co roku z naszych 
szkół średnich wychodzi kilkadziesiąt 
młodych osób, którzy kontynuują 
naukę na wyższych uczelniach. Wła-
dzy powinno zależeć, by po pięciu 
latach wracały one do gminy i swoją 
wiedzę wykorzystywały dla dobra 
mieszkańców.

Wiejskie szkoły pełnią dodatkowo 
rolę jedynych w miejscowości pla-
cówek kulturalnych. Ich pracownicy 
służą miejscowej społeczności po-
mocą w różnych dziedzinach. Szkole 
biblioteki, to czasem jedyny dostęp 
do literatury dla mniej zamożnych.

Dlatego każdemu, z lokalnych po-
lityków twierdzących, że konieczna 
jest likwidacja szkół, lub jakiekolwiek 
zmiany na niekorzyść należałoby 
zredukować wykształcenie zdobyte 
właśnie w nowogardzkich placów-
kach. W kampanii wyborczej nikt 
śmiało nie przyzna się do takich 
zamiarów. Niestety są politycy, którzy 
wspominają o podobnych planach 
za kulisami. „Po pierwsze nie szko-
dzić” – to hasło powinno przyświecać 
przyszłej Radzie Miasta, jeśli chodzi 
o edukację.

Nie zmarnować dorobku
Polityki nigdy nie należy rozumieć w kategoriach rywalizacji piłkarskiej. 

Raczej, jako realizację racji stanu, co akurat w naszym przypadku wiąże się 
z dbaniem o nadrzędny interes Nowogardu.

Przedsiębiorczość to rozwój
By wykształceni mieszkańcy mo-

gli działać na korzyść naszej gminy 
mogli należy stworzyć im warunki 
do zakładania własnych działalności. 
Nowogard to także kilkadziesiąt fi rm, 
które przetrwały na rynku mimo 
niełatwych czasów. Chwała im, że 
przez lata dają naszym mieszkańcom 
zatrudnienie. I może nie przyczynia 
się, to do radykalnego spadku bezro-
bocia, to te przynajmniej nie wzrasta. 

Gmina w dalszym ciągu powinna 
traktować swych przedsiębiorców 
priorytetowo. Kooperacja przy re-
alizacji różnego rodzaju inwestycji 
przedsięwzięć winna być normą, a 
nie incydentem. Stawianie ich w ko-
rzystniejszej pozycji, tylko dlatego, że 
są właśnie stąd to przecież nie grzech. 
Po co na gminnych przedsięwzię-
ciach najbardziej mają korzystać fi r-
my z drugiego końca kraju. W kam-
panii wiele komitetów ucieka się do z 
pozoru atrakcyjnych, ale we wnętrzu 
pustych haseł mających zachwycić. 
Z reguły wszyscy politycy zapo-
minają o nich dzień po wyborach.  
Tak naprawdę lokalnym fi rmom do 
szczęścia nie jest potrzebna żadna 
rewolucja. W większości ich właści-
ciele za zbawienne nie uważają nawet 
umarzania podatków. Wystarczy ich 
po prostu nie podnosić, prowadzić 
stabilną politykę i nie wywoływać afer 

typu „alkoholowych koncesji”. Zbyt 
duża ingerencja polityki w gospodar-
kę potrafi  nieopatrznie narobić 

Dobrze, że w ostatnim czasie poja-
wiła się inicjatywa budowy specjalnej 
strefy ekonomicznej. W tej dziedzinie 
przyszłej radzie miejskiej pozostanie 
dużo do zrobienia. Przy dużym zaan-
gażowaniu władz, radnych pierwsze 
efekty zobaczymy być może za cztery 
lata. 

Rewolucja zabija własne dzieci
Nie wolno mieszkańcom naszego 

miasta obiecywać rewolucji. Takie 
podejście to także podważanie pracy, 
którą wkładali oni w te miasto przez 
lata. Mam wrażenie, że niektórzy 
jakby o tym zapomnieli. Obiecują 
rajskie nowości, jednocześnie negując 
stare. Nowogard, to piękne miasto i 
mimo ciągłego narzekania potencjał 
na duży. I trzeba oczywiście tchnąć 
w nie świeżość. Można np. postarać 
się o rozwój oddolnych inicjatyw 
kulturalnych, oddać w tych sprawach 
decyzyjność młodzieży, ułatwić 
mieszkańcom dostęp do Internetu. 
O tym może przy następnej okazji. 
Ważne, by to, co nowej umieć połą-
czyć z dotychczasowym potencjałem 
i doświadczeniem. To wszystko da 
nam mieszankę, dzięki której w 
przyszłość będziemy mogli patrzeć z 
optymizmem.            

Marcin Nieradka – kandydat na 

radnego Platformy Obywatelskiej 

(okręg wyborczy nr 2)

Jest kryzys 
– ratujmy więc partie!

Partie dostaną więcej pieniędzy
Platforma Obywatelska - ponad 3 mln zł, PiS - 2,9 mln zł, PSL - 1,2 mln 

zł - w sumie o 9 mln zł więcej wydadzą w przyszłym roku podatnicy na fi -

nansowanie partii politycznych, co przewidziano w projekcie budżetu. To 

ewenement na skalę europejską - czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

W dobie kryzysu żaden kraj subwencjonujący partie polityczne, jak np. 

Niemcy, W. Brytania czy Francja, nie zdecydował się na podwyższenie dota-

cji. Zdaniem resortu fi nansów, który skierował właśnie do uzgodnień mię-

dzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie podwyższenia kwoty 

subwencji dla partii politycznych, to standardowa procedura, zgodna z usta-

wą o partiach. W tym roku partie dostaną z budżetu ponad 114,2 mln zł, w 

tym PO - ponad 40 mln zł, a PiS - 37,8 mln zł. W ciągu ośmiu lat wartość 

dotacji wzrosła trzykrotnie. 

Komu dzwonią temu dzwonią…
Wyszperał LMM

REKLAMA
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KREDYTY 
SAMOCHODOWE, 

UBEZPIECZENIA OC, AC 

601 627 044

„Nowa praca – Druga młodość – 45+”, 
Firma szkoleniowo–doradcza e-pro edukacja

ogłasza nabór na szkolenie i stanowisko

Animatora Pracy (AP)
Rekrutacja na stanowisko Animatorów Pracy dotyczy osób:

· długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP Gole-
niów Filia Nowogard powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 
24 miesięcy),

· powyżej 45 roku życia ,
· mieszkańców i mieszkanek  Gminy Nowogard lub Gminy Osina,

Od kandydatów na Animatorów Pracy wymagamy:
· wykształcenia co najmniej średniego,
· wysokiej motywacji do pracy,
· umiejętności interpersonalnych.

Do zadań Animatora Pracy należeć będzie m.in.: 
· bezpośrednia praca z osobami długotrwale bezrobotnymi, 

uczestnikami projektu „Nowa praca – Druga młodość – 45+”, 
Oferujemy:

· bezpłatne szkolenie  (realizacja w miesiącach listopad-grudzień 
2010r.)

· zatrudnienie na okres 9 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu 
pracy na podstawie umowy  o pracę    (od 01.01.2011r.),

Oferty zawierające życiorys zawodowy oraz 
list motywacyjny należy składać listownie.

 Koperta powinna zawierać oznaczenie: 
„Rekrutacja na stanowisko Animatora Pracy”

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 października 2010 r., 
na adres:  

e-pro edukacja Aleksandra Borkowska, 
70-965 Szczecin, 

Pl. Kilińskiego 3 p.117

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HALINA GALUS

HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:

- księgi przych. i rozch., ewiden-

cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-

stałe ewidencje oraz ZUS.

Sporządzamy deklaracje podat-

kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Serdecznie dziękuję 

Pani Małgorzacie Grzelak i uczniom LO nr 1 i 2 

za priorytetowe przeprowadzenie Kwesty PCK 

oraz 

fi rmie Finans Bud Piotra Wróblewskiego 

i Jego Klientom 
za zbiórkę całoroczną, okazanie Gorących Serc na ludzkie 

nieszczęście, mieszkańcom Nowogardu w dniu 09.10.2010 r. 

i wszystkim znajomy i nieznajomym osobom za pomoc 

rzeczową i fi nansową, którzy nie zostawili nas samych. 

Dziękujemy, że jesteście.

Rodzice Natalii Kielar

Sprzedam 

kury nioski 
1,5 roczne wyprzedaż. 

Gospodarstwo drobiarskie 

Żabowo 13. 9139 106 66
REKLAMA

Tworzy się klub Morsa 
W dniu 17.10.2010  odbyło się na kąpielisku nowogardzkim pierwsze 

organizacyjne spotkanie nowogardzki morsów. 

Jego założycielem  jest Rafał Ga-

łecki nowogardzianin, który zwią-

zany jest z miastem od urodzenia. 

Celem powstającego  klubu jest 

krzewienie kultury fi zycznej i zdro-

wia wśród starszych  i młodzieży. 

W rozmowie z panem Rafałem do-

wiedziałem się, że: spotkania zapla-

nowaliśmy na razie raz w tygodniu z 

obowiązkową kąpielą w jeziorze. Li-

czymy, że tworzący się klub wkrótce 

będzie miał liczne grono zwolenni-

ków. Jednak, by tak się stało najpierw 

taka osoba musi mieć chęci i przede 

wszystkim wykonać podstawowe ba-

dania lekarskie. Dziś zainauguru-

jemy razem z panią Dorotą Soko-

lińską-Wąsik wejście do wody, które 

mam nadzieję, że wyjdzie nam na 

zdrowie. By jednak tak się stało naj-

pierw musimy przeprowadzić obo-

wiązkowa rozgrzewkę, która ma na 

celu przygotowanie organizmu. Idea 

klubu wzięła się z moich zaintereso-

wań sportem, a także zdrowym try-

bem życia. Duże znaczenie również 

miały kontakty z innymi osobami, 

które należą do swoich regionalnych 

klubów tak jak w Ińsku czy Mielnie, 

które jest stolicą morsów. Tamtej-

si członkowie morsy są już zrzeszeni 

wiele lat, co jest dla nas bardzo do-

brą wskazówką. Na pana pytanie, 

czym dla mnie jest ten „sport”? – Od-

powiadam krótko samym zdrowiem, 

które dla każdego człowieka powinno 

być najważniejsze.Nie mamy jeszcze 

swojej nazwy i statusu, ale to kwestia 

czasu. Pierwsze propozycje już padły, 

którą z nich wybierzemy jeszcze nie 

wiadomo. Czego  życzy się morsom? 

– odpowiedź może być tylko taka – 

zimniej wody i pogody ducha. 
Jarosław Bzowy 
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• Sprzedam działki budowlane przy 

ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 

606 291 791.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 

590 m kw z budynkiem gospodar-

czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 

Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 

kapitalnym remoncie ze względu na 

osobę niepełnosprawną zamienię na 

parter lub I piętro. Może być miesz-

kanie do remontu w budynku wolno-

stojącym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam mieszkanie 4- pokojowe – 

Leśna. 796 820 971

• Sprzedam połowę domu w Nowo-

gardzie. 513 045 346

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 

lub biurowe w centrum Nowogardu. 

787 122 972 ***

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-

RAŻE MUROWANE, POW, 20 

MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 

JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 

CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 

340

• Posiadam do wynajęcia kontener 

handlowy 12 m kw. w Goleniowie 

na targowisku przy ul. Zielona dro-

ga 59, bardzo atrakcyjny punkt, vis 

a vis fryzjera. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 

IV piętro Żeromskiego 19. 84 tys. 

883 636 023

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w No-

wogardzie. 95 766 9000

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe – 

suterena 45 m kw. 507 023 080

• Wydzierżawię pomieszczenie 65 

m2 na terenie piekarni ul Boh. War-

szawy 66 . Tel 606891445

• Do wynajęcia lokal w pomieszcze-

niach biurowych PSS Społem ul. 

3go Maja 40, niska cena. 91 39 21 

805  

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. na I 

piętrze po remoncie. 661 510 846

• Wynajmę  atrakcyjne 90 m2 mieszka-

nie , pełen komfort. 668 989 393

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 

m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . 

Tel 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w Wierz-

bięcinie wraz z przylegającym ogród-

kiem oraz garażem . Cena 175 000 zł.  

Tel.  604 942 164

• Wynajmę mieszkanie 3-pokoje 

dla fi rmy lub osoby prywatnej . Tel 

607 420 272

• Sprzedam dom z budynkiem gospo-

darczym Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. 

Dom 170 m2 i budynek na działal-

ność gospodarczą 300m2 na działce 

15 arów. Tel.  660 34 62 00 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbię-

cinie wraz z przylegającym ogród-

kiem oraz garażem cena 175 000. Tel. 

604 942 164.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 

67m2 , 3 pokoje, II piętro+ garaż Tel 

660 34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 po-

kojowe w bloku po remoncie Tel.  

693 850 197

• Sprzedam tapczan dziecięcy. 

669 241 785.

• Kredyty, pożyczki hipoteczne ofer-

ta 20 banków. 

• Możliwość dojazdu do klienta. Tel, 

513-164-203

• Wynajmę lokal na działkę gospo-

darczą (gabinet, biuro, usługi) 80 m. 

606 703 451

• Sprzedam dom wolnostojący 100 m2 

z zabudowaniami na wsi 12 km od 

Nowogardu. 603 665 887

• Wynajmę stanowisko dla manicu-

rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 

23 540

• Sprzedam mieszkanie 60m2, 3 poko-

je, bezczynszowe, świetna lokalizacja 

175 tys. Możliwość odkupienia gara-

żu. 501 622 613.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 

pokojowe – sutereny na większe z do-

płatą. 507 023 080.

• Stoisko do wynajęcia w centrum No-

wogardu. 518 174 878.

• Sprzedam dom Tel:, 91 39 21  603; 

kom. 663 748 230

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 

m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 

502 600 146

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 

prod. 2006, 08 przebieg 129 000 km, 

książka serwisowa, zadbany, srebrny 

metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

• SPRZEDAM OPLA KADETT 1988 ROK 

605 522 340.

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwio-

wy) poj. 1,4 benzyna + LPG stan do-

bry. Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produk-

cji 1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do 

negocjacji, 507-023-080

• Sprzedam Renault Clio 1994, poj. 

1870 m3, diesel. Cena 1  500 zł, Tel. 

602 296 684

• Sprzedam Peugeot 205 rok prod. 

1988. Cena 1 100 do uzgodnienia, Tel. 

505 149 773 

ROLNICTWO

• Sprzedam obornik Tel 793 908 098

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 

18 316 Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych 91 

39 21 691

• Sprzedam zboże: pszenica, owiec, 

Zyto, jęczmień. 531 741 232

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 

Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 

„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 

22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 

913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, 

montaż i naprawa pieców CO. 72 48 

14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-

wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 

20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-

noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. www.

zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 

609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 

– zabawy, wesela, andrzejki, syl-

westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 

608 582 168, 605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sła-

womir. Tel. 606 824 461.

• Windykacja. 509 996 105.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 

604 96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + 

przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• ODSZKODOWANIA – wypadek, 

śmierć, błąd w sztuce lekarskiej. 509 

99 61 05.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– insta-

lacja oprogramowania, naprawa 

komputerów, sieci komputerowe 

(Windows, Linux), konserwacja 

pracowni szkolnych. Faktury VAT. 

Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Transport – przeprowadzki. 

791 111 749. Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty 

dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-

skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-

pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 

693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 

tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-

nery, szyldy, wydruki wielkoforma-

towe, reklama na pojazdach, pie-

czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 

inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 

605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-

nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-

gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Cięcie drewna opałowego. 

605 882 110

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 

elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Docieplenia budynków, podbitki, 

docieplenia i adaptacje poddaszy 

Tel 608 847 784

• Remonty, montaże , wykańczanie 

512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-

kowej Robert Kaźmierowski 

Tel.  607  083  893, www.bruk-

linnowogard.com.pl
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Odzież używana
- selekcjonowana 
w rozmiarach od XS-3 XXL jest 

w sklepie przy ul. Blacharskiej 1a 
w Nowogardzie. 

Czynne: od pon. do pt od 10-17, 
Sobota od 9-14.

Usługi opiekuńczo

-pielęgniarskie

tel. 607 646 830, 

91 39 23 684

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  

886 310 425 

• Remonty mieszkań na każdą kieszeń 

Tel. 721 140 501

• Pogotowie komputerowe Tel. 

798 305 828

• Usługi budowlane: terakota, glazu-

ra, hydraulika, elektryka, szpachlo-

wanie, malowanie, tapetowanie, 

regipsy, parkiety, panele, staż 15 

letni w Niemczech, szybko tanio, 

solidnie. 784 188 147

• Korepetycje j. angielski 

668 229 063

• Transport, przeprowadzki. Szboko, ta-

nio. 696 138 406 

• Usługi budowlane, remonty i wykoń-

czenia- 503 589 235

• Korepetycje z matematyki 1 go-

dz/25zł. Tel. 608 158 430

• Tipsy żelowe- 40 zł z dojazdem do 

domu klienta, 665 316 403

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkole-

nia BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Transport Sprinter Maxi 

880 082 783; 668 404 295

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 

Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 

Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 

605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy budo-

wie pawilonów hodowlanych ( szalo-

wanie, montaż konstrukcji drewnia-

nych itp.). 601 520 540

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika  

603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 

prac wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię blacharza, lakiernika 

do warsztatu na terenie Niemiec, z 

doświadczeniem Tel.  661  283  337 

oraz  91 39 27350

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 

793 720 808.

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-

łowe, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny 

fi rmy Vaillant z Niemiec po prze-

glądzie serwisu, do mieszkania, 

domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 

691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 

tylko ogrzewanie – mieszkanie, 

dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 

691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-

ni na gaz ziemny lub z butli, fi rmy 

Vaillant z Niemiec, gwarancja, cena 

450 zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, za-

sobnik, stojący z wężownicą do 

podłączenia go z piecem węglo-

wym lub gazowym, typ 120, 150 

litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. Tel. 

691 686 772.

• Elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody na prąd 380 V, nie-

miecki Vaillant wiszący, małe ga-

baryty, domek, bar, cena od 250 zł. 

Tel. 691 686 772.

• Sprzedam elektryczny wózek in-

walidzki- cena do uzgodnienia + 

gratis wózek inwalidzki ręczny; 91 

35 03 053, 51 68 38 105

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  

tel  603 353 789

• Pompa głębinowa Danfos Typ IS -4-08 

tel 668 989 393

• Owczarek niemiecki ośmiomiesięcz-

ny- samiec po rodzicach z rodowo-

dem ojciec, wnuk podwójnego zwy-

cięzcy świata, sprzedam Tel: 91 39 

21 828

• Sprzedam biszkoptowe szcze-

niaczki rasy labrador retriever. 

509 876 705.

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-

wania na 150/200 m2 (na drewno, wę-

giel) 696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki: 3 suczki- 

850 zł, 1 piesek 650 zł. 513 157 299

• Sprzedam nowe regały z lustrami 

606 703 451

• Kupię stare obrazy, stary zegar stoją-

cy- 604 422 221.

• Oddam Czarnoziem 501 622 613 

• Oddam kotki w dobre ręce 

601 172 993

• Sprzedam przyczepkę samochodową 

do rejestracji 795 911 886.

• Sprzedam karpia „kroczek” jadalny – 

91 39 10 656

• Sprzedam pieska szczeniaczka 

rasy shih-tzu, książeczka zdrowia, 

szczepienie, odrobaczony. Piesek 

ma 8 tygodni- miniaturka cena 700 

zł. Kontakt 512 013 139

• Sprzedam bardzo tanio dwa fotele i 

ławę. 510 910 605

• Sprzedam wózek inwalidzki- elek-

tryczny. 603 436 766

• Oddam w dobre ręce małą (ok. 4 mie-

sięczną) biało-czarną kotkę. Jest zdro-

wa, odrobaczona i bardzo przyjazna. 

Tel. 722 200 088.
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ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA:

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Pomorzanin

To już prawdziwa 
klęska!

W meczu XI kolejki 5 ligi szczecińskiej, Unia Dolice poko-

nała na wyjeździe Pomorzanin Nowogard aż 7:0.

Początek meczu pod siebie pró-

bowali ustawić piłkarze Pomorzani-

na, ale akcję kończyły się niecelnymi 

strzałami. Kibice, których przybyło 

niewiele ze względu na pogodę, mo-

gli narzekać, że spotkanie jest nudne 

jak fl aki z olejem, ale tak tylko do 39 

minuty. Wtedy bowiem Grzegorz 

Kownacki pięknym strzałem z  rzu-

tu wolnego dał prowadzenie Unii. 

Chwilę przed przerwą długie zagra-

nie do  Milkowskiego. Uprzedza go 

bramkarz, który interweniuje za po-

lem karnym, ale robi to na tyle nie-

udolnie, że piłka leci do Rafała Jabo-

lowskiego, ten przyjmuje ją jeszcze 

na klatkę piersiową i kapitalnym lo-

bem z 35 metrów podwyższa prowa-

dzenie

Po tej bramce sędzia Łukasz Ka-

sprowicz zakończył pierwszą poło-

wę spotkania. Nie minęły dwie mi-

nuty drugiej połowy, a  Adam Mil-

kowski wykorzystał błąd bramka-

rza Pomorzanina i mieliśmy już 0:3. 

Unia w dalszym ciągu napierała. W 

66 minucie Kamil Kapczyński wy-

śmienicie obsłużył podaniem Rafa-

ła Jabolowskiego, a ten zdobył swo-

ją drugą bramkę w meczu. Nie mi-

nęły 4 minuty i  Milkowski kapital-

nym strzałem z powietrza podwyż-

szył na 5:0. Zapowiadało się na no-

kaut drużyny z  Nowogardu. I rze-

czywiście, piłkarzom Unii ani przez 

chwilę nie brakowało sił by znaleźć 

się pod bramką przeciwnika. Na 10 

minut przed końcem, wprowadzo-

ny przed przerwą Bartłomiej Szu-

dzichowski zdobył swoją pierwszą 

bramkę dla Unii po strzale ... bez-

pośrednio z rzutu rożnego. Na 4 mi-

nuty przed końcowym gwizdkiem 

pana Kasprowicza, Graban zagrał 

do  Milkowskiego, ten ograł dwóch 

obrońców i skompletował hat-trick.

Tekst kopiowany z ligowca szcze-

cin -  united.futbolowo.pl

Bez komentarza – jedyna pocie-

cha to …poznanie kilku nazwisk z 

Unii Dolice. Już najwyższy czas cy-

tować Sienkiewicza – pułkowniku 

Gumienny – larum grają!
LMM

V liga szczecińska 2010/2011 m pkt Z R P +/-

1. Pogoń II Szczecin 11 30 10 0 1 55 / 6

2. Zorza Dobrzany 11 25 8 1 2 27 / 14

3. Stal Szczecin 11 22 7 1 3 33 / 21

4. Arkonia Szczecin 11 21 6 3 2 25 / 18

5. Kłos Pełczyce 11 20 5 5 1 19 / 9

6. Polonia Płoty 11 19 6 1 4 27 / 19

7. Świt Skolwin 11 19 6 1 4 27 / 16

8. Sęp Brzesko 11 15 4 3 4 18 / 23

9. Stal Lipiany 11 14 4 2 5 27 / 25

10. Sokół Pyrzyce 11 14 3 5 3 10 / 19

11. Masovia Maszewo 11 11 3 2 6 21 / 31

12. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 11 9 2 3 6 15 / 38

13. Unia Dolice 11 9 3 0 8 19 / 24

14. Osadnik Myślibórz 11 7 2 1 8 13 / 27

15. Pomorzanin Nowogard 11 6 1 3 7 10 / 28

16. Sparta Gryfi ce 11 6 1 3 7 16 / 44

Daleko od szosy
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25 października br. g. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Rozpoczęcie kursu 27.X.br godz. 16 kat. B

Nowa inicjatywa społeczna

Szukajmy miejsc 

parkingowych
W związku z obowiązującą nowelą ustawy o zakazie parkowania pojazdów 

mechanicznych na trawnikach i drogach dojazdowych na osiedlach mieszka-

niowych zachodzi pilna konieczność tworzenia nowych miejsc parkingowych. 

Z taką właśnie inicjatywą wychodzą mieszkańcy osiedla przy ul. Zamkowej. 

W piśmie skierowanym do redakcji czytamy m.in:

„Na terenie nieużytku pomiędzy 

garażami, a osiedlem SM Gardno 

można w łatwy sposób zagospoda-

rować plac i przeznaczyć go na miej-

sca postojowe. Teren należy do gmi-

ny. Przy dobrej woli władz samo-

rządowych, zarządu SM Gardno i 

mieszkańców osiedla przy niewiel-

kich nakładach fi nansowych można 

uzyskać miejsca dla kilkudziesięciu 

pojazdów”

W imieniu grupy mieszkańców

Sławomir Grygowski i Stanisław 

Szałagan kandydat na radnego do 

Rady Gminy.

Jak widać na foto do placu są dogodne dojazdy od strony istniejących gara-

ży i od strony osiedla.
Opr. i foto LMM
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Studio Fryzjerskie „TYNA”
Nowa koloryzacja

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15

Tel. 91 39 25 027

ul.  Boh. Warszawy 103a/B/2

  Czytaj s. 9 

tel. 91 392 75 53,  91 392 75 67

ZNICZE
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Sonda 
Dlaczego warto brać udział w wyborach 

samorządowych?

Jerzy Gorczyca – Były policjant   Moim zda-

niem na wybory powinien iść każdy uprawniony 

obywatel. Są one ważnym wydarzeniem dla każde-

go.  Oczekuję od nowo wybranych radnych i Bur-

mistrza poprawy bezpieczeństwa przede wszyst-

kim w zachowaniu stanowisk pracy. Ostatnio  spo-

tykam się ze zjawiskiem, że nasi mieszkańcy jeżdżą 

do  pracy do pobliskich miast takich jak: Świno-

ujście, Goleniów lub Szczecin. Tak nie może być!. 

Młodzi ludzie powinni pracować w naszym mie-

ście i tu zostawiać pieniądze w postaci podatku. 

Przyszli radni muszą o tym pomyśleć. 

Patrycja Witkowska – Salon strzyżenia psów  

W wyborach warto brać udział, gdyż dzięki temu 

każdy z nas przyczynia się do wybrania osób, któ-

re dyktuje nam nasze sumienie i przekonania poli-

tyczne. Osobiście czuję się ważną osobą ze względu 

na prawo do oddania swojego głosu na wybranego 

kandydata czy ugrupowanie. Osoby, które nie pój-

dą do głosowania nie mają prawa narzekać i wy-

rażać niezadowolenia z sytuacji jaką przyniosą im 

przyszli rządzący. Natomiast  osoby, które głosują 

mają prawo do polemiki dlatego zachęcam wszyst-

kich do głosowania -  jest to również obywatelskim 

obowiązkiem. 

Zygmunt Otomański –Emeryt – Wybory są po 

to by dobrze wybrać. Chciałbym, by nowo wybra-

ni bardziej zadbali o nasz Nowogard. Oczekuję, by 

był porządek i bezpieczeństwo obywateli natomiast 

polityków proszę by dbali o nas – zwykłych ludzi. 

Na wybory pójdę na pewno i będę głosował. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Pamiętaj o sercu
Dnia 26.10.2010r.(wtorek) Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 

„Zdrowie” rozpoczyna  edycję programu „Profi laktyka Chorób 

Układu Krążenia”.
- badania przesiewowe przeprowadzi-  mgr.piel. Pani Monika Bielej

- badania przedmiotowe i podmiotowe przeprowadzi – lekarz kardiolog 

Pan Tomasz Urbanik.

Miejsce wykonywania badań – Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Pracow-

nia Diagnostyczna ( parter, obok Izby Przyjęć).

Termin i godzina badania uzgodniona będzie z każdą osobą w trakcie re-

jestracji u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 15 zł.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

Zaczęła się jesień, 

kierowcy noga z gazu
Pierwsze deszcze zwiastujące jesień mamy za sobą. To dopiero począ-

tek trudnych warunków jazdy, a już niektórzy kierowcy dowiedzieli się 

jak to jest, kiedy samochód zatrzymuje się na innym aucie lub w rowie. 

Policjanci radzą jak bezpiecznie zachowywać się jesienią na drodze. 

Bezpieczna prędkość i odległość 

Żelazną zasadą podczas poruszania 

się po mokrej nawierzchni, czy pod-

czas opadów deszczu jest bezpiecz-

na prędkość. Niestety często jest ona 

utożsamiana z prędkością dozwolo-

ną, którą poruszać się mogą pojazdy 

na określonym odcinku drogi. Znak 

mówiący o ograniczeniu nie przewi-

duje śliskości nawierzchni, dlatego 

decyzję odnośnie tego z jaką pręd-

kością mamy jechać musi podjąć 

indywidualnie kierowca. Karygod-

ne jest utrzymywanie takiej samej 

prędkości w momencie gdy nagle 

z nawierzchni suchej, jezdnia robi 

się mokra. W takiej sytuacji maleje 

przyczepność, a razem z nią bezpie-

czeństwo. Niezmiernie istotną rze-

czą jest utrzymanie odpowiedniej 

odległości od poprzedzającego po-

jazdu. Uchroni to nas przed naje-

chaniem na tył, dlatego czym więk-

sza odległość, tym mniejsza szansa 

na niewyhamowanie. 

Zadbajmy o widoczność Szyby 

pokryte kroplami wody oraz zaparo-

wane od wewnątrz, to bardzo duży 

spadek widoczności. Dlatego wska-

zane jest sprawdzenie układu ogrze-

wania i ewentualna wymiana fi ltrów, 

które latem mogły zostać zatkane 

pyłem i kurzem. Podobnie należy 

sprawdzić i jeśli to potrzebne, wy-

mienić pióra wycieraczek. Pamiętaj-

my, że widoczność to kwestia decy-

dująca o bezpieczeństwie naszym i 

naszych bliskich. 

Światła przeciwmgłowe Światła 

przeciwmgłowe używane niezgod-

nie z przeznaczeniem mogą być du-

żym utrudnieniem dla innych kie-

rowców. Kodeks drogowy nakła-

da obowiązek używania przednich 

świateł przeciwmgłowych w przy-

padku zmniejszonej przejrzystości 

powietrza. Zezwala też na ich uży-

cie podczas dobrej widoczności od 

zmierzchu do świtu - na drodze krę-

tej, która oznaczona jest odpowied-

nimi znakami. Należy pamiętać, 

że używanie świateł przeciwmgło-

wych podczas dobrej widoczności 

jest uciążliwe dla innych. Z kolei tyl-

ne światło przeciwmgłowe może być 

włączone wyłącznie, gdy widocz-

ność spada poniżej 50 metrów.

Ograniczone zaufanie Nawet 

najbardziej doświadczony kierowca, 

doskonale znający możliwości swo-

jej techniki jazdy i osiągi swojego 

auta w najmniej oczekiwanym mo-

mencie może spotkać się na drodze 

z niebezpieczną sytuacją. Dlatego 

niezmiernie ważne jest stosowanie 

zasady ograniczonego zaufania. Do-

jeżdżając do skrzyżowania, przejścia 

dla pieszych, przejeżdżając na zielo-

nym świetle zawsze musimy liczyć 

się z tym, że ktoś będzie próbował 

złamać zakaz, wjechać na czerwo-

nym świetle, niespodziewanie zmie-

nić pas ruchu, czy jeśli chodzi o pie-

szych przebiec przez jezdnię
Opr. Jarosław Bzowy 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy”

Maria i Stefan 

Pierzchała
Kochani! 

40. rocznica Waszego małżeństwa

jest dla nas powodem do dumy

i budzi wielki szacunek
Gratulacje składają córki z rodzinami

szczególne życzenia od wnucząt Luizy i Paula

Prywatyzacja Przedszkola nr 1

Doszli do ściany!
Podczas środowej Sesji Rady Miasta przewodniczący Marek Krzywania 

poinformował radnych, że jest w posiadaniu wniosku o odwołanie Jolanty 

Jackowiak ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1. w trybie natychmia-

stowym. Wniosek do burmistrza Kazimierza Ziemby, datowany na dzień 

12.10.2010 wystosował Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Od-

działu w Nowogardzie. 

Jak już informowaliśmy na łamach 

naszej gazety w dniu 11 październi-

ka wniosek o odwołanie Jolanty Jac-

kowiak złożyli rodzice dzieci uczęsz-

czających do tego przedszkola. W jed-

nym i drugim przypadku wniosko-

dawcy stawiają pani Dyrektor poważ-

ne zarzuty – od nieznajomości prawa 

oświatowego, poprzez doprowadzenie 

do całkowitego zerwania  współpra-

cy z rodzicami i współpracownikami , 

do sfałszowania zapisów protokołu ze-

brania Rady Rodziców. 

Poprosiłem burmistrza o wyjaśnie-

nie zaistniałej sytuacji. Oto Jego wy-

powiedź:

„ 11 września tego roku pani dy-

rektor wystąpiła do mnie z pismem 

w którym czytamy: „Szanowny Panie 

Burmistrzu, uprzejmie proszę o roz-

ważenie możliwości  przekształcenia 

z dniem 1 września 2011 roku przed-

szkola nr 1 w placówkę niepubliczną”. 

W dalszej części pisma pani dyrektor 

przedstawiła pewną koncepcję prowa-

dzenia tejże placówki. Wyraźnie za-

znaczam, że pani Jackowiak prosiła o 

możliwość rozważenia takiego pro-

jektu. Ja jako organ prowadzący je-

stem zobowiązany do podjęcia decy-

zji – albo wniosek odrzucić, albo za-

akceptować.  Gdybym podjął decyzję 

o przekształceniu  ruszyłaby cała pro-

cedura wymagana przepisami, w tym 

konsultacje z Rodzicami, nauczycie-

lami, pracownikami pomocniczymi i 

związkami zawodowymi.  Byłem nie-

zmiernie zdziwiony, że ja nie podją-

łem żadnej decyzji, a już rozpętała się 

burza. Pani Jackowiak wniosek wyco-

fała ale sprawy zaszły już tak daleko, 

że o właściwą decyzję naprawdę trud-

no. Jesteśmy wszyscy pod przysłowio-

wą ścianą. W świetle przedstawionych 

faktów pani dyrektor miała prawo taką 

prośbę napisać. Mógł pisać także każ-

dy inny obywatel, który ma pomysł na 

prowadzenie niepublicznego przed-

szkola. Nie popełniła więc uchybień i 

nie można Jej z tego powodu odwoły-

wać. Z drugiej strony stosunki między 

panią dyrektor i rodzicami nie rokują 

właściwego toku opieki i wychowania 

dzieci. Pani dyrektor jest aktualnie na 

zwolnieniu lekarskim. Po Jej powrocie 

rozpocznę rozmowy ze wszystkim za-

interesowanymi stronami , by wypra-

cować jakieś sensowne wspólne stano-

wisko”.

Już poza dyktafonem burmistrz 

przypomniał inne sprawy – do bur-

mistrza jako organu prowadzącego 

placówkę od lat nie wpływały żadne 

skargi na prace i postawę pani dyrek-

tor Jackowiak – wszystko układało się 

pomyślnie, przedszkole się rozwijało, 

budowano plac zabaw, remontowa-

no klatki schodowe, wyposażano kla-

sy, organizowano wiele imprez oko-

licznościowych. Nikt nie miał zastrze-

żeń. Nagle jedno pismo, do końca dla 

większości rodziców i pracowników 

zrozumiałe przewraca wszystko do 

góry nogami, a pani dyrektor jest kry-

tykowana za wszystko. Czy nie ma tu-

taj innych podtekstów?
Wysłuchał Lesław M. Marek

Ulica Dąbrowszczaków  

wybiega w przyszłość

Szczegóły we wtorkowym wydaniu gazety  fot. LMM
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JAN KOZŁOWSKI 

Autoryzowany Dealer 

Toyota Nowogard MK

SZ. P.

MICHAŁ WIATR

UL. BOH. WARSZAWY 44/4

72-200 NOWOGARD

Jako wieloletni rzemieślnik i mieszkaniec Nowogardu GRATULUJĘ Panu po-

stawy godnej podziwu i naśladowania. Uważam, że takich bohaterów, niesto-

jących obojętnie wobec sytuacji, gdy komuś dzieje się krzywda jest niewspół-

miernie mało do ogółu społeczeństwa. Moim zdaniem nie można przejść do 

porządku dziennego obok heroizmu, jakim Pan się wykazał podczas zatrzyma-

nia złodzieja.

Ze względu na niecodzienność całego zajścia pozwoliłem sobie ufundować dla 

Pana nagrodę, którą chcę wręczyć w mojej fi rmie Toyota Nowogard MK. W spra-

wie ustalenia daty naszego spotkania skontaktuję się z Panem mój sekretariat.

W tych czasach strasznej znieczulicy gratuluję raz jeszcze Panu obywatelskiej 

postawy wzorowego mieszkańca Nowogardu i podkreślam, że tak jak ja ją do-

ceniam z pewnością docenia ją Komenda Policji w Nowogardzie i władze Gmi-

ny Nowogard. Jednocześnie życzę wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawo-

dowym.

Z poważaniem, Jan Kozłowski

Caritas 
przy Parafi i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie 

zwraca się z prośbą do mieszkańców 
naszego miasta o nieodpłatne przekazanie do naszej siedziby przy ul. 700 

Lecia małej używanej lodówki i dwupalnikowej kuchenki elektrycznej.

Caritas 

Uwaga Emeryci i Renciści!
Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi – z nami nigdy nie będzie 

Wam smutno i nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy ponie-

działek i piątek w godzinach od 9.00 do 12.00.Poza tym organizujemy cieka-

we spotkania, imprezy i wycieczki.

Stałych członków proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z 

Państwa zalega z opłatą składek?

Z poważaniem Alina Ochman 

Nagroda kuratora
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zachodniopomorski kurator oświaty 

Artur Gałęski przyznał nauczycielom  nagrody. Wśród nagrodzonych była 
nauczycielka z Nowogardu    Anna Tracz, na co dzień pracująca  w Szkole 
Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki. 

Oto, co nam powiedziała na temat otrzymanej nagrody:

Medale od  kuratora
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zachodniopomorski kurator oświaty 

Artur Gałęski wręczył Medale Edukacji Narodowej  nauczycielom nowo-

gardzkim. Wśród odznaczonych zostali: 

 Karol Podemski -  Były nauczyciel w LO nr 1

Dorota   Raczyńska -  Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie 

Iwona Wiśniewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 

Jacek Cieślak  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 

Jerzy Stolf – Zespół  Szkół Ponadgimnazialnych 

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujmy i życzymy wielu sukce-

sów zawodowych i osobistych 
Opr. Jarosław Bzowy 

Jarosław Bzowy, – Czym dla pani 
jest ta nagroda?

Anna Tracz – To forma podzięko-
wania, za lata pracy, która na pewno 
nie należy do najłatwiejszych, ale za 
to jest bardzo wdzięczna ze  względu 
na czynny kontakt z dziećmi.  Ta na-
groda jest również wyróżnieniem nie 
tylko dla mnie, ale również i innych 
nauczycieli, którzy nauczają w no-
wogardzkich szkołach. Otrzymali oni 
Medale Edukacji Narodowej. 

J.B – Wniosek skierował dyrektor 
szkoły Sebastian Szymański

A.T – Tak, ale przy akceptacji rady 
nauczycielskiej, co było dla mnie mi-
łym zaskoczeniem

J.B – Pani plany zawodowe na 
przyszłość?

A.T – Solidnie pracować i podnieść 
poziom nauczania, który będzie z 
korzyścią dla dzieci.

J.B – Dziękuję za rozmowę
A. T – Ja też dziękuje i życzę wszyst-

kim pedagogom wiele serdeczności i 
zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafi a 

pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

30 Niedziela zwykła (Łk 18,9-14)    

Podwójna modlitwa...
„Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a inny-

mi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się mo-

dlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożni-

cy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę 

ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 

oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tam-

ten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony.” 

Faryzeusz w swej postawie ujawnia jedno z częstych wypaczeń życia religijne-

go. Przeakcentował to, co on Bogu daje. Wydawało mu się, że w spotkaniu z Bo-

giem można się chwalić swoimi własnymi osiągnięciami. Sądził, że Bogu zale-

ży na tym, ile Mu przyniesiemy, że mierzy On człowieka wielkością złożonych 

przez niego ofi ar.

Wszedł do świątyni, lecz zamiast stanąć przed Bogiem i dostrzec ogrom Jego 

darów widział, tylko siebie. Prostą konsekwencją tego faktu było zestawienie się 

z innymi. „Nie jestem jak inni ludzie, /.../ jak i ten celnik”. Mały człowiek zawsze 

znajdzie mniejszego od siebie, aby na jego tle chełpić się swą wielkością. To znak, 

że nie stanął przed Bogiem. Gdyby to uczynił, nigdy nawet nie próbowałby ze-

stawiać się z innymi.

Celnik prezentuje zupełnie inne podejście do religii. On nic nie przynosi i nie 

ma się czym chwalić. Stoi w postawie pokornej i bijąc się w piersi wyznaje swo-

ją winę prosząc o miłosierdzie. On wie, że w świątyni znacznie więcej Bóg daje 

człowiekowi niż człowiek Bogu. On rozumie, że istota religii polega na zadumie 

nad bogactwem darów, jakich Bóg udziela. Wie, że Bóg go kocha miłością prze-

baczającą. Wyznaniem swej winy i prośbą o miłosierdzie stara się uwielbić Boga.

Jakże często chrześcijanie wchodzą do świątyni w duchu faryzeusza, by cheł-

pić się przed Bogiem swymi osiągnięciami i  swą doskonałością. „W niedzielę 

chodzę do kościoła, mówię pacierze codziennie, spowiadam się raz w roku... Ni-

kogo nie okradłem, nikogo nie zamordowałem, z nikim się nie kłócę”. Wchodzą 

do świątyni zapatrzeni w siebie, a nie w Boga, i jacy wchodzą, tacy wychodzą. 

Nierzadko też spoglądają z góry na modlących się obok znajomych, wyliczając 

przed Bogiem ich grzechy, by na tym tle ukazać się w lepszym świetle. „Boże, 

dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy...”.

Życie religijne objawia swe piękno i twórczą moc dopiero wówczas, gdy czło-

wiek wchodzi do świątyni, by wielbić Boga za to, co On dla nas uczynił, by śpie-

wać hymn dziękczynienia nie za własną doskonałość, lecz za ogrom dobroci 

i miłości Boga. Dopiero to stanowi właściwy przedmiot dziękczynienia. „Wiel-

kie rzeczy uczynił nam Pan, i święte jest Imię Jego”.

Zastanówmy się, w jakim celu przychodzimy do ołtarza Pańskiego? Czy przy-

chodzimy, by wielbić Go za niepojęte dzieła, które dla nas uczynił, czyni i będzie 

czynił? Czy też, by myśleć o sobie i swojej wielkości. We Mszy świętej, jak w so-

czewce, koncentrują się wszystkie zbawcze dzieła Boga i ktokolwiek się do nich 

zbliża, by ich doświadczyć, winien śpiewać pieśń uwielbienia i dziękczynienia. 

Tylko wtedy Bóg może dokonać w jego sercu jeszcze jednego zbawczego dzieła 

i złączyć je z innymi sercami otwartymi na Jego działanie.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Trwamy w miesiącu październiku – poświeconemu Matce Bożej poprzez 

modlitwę różańcową. Zapraszamy na Msze św. o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 

18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W 

tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00.

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczor-

nej o g.18.00, dla dzieci i młodzieży o g.17.00, a w niedzielę o g.17.30. 

Zapraszamy młodzież na spotkania grupy „Pokolenie JP2”, które odbywa-

ją się w każdy poniedziałek. O godz. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie w 

salce na plebanii.

MISJE 

PARAFIALNE...
Powoli zbliżamy się do Parafi alnych Misji Świętych, które każda para-

fi a przeżywa co 10 lat. Jest to czas szczególnej odnowy życia religijnego we 

wspólnocie. Misje święte w parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, prowadzo-

ne przez Ojców Redemptorystów ze Szczecina odbędą się w dniach 14-21 li-

stopada 2010 r. Już teraz zapraszamy i zachęcamy do modlitwy w tej intencji.  

Modlitwa przygotowania do Parafi alnych Misji Świętych

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świę-

tych, które będą wielkimi dniami przemiany naszej parafi i. Niech ten czas 

będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafi i.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Po-

trzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Kró-

lestwo Twoje”.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętych. Napełnij nas 

pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i 

sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża 

i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone 

oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez 

Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty, Boże! Spraw, aby przez Misje Święte zostało odnowione ob-

licze naszej parafi i.

Matko Kościoła! Bądź Matką parafi i w czasie Misji świętych i razem 

ze  świętym Rafałem Kalinowskim wspieraj nas swoim wstawiennictwem, 

Amen.

„ZNICZE KUPUJESZ, 

FERIE FUNDUJESZ…”
Młodzież w niedzielę po wszystkich Mszach św. będzie sprzedawać znicze 

w ramach akcji „Znicze kupujesz, ferie fundujesz”, gdzie naszymi datkami 

wspieramy wyjazd młodzieży na ferie i wakacje. Zapraszamy do pomocy na 

ten szczytny cel.

WYJAZD NA EUROPEJSKIE 

SPOTKANIE MŁODYCH TAIZE 

DO ROTTERDAMU…
Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 

dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w  Rotterdamie. Punkt przygotowań w pa-

rafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek o godz. 

19.00. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; 

www.rafalkalinowski.republika.pl)



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

722-25.10.2010 r. 

Odeszłaś od nas 

14.10.2010 r. 

i zostawiłaś ogromną lukę 

w naszych sercach

Pogrzeb 

śp. MARII KULAK 

odbędzie się w sobotę 

23 października 2010 r. o godz 1600 

na Cmentarzu Nowogardzkim.

(Rodzina prosi o nie składanie kondolencji) 

Annie 
Błaszczak 

wyrazy głębokiego 

współczucia 

z powodu śmierci 

ojca 

składają 

pracownicy Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Cisy” 

w Nowogardzie.

Marii 
Kazuba 

wyrazy głębokiego 

współczucia 

z powodu śmierci

dziadka 
składają 

pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Cisy” w Nowogardzie.

Dni Papieskie w Nowogardzie 
8-19.10.2010 „Jan Paweł – Odwaga Świętości”

Jest już tradycją, że społeczność 

miasta Nowogard corocznie włącza 

się w organizacje i przeżywanie Dnia 

Papieskiego. W tym roku związanym 

z drogami do świętości w codziennym 

życiu. Jan Paweł II w czasie swojego 

pontyfi katu wyniósł do chwały ołta-

rzy więcej świętych i błogosławionych 

niż kościół w ciągu 2000 lat swojego 

istnienia. Szukał tych świętych wszę-

dzie, w każdym stanie życia, powoła-

nia, spełnianych zawodów, profesji. 

Chciał nam przez to pokazać ze droga 

do świętości jest naturalna drogą czło-

wieka do Boga. 

Dni Papieskie rozpoczęły się już w 

piątek 8 października w NDK w kinie, 

gdzie mogliśmy obejrzeć fi lm „Jan Pa-

weł II na Kubie”. 

Kolejnym punktem programu był 

sobotni turniej piłkarski Liturgicznej 

Służby Ołtarza dekanatu Nowogard o 

puchar proboszczów na boisku „Or-

lik”. Turniej przebiegał bardzo pięknie, 

pełen emocji i rywalizacji sportowej. 

Zwycięzcom wręczono pamiątkowe 

puchary i dyplomy. Na koniec cało-

dniowej imprezy zaproszone drużyny 

udały się na wspólne ognisko z kieł-

baskami przy plebani kościoła pw. Św.  

Rafała Kalinowskiego.

Wieczorem w sobotę w NDK moż-

na było zobaczyć spektakl w wykona-

niu młodzieży „ I stworzył Bóg czło-

wieka…”, w którym zawarte były tek-

sty Karola Wojtyły z „Tryptyku Rzym-

skiego”. Po przedstawieniu odbył się 

koncert zespołu „Cantore Gospel”. 

Muzyka gospel, bardzo żywa, radosna 

angażująca całe ciało porwała publicz-

ność zgromadzoną na sali.

Kolejny dzień to już niedziela, gdzie 

w całej Polsce odbywały się uroczysto-

ści papieskie. W naszym mieście tak-

że odbyły się w kościołach Msze pa-

pieskie, a popołudniu rozpoczął się fe-

styn papieski. Całość programu odbył 

się w Nowogardzkim Domu Kultury, 

gdzie mogliśmy zobaczyć występy lo-

kalnych zespołów, kapel, oraz ciekawe 

programy artystyczne w wykonaniu 

dzieci i młodzieży. Wieczorem odbył 

się koncert zespołu „JESTEM” z Świ-

noujścia. Młode dziewczyny, które 

tworzą tę kapelę zaskoczyły całą pu-

bliczność i porwały ich serca. 

W czwartek 14 października odby-

ła się Msza św. w intencji rychłej be-

atyfi kacji Jana Pawła II oraz wieczor-

ne czuwanie w kościele pw. Św. Rafa-

ła Kalinowskiego. Czuwanie głównie 

skierowane było do małżonków i ro-

dzin, bowiem prowadził je Domowy 

Kościół, który przytaczał najpiękniej-

sze myśli Jana Pawła II o małżeństwie 

i rodzinie. Następnie w sobotę 16 paź-

dziernika, w dzień samego wyboru 

Karola Wojtyły na stolice piotrową w 

Rzymie, odbyło się przedstawienie te-

atralne „Stół Boga Ojca”, gdzie mło-

dzi ludzi przybliżyli nam postać Jana 

Pawła II i jego przesłanie o kochają-

cym Bogu. To przedstawienie ode-

grano także we wtorek 19 październi-

ka w ZSO Nowogard dla wszystkich 

uczniów i nauczycieli. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

mieszkańcom naszego miasta za ofi a-

ry składane podczas niedzielnej zbiór-

ki do puszek na stypendia na zdolnej 

młodzieży z ubogich środowisk wiej-

skich. W Nowogardzie na ten cel ze-

brano kwotę 5219,50 zł i przekazano 

do Fundacji Papieskiej „Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia”. Dziękujemy wolonta-

riuszom oraz wszystkim zaangażowa-

nym w tę zbiórkę. 

Podziękowania
Serdecznie chcemy podziękować tym wszystkim, którzy pomagali nam w przy-

gotowaniu tego Dnia Papieskiego w Nowogardzie, wszystkim sponsorom, ludziom 

dobrej woli, a w sposób szczególny: - Panu  Kazimierzowi Ziembie – burmistrzowi 

miasta Nowogard; Ks. Kanonikowi Grzegorzowi Zaklice – proboszczowi parafi i pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; ks. Kanonikowi Kazimierzowi Łukjaniu-

kowi – proboszczowi parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego; ks. Ireneuszowi Kamion-

ce – proboszczowi parafi i pw. Matki Bożej Fatimskiej; Siostrom Zakonnym; Pani Mi-

rosławie Przybyłek – dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury wraz z współpra-

cownikami i zespołami, grupami, osobami, które dziś wystąpiły na scenie; dyrek-

torowi ZSO Nowogard panu Leszkowi Beceli fi rmie AZBUD Zdzisław Ajs; fi rmie 

PUWIS Nowogard; fi rmie „HURTPOL”; Piekarni - Ciastkarni Waldemar Pędzisz-

czak; Piekarni „Saturn”; „Karsk” Piekarnia S.C. Ławniczak Z. i Buszta Z.; Piekarni 

„Asprod”; Dziennikowi Nowogardzkiemu; młodzieży z Pokolenia JP2, uczniom, wo-

lontariuszom, oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc i przygotowanie tego dnia 

w naszym mieście, 

Serdecznie dziękujemy, BÓG ZAPŁAĆ!!!

KONDOLENCJE KONDOLENCJE
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Bolesław syn Sylwii 

Szarek ur. 18.10.2010 

z Nowogardu

Igor syn Marty Jurczak 

ur. 21.10.2010 z Dobrej

Sara córka Agnieszki 

Michalak 

ur. 19.10.2010 z Dobrej

Marta córka Marioli 

Kawczak ur. 21.10.2010 

z Łobza

Dawid syn Katarzyny 

i Mariusza 

ur. 18.10.2010 z Osowa

Maja córka Sławomira 

i Anity Połatyńskich ur. 

20.10.2010 

z Nowogardu

Aleksander syn Justyny 

Luter-Durskiej 

ur. 16.10.2010 z Mokre

Maciej syn Andżeliki 

Słupik ur. 19.10.2010 

z Nowogardu

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Dzień Walki z Głodem 
W związku z przypadającym 16 października Światowym Dniem Żywienia 

i Walki z Głodem członkowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali  jego  ob-

chody. Przeprowadzono apel, którego celem było uświadomienie  uczniom 

wagi istniejącego problemu głodu na świecie oraz niedożywienia wielu tysię-

cy ich rówieśników w naszym kraju. Poruszono również tematykę zdrowego 

odżywiania. Na zakończenie wszyscy uczniowie zostali poczęstowani pysz-

nymi wypiekami i owocami ufundowanymi przez sponsorów.

Dzień Walki z  Głodem został po raz pierwszy  zorganizowany w Finlandii 

w 1947r., w Polsce w 1999 r. W Szkole Podstawowej w Orzechowie obchody 

tego dnia stały się już tradycją, którą członkowie SK PCK chcą kultywować 

również w kolejnych latach. 

Serdeczne podziękowanie dla:
PPHU Małgorzata Kinasz, Piekarni Karsk J. Lisiewicz i R. Ławniczak, 

Piekarni –Ciastkarni Waldemar Pędziszczak, za nieodpłatne przekazanie 

słodkości i owoców na obchody Dnia Walki z Głodem

 Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie, Szkoły Podstawowej w Orzechowie 

Znaleziono
W dniu 19.10 znaleziono klucze 

przy ul. Warszawskiej.

Do odebrania w redakcji DN.

Tadeuszowie 
zapraszają…

Lekko na ciele,
Wesoło na duszy
Taki jest wieczór Tadeuszy…
W dniu imienin Tadeusza, w czwartek 28 października, o godz. 18.00 w 

Nowogardzkim Domu Kultury

W programie:
-Poezja, taniec, muzyka, śpiew,
- spotkanie z Arturem Komisarkiem, któremu pomagamy w chorobie,
- wyjątkowe zdjęcie wszystkich noszących imię Tadeusz.
- inne atrakcje.
Pamiętajcie Tadeuszowie – czekamy na Was – przychodźcie z rodzinami 

i znajomymi!
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Łukaszewicz – tel. 506 999 902.

Klub Kolekcjonera 
zaprasza

Na Giełdę Kolekcjonerską w niedzielę, 24 października do holu Nowo-
gardzkiego Domu Kultury. Zaczynamy o godz. 15.00

Tadeusz Łukaszewicz
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Przemysł wkracza nad jezioro
Na środowej sesji Rady Miasta uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla sześciu obrębów gminy Nowogard. W dyskusji radnych nie 

było większych kontrowersji.

Prace nad opracowaniem planu roz-
poczęły się cztery lata temu. Jest on 
podstawą planowania przestrzennego 
w gminie. Po uchwaleniu przez Radę 
Miasta staje się aktem prawnym prawa 
miejscowego i trudno wprowadzić do 
niego poprawki.

Na sesji radni przyjęli plany zagospo-
darowania dla sześciu obrębów: nr 6 
Nowogard, nr 7 Nowogard, Warnkowo, 
Wojcieszyn, Miętno, Olchowo. Sposób 
procedowania nad projektem uchwały 
był wydłużony. Z przyczyn formalnych 
najpierw Rada głosowała nad każdą 
poprawką wniesioną przez mieszkań-
ców w trakcie wyłożenia planu. Żadna 
nie została przyjęta. Później dochodzi-
ło do głosowań nad każdym z sześciu 
obrębów, a na końcu nad całym pro-
jektem uchwały. W dyskusji aktywnie 
uczestniczył twórca projektu urbanista 
Andrzej Skrouba. 

Przemysł nad jeziorem
Najwięcej kontrowersji wzbudził fakt 

zaplanowania na terenie położonym 
między nowogardzkim jeziorem, a Ol-
chowem terenów przemysłowych. Pier-
wotnie przeznaczony było on pod za-
lesienie. Później decyzję jednak zmie-
niono. Według radnego Szpilkowskie-
go mieszkańcy Olchowa są tym faktem 
zdziwieni, a nawet zaniepokojeni. 

- Składam wniosek, by wstrzymać 
pracę nad planem. Cofnąć je do komi-
sji i pozwolić mieszkańcom Olchowa wy-
powiedzieć się na ten temat – stwierdził 
radny opozycji. 

Wniosek nie uzyskał jednak akcepta-
cji Rady, a urbanista stwierdził, że cof-
nięcie prac nad planem do komisji spo-
woduje dwumiesięcznie opóźnienie w 
jego uchwaleniu.

- Pracujemy nad planem cztery lata. 
Każdy z radnych miał czas, by aktywnie 
włączyć się do prac jako mieszkaniec. 
Dziś jestem zdziwiony postawą niektó-
rych kolegów. Z tego, co wiem to sama 
właścicielka terenów, na którym znajdo-

wało się kiedyś truskawkowe pole wnio-
skowała o przeznaczenie go na budowę 
przemysłu i składów – powiedział radny 
Mieczysław Laskowski.

- W trakcie pracy nad planem to 
mieszkańcy zgłaszali do nas uwa-
gi. W większości przypadków były one 
uwzględniane. Nie decydujcie państwo 
za nich, co jest dla nich dobre, a co złe 
– stwierdził Marek Antczak, pracownik 
urzędu odpowiedzialny za przygotowa-
nie planu. 

Ulica przez POM
Kolejnym drażliwym tematem była 

kwestia przebiegu ulicy przez były no-
wogardzki Państwowy Ośrodek Maszy-
nowy. Aktualnie siedziby swoich fi rm 
mają tam prywatni przedsiębiorcy. Pro-
testowali oni przeciwko planowanemu 
przebiegowi tej drogi. Argumentowali, 
iż ulica znacznie utrudni im prowadze-
nie działalności. Najpierw w proteście 
brało udział kilku biznesmenów. Wy-
cofali się, gdy gmina obiecała im budo-

wę parkingu dla samochodów ciężaro-
wych i zmniejszenie szerokości drogi z 
25 do 20 metrów. Do końca na budo-
wę drogi nie godził się jednak Stanisław 
Gadzaliński.

- Ta droga utrudni prowadzenie dzia-
łalności miejscowym fi rmom – twierdził 
Robert Czapla. 

- Ulica nie utrudni, a ułatwi prowa-
dzenie im działalności. Po naszej argu-
mentacji z przebiegiem drogi nie zgadza 
się już jedynie pan Gadzaliński. Reszta 
przedsiębiorców zgadza się na przebieg 
drogi – ripostował Marek Antczak.

Rada nie uwzględniła więc protestu 
właściciela fi rmy Proharemex. Uchwała 
została więc przyjęta. 

Kolejny krok należy do wojewody. 
Oceni on zgodność nowogardzkiego 
planu z prawem. Jeśli nie będzie zarzu-
tów do uchwały, to wejdzie ona w życie 
po 30 dniach od ogłoszenia w dzienni-
ku urzędowym województwa.   

LMM

1810–2010  200-rocznica urodzin wielkiego kompozytora

Chopina jesień ostatnia  

- nieznane oblicze artysty  

17 października br. minęła kolejna rocznica śmierci naszego muzycznego geniusza. 
O ile  na ogół  wiemy coś nie coś o życiu i twórczości Chopina – to o jego końcowym epi-
zodzie raczej niewiele, a rzecz jest frapująca i niemalże sensacyjna. Dowiedziałem się 
o niej przypadkowo i to dzięki programowi telewizyjnemu sprzed kilku lat. Pełną zaga-
dek i tajemniczości historii pośmiertnej maski Chopina odkrył Andrzej Watt, syn poety 
Aleksandra Watta. Utkwiła mi w pamięci jak bolesna drzazga. Mam nadzieję, że zain-
teresuje również naszych czytelników, dla których Chopin jest szczególnie bliską osobą. 
Pora stosowna bo cały kulturalny świat czci pamięć genialnego polskiego kompozytora, 
bo nomen omen zimny październikowy dzień ewokuje tematem sprzed 161 laty - ostat-
ni dzień życia śmiertelnie chorego Fryderyka, i za chłodno jest oczom moim…

***
Kiedy w czerwcowy poranek roku 1849 Ludwika Jędrzejewiczowa dostała list od 

brata, ogarnęły ją złe przeczucia. Szybko rozpieczętowała kopertę i przeczytała: „Je-
żeli możecie to przyjedźcie. Słaby jestem i żadne doktory mi tak jak wy nie pomo-
gą”. Nie zastanawiała się ani chwili i zorganizowała wyjazd do Paryża wraz ze swoim 
mężem i córką.

***
Fryderyk spędza ostatnie chwile w mieszkaniu przy Place Vendome 12. Licznie 

odwiedzają go przyjaciele i uczniowie, a Ludwika na krok nie odstępuje brata. Przed 
śmiercią Fryderyk prosi, aby spalono jego niedokończone utwory. Ludwice przeka-
zuje też ostatnią wolę, by choć jego serce sprowadzono do Warszawy.

***
Chopin umiera kilka dni, walczy o każdy haust powietrza. Jeszcze prosi Delfi -

nę Potocką, aby mu zaśpiewała melodie Belliniego i Rossiniego. W ostatni wieczór 
przed śmiercią jest spokojny, świadom nieubłaganego końca. Przy wzroście 170 cm 
waży 40 kg, wygląda jak upiór. Nagle pojawia się Jean Baptiste Clesinger, zięć Geo-
rge Sand, a mąż jej córki Solange. Nazwisko to nie fi guruje w żadnej polskiej ency-
klopedii. Czy w poszukiwaniu łatwego zarobku czyhał na śmierć Chopina? Tego nie 
dowiemy się już nigdy, chociaż J. Iwaszkiewicz zakłada taką hipotezę w swojej bio-
grafi cznej książce o kompozytorze. Wiadomo jedynie, że Chopin żył jeszcze kiedy 
Clesinger zdejmował z jego twarzy woskową maskę. Stary zegar wybił godzinę drugą 
po północy i zapadła wielka cisza.. Fryderyk wyruszył w swoją ostatnią podróż do 
gwiazd i dalej w nieskończoność.. na spotkanie z Absolutem, Stwórcą…

***

Tylko nieliczni wiedzą, że rzeźbiarz wykonał nie jedną, a dwie maski pośmiertne. 
Ta powszechnie znana pośmiertna maska Chopina to niemal na nowo ukształtowa-
na płaskorzeźba. Znamy ją z licznych reprodukcji publikowanych w chopinaliach. 
Nie wypadało bowiem przedstawiać artysty jako zwyczajnego, naznaczonego cier-
pieniem człowieka. Bohater romantyczny miał wyglądać tak jak jego dzieło – wyra-
stający ponad przeciętność, tworzący dla „potomności”, a jeśli już cierpiący to tylko 
duchowo np. z powodu nieszczęśliwej miłości lub niemocy twórczej - noblesse ob-
lige. Prawdziwej maski, tej nie retuszowanej, nie odważono się nawet pokazać ro-
dzinie kompozytora – poraża fi zjologią śmierci. Po raz pierwszy (i jedyny) została 
zaprezentowana publiczności w 1982 roku – na paryskiej aukcji. Stanowiła wstrzą-
sający widok. Clesinger ofi arował ją Adamowi Mickiewiczowi i przez 120 lat była w 
posiadaniu jego rodziny. Rodzą się pytania i wątpliwości: dlaczego nikt nie chciał 
zwrócić tej osobliwej relikwii do kraju. Tam gdzie pochowane jest serce genialnego 
artysty, o którym C. K. Norwid pisał: „Rodem - warszawianin, sercem – Polak, a ta-
lentem – świata obywatel”. 

***
O ile znakomity malarz francuski Eugene Delacroix pozostawił nam portret Cho-

pina pełnego natchnienia, wzniosłości, wręcz patosu świadomego talentu artysty, 
o tyle rzeźbiarz utrwalił „ pocałunek śmierci” fi zyczny i przyziemny ból człowieka 
odartego z wielkości.

***  
Na uroczystości pogrzebowe do kościoła św. Magdaleny przybyły tłumy Paryżan. 

Podobno pogoda tego dnia była piękna. Zgodnie z życzeniem Fryderyka w koście-
le wykonano dwie jego preludia oraz „Reguiem” Mozarta, natomiast na cmentarzu 
Pere – Lachaise jego „marsz żałobny”. 

***  
Spoglądając na jedyną, wykonaną przed śmiercią fotografi ę Fryderyka Chopina 

(autorstwa Bissona) z melancholijnego spojrzenia jego oczu można odczytać Welt-
schmerz – ból świata, ból istnienia. Ostatnie lata musiały być dla niego bardzo cięż-
kie, spędzone w nasilającej się chorobie, z daleka od bliskich i rodzinnego kraju. To 
niesamowite że pomimo wielu problemów, które pokonała wypełniająca prośby bra-
ta Ludwika i niszczącej doszczętnie miasto zawieruchy wojennej Jego serce nadal 
spoczywa w kościele św. Krzyża w Warszawie. Przesłanie zawarte w słowach Ewan-
gelii św. Mateusza: „ Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje” jest najpiękniejszym epita-
fi um jakie można było napisać Fryderykowi Chopinowi.

Pan odchodzi? Hm. To żal,
Matko Boska, w taką dal!
Rękawiczki. Merci bien.
Bonsoir, monsieur Chopin. 

Marian A. Frydryk
Opr. red. Katarzyna M. Kosakiewicz
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 „Daleko od szosy II”
Druga edycja rajdu, 33 załogi w tym 2 quady nie tylko z gminy Nowo-

gard i  Szczecina, ale także z Kołobrzegu, Świnoujścia, Bytowa  i Gorzo-

wa Wlkp. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się bawili i z determinacją  

„męczyli”swoje pojazdy (patrz foto). Idea rajdu ma charakter długoter-

minowy. Rajd już w przyszłym roku  będzie miał  dwie odsłony – letnią 

i jesienną.

Uczestnicy mogli wybrać pośród 

następujących kategorii : turystyczna, 

wyczynowa i quad.

Były trzy konkurencje: przejazd po 

torze off roadowym, ścieżka spraw-

nościowa i trasa na orientację Nowo-

gard-Szczytniki- Nowogard

Wyniki: klasa turystyczna

1 miejsce  Piotr Krupiński -kierow-

ca,  Grzegorz Szubert -pilot     Nissan 

Patrol  ,Radziszewo

2.miejsce   Sebastian Wasiak-kie-

rowca, Mikołaj Wawrzyniak  -pi-

lot  Jeep Cherokee ,Szczecin

3 miejsce  Jarosław Baran –kierowca 

,Jan Baran-pilot  Jeep Grand Cherokee  

Nowogard

klasa wyczynowa

1. miejsce   Piotr Machowski -kie-

rowca ,Tomasz Machowski -pilot  Nis-

san Patrol  Szczecin

2. miejsce  Maciej Reinert -kierow-

ca i pilot w jednym     Nissan Patrol       

Szczecin

3. miejsce  Hubert Paluch -kierow-

ca Sławomir  Rudnicki -pilot  Nissan 

Patrol   Szczecin

klasa quad

1.miejsce Robert Bielaszewski   Su-

zuki   Gryfi ce

2.miejsce Andrzej Opala       Pola-

ris   Nowogard

Nagroda   fair play   -  Jacek Krzy-

nowski  -kierowca, Kornel  Krzynow-

ski Nissan Patrol  Gorzów Wlkp.

Nagroda dla najmłodszego pilota  - 

Maciej Najda  Jeep Cherokee  Szczecin

Szczególne podziękowania za po-

moc w przygotowaniu rajdu kieruje-

my do:

Urzędu Miasta i Gminy Nowogard 

reprezentowanego przez Burmistrza 

Kazimierza Ziembę, Komendy Powia-

towej Policji  w Goleniowie, Żandar-

merii Wojskowej w Szczecinie,  Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Nowogar-

dzie, Klubu Motorowego “CISY”, Sek-

cji Israeli Krav-Maga.

Dziękujemy również fundatorom 

nagród:   Burmistrzowi Nowogardu 

Kazimierzowi Ziembie, Piotrowi Wró-

blewskiemu z fi rmy FINANSBUD z 

Nowogardu, Łukaszowi Chromiczo-

wi ze Stacji Paliw “LION”   z Nowo-

gardu, Janowi Kozłowskiemu  TOYO-

TA  NOWOGARD, fi rmie CASTROL 

POLSKA, fi rmie PETRO-CANADA.

Dodatkowo chcielibyśmy podzięko-

wać wszystkim naszym przyjaciołom 

i znajomym ,którzy bezinteresownie i 

z wielkim zaangażowaniem pomagali 

nam zarówno w organizacji jak i ob-

słudze rajdu

 Organizatorzy  Brodzki Piotr i Ja-

nusz Kalinowski

 Opr. Jarosław Bzowy, foto LMM
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LO nr 2 w Nowogardzie 

Radiowęzeł Forum 

– dla nas i o nas 
W dniu 14.10.2010 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Na-

rodowej połączona z prezentacją odnowionego szkolnego forum, a także 

utworzonego szkolnego Radiowęzła „Forum” - jest pierwszym takim pro-

jektem, który dzięki wspólnej pracy uczniów, nauczycieli, sponsorów roz-

począł swoją działalność radiowo-informacyjną. 

Uroczystość tradycyjnie roz-

poczęto podniesieniem na maszt 

sztandaru szkoły i odegraniem hym-

nu. Na apelu z okazji Dnia Komisji 

Edukacji Narodowej zaszczycili nas 

swoją obecnością zaproszeni goście: 

burmistrz Nowogardu - Kazimierz 

Ziemba, przewodniczący Rady Mia-

sta – Marek Krzywania, kierownik, 

WEZKiS – Marlena Marchewka, 

dyr. SP3 – Piotr Kazuba, przedstawi-

ciele Rady Rodziców II LO i Gim. Nr 

2, sponsorzy realizowanego projek-

tu, prezes radia Plus Gryfi cach – ks. 

Sylwester Marcula, ks. Tomasz Ty-

lutki koordynator projektu oraz na-

uczyciele i uczniowie ZSO. Charak-

ter apelu był bardzo uroczysty. W 

ofi cjalnych przemówieniach wszy-

scy goście a także dyrektor ZSO Le-

szek Becela gremialnie zjednoczyli 

się w pochwalnych słowach wobec 

nauczycieli i ich pracy pedagogicz-

nej. Burmistrz Kazimierz Ziemba 

jak i jego przedmówcy nieszczędząc 

dobrych słów wypowiadali zalety, ja-

kie niesie za sobą zawód nauczycie-

la. By potwierdzić doniosłość tego 

dnia uczniowie dla każdego nauczy-

ciela przygotowali symboliczną róże. 

Istotnym i bardzo ważnym punktem 

apelu była prezentacja nowo odbu-

dowanego forum. Jego renowacja 

nie odbyłaby się tak sprawnie gdy-

by nie środki przydzielone z budże-

tu gminy. Jednak największym suk-

cesem, który dla szkoły i uczniów 

otwiera nowe horyzonty w kształ-

ceniu i rozwijaniu pasji i talentów 

jest otwarcie na nowo pomieszczeń 

i studia na działalność szkolnego ra-

diowęzła. To dzięki unijnym środ-

kom (programowi „Młodzież w 

działaniu”) i wsparciu gminy No-

wogard oraz  wielu osób mogło po-

wstać miejsce na realizację działań 

radiowo-dziennikarskich i bardzo 

nowoczesny radiowęzeł. Jego profe-

sjonalne wnętrze i sprzęt radiowo-

nadawczy wraz z specjalnym stu-

dio do nagrań mogą sugerować, że 

nadawane z niego wkrótce audycje 

będą na bardzo wysokim poziomie, 

którego będzie pilnował jeden z po-

mysłodawców projektu - ks. Tomasz 

Tylutki. Jaki będzie tego efekt? Do-

wiem się już niebawem. Propozycje 

programowe są bardzo urozmaico-

ne. Nadawane będą nie tylko same 

utwory muzyczne, ale również wła-

sne autorskie programy jak: wywia-

dy, felietony i sondy szkolne. Po-

wstałe nowe medium szkolne, któ-

rego zespół będą tworzyć uczniowie 

szkoły, którzy w ciągu roku szkolne-

go przejdą specjalistyczne warszta-

ty, które dadzą im narzędzia do pra-

cy radiowo-dziennikarskiej. Projekt 

Radio Węzeł „Forum” sfi nalizowa-

ny został dzięki pracy uczniów, na-

uczycieli oraz sponsorów, którym 

dyrektor szkoły i rada pedagogiczna 

wraz z uczniami serdecznie dzięku-

je. Skutkiem tego możemy się spo-

dziewać już wkrótce audycji i rze-

telnych przekazów informacyjnych, 

które będą rozbrzmiewać w szkol-

nych głośnikach.   

Przy tej okazji uczniowie chcieli-

by serdecznie podziękować wszyst-

kim darczyńcom, sponsorom, lu-

dziom dobrej woli: Burmistrzowi  

Kazimierzowi  Ziembie; Wiolet-

cie Jackowskiej - Prezesowi  Sto-

warzyszenia LOGIM; Dyrektorowi  

ZSO panu  Leszkowi  Beceli; Ra-

dzie Rodziców - pani Helenie Mły-

nek; panom: Henrykowi Wiąz; Ja-

nuszowi Sienkiewicz i Jackowi Cy-

boroń; Ryszardowi  Głowickiemu 

– Stanisławowi  Dworak  właści-

cielom fi rmy Wena w Kikorzach; 

Januszowi  Rojek – właścicielowi 

fi rmy “Marpol - Okna”; Andrze-

jowi Mackiewicz - prezesowi fi r-

my TWN oraz Dariuszowi Szulej-

ko i Markowi Krzywania; Janowi 

Bąk; pani Jadwidze Izmajłowicz - 

studio Dekoral; Pawłowi  Skwar-

czyńskiemu – fi rma Vizart; Wła-

dysławowi Pilipczuk; panu Seba-

stianowi;   a także Dyrektorowi Ra-

dia Plus Gryfi ce - ks. Sylwestrowi  

Marcula; Ks. Tomaszowi Tylutki - 

inicjatorowi przedsięwzięcia, pani 

Annie i Przemysławowi Sikorski; 

Ryszardowi Ścibor; Zbigniewowi 

Grad; Markowi Dobrowolskiemu; 

uczniom, rodzicom, nauczycie-

lom, pracownikom szkoły, którzy 

włożyli dużo pracy i zaangażowa-

nia w to dzieło.   

Komentarz: 

Działalność radiowęzłów w szko-

łach jest reaktywowaną formą prze-

kazu wiedzy, która nie koniecznie 

musi płynąć z 45 minutowej lekcji. 

Koordynatorzy pokazali młodzie-

ży nową, jakość nauki. Utworzona 

przez nich pewna propozycja rozwi-

jania swoich talentów przy wsparciu 

dyrektora szkoły i nauczycieli ma 

szansę zrewolucjonizować obecne 

kierunki, których jest jak na lekar-

stwo. Udział w projekcie ma szansę 

podbić umysły młodych ludzi, któ-

rych ciekawość i pasja ma szansę uj-

rzeć inny bardzo ciekawy horyzont, 

jakim jest dziennikarstwo. Jego dzia-

łalność uchyli nowo otwarty Radio 

Węzeł „FORUM”, którego aktyw-

ność będzie siłą głosu szkoły polega-

jącą na tym, że w zamian potencja-

łu patrzenia, ukazywać będzie kie-

runek gdzie należy spojrzeć. Będzie 

to prawdziwy „nasz głos w sprawie”.
 Opr. .Jarosław Bzowy 
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Konwent wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

ZDROWIE – TO NAJWAŻNIEJSZY DAR

-Dokończymy rozbudowę szpitala i wyposażymy go w nowoczesny sprzęt.

-Utworzymy oddział długoterminowy.

-Stworzymy dobre warunki do zatrudnienia specjalistycznej kadry me-

dycznej.

-Szczególną uwagę poświęcimy profi laktyce prozdrowotnej.

-Wspierać będziemy stowarzyszenia i organizacje propagujące zdrowy styl 

życia.

RODZINA - TO PODSTAWA SPOŁECZEŃSTWA

-Stworzymy warunki do powstawania nowych miejsc pracy.

-Zapewnimy utrzymanie bezpieczeństwa publicznego poprzez dobrą 

współpracę z policją, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

-Wspierać będziemy organizację emerytów i kombatantów, a także orga-

nizacje promujące aktywny styl życia takie jak związki wędkarskie, rodzinne 

ogrody działkowe, zespoły sportowe i inne stowarzyszenia.

-Kontynuować będziemy budownictwo socjalne.

-Popierać będziemy rozwój i promocje kultury w mieście i na wsi poprzez 

udzielanie się w prace NDK, a także stowarzyszeń wiejskich oraz budowę i 

modernizacje świetlic na wsi.

EDUKACJA - TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

-Zagwarantujemy utrzymanie dotychczasowej sieci szkół i przedszko-

li, a także wspierać będziemy działania mające na celu utworzenie nowych 

przedszkoli i żłobków.

-Kontynuować będziemy systematyczną modernizację i remonty szkół 

oraz budowę nowych boisk szkolnych, wiejskich i placów zabaw.

-Utworzymy nowoczesne gabinety szkolne wyposażone w tablice interak-

tywne, laptopy i inny nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

-Radosna i bezpieczna szkoła to szkoła w, której stworzymy warunki dla 

uczniów poprzez wprowadzenie sprawnego dowozu dzieci do szkół, wyży-

wienia, dziennego pobytu w świetlicy szkolnej, organizacji programu pro-

fi laktyki zdrowotnej, to także stworzenie warunków przy wynagradzaniu i 

kształceniu nauczycieli.

-Powołamy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Okręg l

1. Augustynek Robert przedsiębiorca

2. Piotrowicz Wiesław z-ca prezesa SM „Cisy”

3. Zamara Anna nauczyciel

4. Kozera Eugeniusz przedsiębiorca

5. Kondraciuk Miłosz projektant

6. Przybyszewska Halina prac. socjalny

7. Luberadzki Ładysław elektroradiolog

8. Zieliński Rajmund trener kolarstwa

9. Salamoński Stanisław rusznikarz

10. Szalińska Irena pielęgniarka

11. Bajerska Katarzyna prac. administracji

12. Warkalewicz Michał mechanik

13. Pokucińska Monika opiekun medyczny

14. Kucypera Józef emeryt

Okręg 2

1. Saniuk Stanisław emeryt policji

2. Bogus Lidia pielęgniarka

3. Szymańska Aleksandra rencistka

4. Paś Eugeniusz górnik

5. Serafi n Sławomir przedsiębiorca

6. Janic Edyta pielęgniarka

7. Radel Ewa pielęgniarka

8. Kwiatkowski Roman przedsiębiorca

9. Kruk Jagoda uczennica

10. Skrzypczyk Waldemar dyr 

11. Tworek Eugeniusz rencista

12. Grzech Łukasz operator produkcji

13. Kulinicz Irena księgowa

Okręg 3

l . Mieczysław Laskowski technik mechanik

2. Michał Bociarski urzędnik państwowy

3. Jan Fedeńczak rolnik

4. Jerzy Kubicki rolnik

5. Jan Mularczyk z-ca dyrektora technicznego

6. Paweł Kolanek rolnik-leśnik

7. Elżbieta Szmyt nauczyciel

8. Józef Dobruchowski rencista

9. Anna Kubiak gospodyni

10. Wojciech Majchrzak rolnik

11. Krzysztof Borowski strażak

12. Tomasz Olszewski pszczelarz

13. Karolina Leyk doradca fi nansowy

14. Jan Paradowski pracownik techniczny

POWIAT

1. Kulinicz Tomasz pracownik samorządowy

2. Korkosz Józef nauczyciel

3. Juszczyk Irena nauczyciel

4. Furmańczyk Jerzy przedsiębiorca

5. Więcek Andrzej lekarz medycyny

6. Słaby Jan administrator

7. Wierzbicki Roman rolnik

8. Kopyciński Jan nauczyciel

9. Saja Małgorzata rolnik

l O. Andrzejewski Łukasz przedsiębiorca

11. Turek Krzysztof geodeta

12. Majchrzak Elżbieta nauczycielka

Opr. red. Lesław M. Marek, foto S. Serafi n

W poniedziałek 18 października w Sali konferencyjnej restauracji „Kame-

na” odbył się Konwent Wyborczy PSL. Gościem honorowym był przedstawi-

ciel władz krajowych PSL, poseł na Sejm Eugeniusz Kłopotek.

Prezentując program wyborczy lider ugrupowania burmistrz Kazimierz 

Ziemba powiedział: Naszym celem jest zrównoważony i dynamiczny roz-

wój Miasta i Gminy Nowogard, a priorytetami są:

ROZWÓJ- TO LEPSZE JUTRO

-Utworzymy strefę intensywnego gospodarowania wraz ze strefą ekono-

miczną.

-Zagospodarujemy teren wokół jeziora, utworzymy skate park, trasy nor-

dic walking, lodowisko zimowe, a także organizować będziemy imprezy mo-

torowodne.

-Kontynuować będziemy uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszka-

niowe i kanalizacje terenów wiejskich.

-Zagospodarujemy tereny „Smoczaka” poprzez rozbudowę torów do raj-

dów samochodowych, trasy dla rowerów BMX, a tereny wokół służyć będą 

do rekreacji i wypoczynku dla ludności.

-Kontynuować będziemy modernizację i rozbudowę ulic, chodników i 

dróg w mieście i na wsi, a także budowę obwodnicy Nowogardu.

CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY

Nasze hasło wyborcze realizować będą następujący kandydaci na radnych:
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Trzy sezony, 
czas na rozliczenia

ża – jakiś cud?! A gdzie jest obiecany 
nowy plac zabaw?

Fekalia nadal kilka razy w sezonie 
wylewają się na środek plaży. Mimo 
kilkukrotnemu zamknięciu plaży 
przez sanepid, nic z tym nie zrobiono. 
Dokonano kosztownej rekultywacji 
trawników, nie robiąc nic ze zniszczo-
nym rurociągiem kanalizacji sanitar-
no-burzowej biegnącym pod terenem 
kąpieliska. Przebudowa uszkodzone-
go rurociągu jest nieunikniona, po co 
więc odwlekać ją w nieskończoność, 
narażając mieszkańców Nowogardu 
na zarażenie chorobami zakaźnymi.

Plaża zarasta glonami i nikt nie wie, 
co z tym zrobić – grabkami to moż-
na wyciągać chwasty na działce a nie 
na 250 metrowym kąpielisku. Można 
to było zrobić zupełnie inaczej, lepiej 
i taniej, tylko trzeba pewne kwestie 
przewidzieć.

Stan obecny nie powinien jednak 
nikogo zaskakiwać. Władze jak i rad-
ni byli systematycznie informowani o 
zagrożeniach. Niektórzy radni sądzili, 
że mimo to należy spróbować. Szkoda 
tylko, że niezbyt uważnie analizowali 
przedstawione im zestawienia ekono-
miczne. Co dzisiaj? Pieniądze zostały 
wydane. Radni nabrali wody w usta. 
Ci, którzy są za ten stan odpowiedzial-
ni próbują przekonywać, że stało się 
dobrze.

Może jedynym słusznym wnio-
skiem jest smutne stwierdzenie jed-
nego z moich znajomych, który z 
obojętnością w głosie stwierdził, … 

co to jest 200.000 dla budżetu gmi-
ny, tego nawet nikt nie zauważy .. 
Można i należy obecną sytuację zmie-
nić. Jezioro mamy tylko jedno i jest 
ono naszą wizytówką, Nie można koło 
tego przechodzić obojętnie. Bezpłatny 
wstęp powinien być zachowany, jed-
nak powinna zmienić się forma za-
rządzania. Tak, by powróciły na ten 
teren, turystyka, sporty wodne i re-
kreacja. Kąpieliskiem powinna zarzą-
dzać instytucja a raczej zakład budże-
towy, którego celem oprócz utrzyma-
nia obiektów, będą działania z zakresu 
kultury i sportu. Może to być na przy-
kład powołany do tego celu Ośrodek 
turystyki i rekreacji działający przy 
NDK. Placówka powołana w ten spo-
sób nie obciąży budżetu bardziej niż 
dzisiaj, a w swoim działaniu mogła 
będzie zająć się wszystkimi przedsię-
wzięciami z zakresu rekreacji, tury-
styki i sportów wodnych, np. żeglar-
stwem.

Realizacją niech jednak zajmą się Ci, 
którzy się na tym znają a nie populiści 
i celebryci, którzy za cenę autoreklamy 
są w stanie zrujnować każdy budżet.
Dzisiaj z powodu złych decyzji mamy 
źle funkcjonującą „wspólną plażę”. 
Nowa rada musi ten stan zmienić. Tak 
by plaża miała gospodarza. Natomiast 
do tego „wspólnego” to chyba trzeba 
podchodzić z pewną rezerwą. Byśmy 
wspólnie nie płacili za czyjeś nieprofe-
sjonalne wizje.

Romuald Kowalski 

Już trzy sezony miasto samodzielnie 
zarządza obiektami kąpieliska miej-
skiego, czyli tzw. plaży. Po takim cza-
sie można, więc pokusić się o obiek-
tywną ocenę „reform”.

Jakie są efekty, tych zmian? Moim 
zdaniem marne i drogie, a nawet bar-
dzo drogie. Pieniądze, które mogłyby 
być przeznaczone na jakiś pożyteczny 
cel zostały utopione w „jeziorze”.

Twórca pomysłu zapewniał - …Bę-
dzie dobrze… . Otóż nie jest dobrze, a 
nawet jest po prostu źle.

Poza osobistą reklamą dla tegoż 
radnego, zmiana nie dała żadnych 
innych pozytywnych efektów. Nega-
tywne owszem. Miasto utraciło moż-
liwość zarządzania terenami ośrodka 
wypoczynkowego. W zamian na swo-
je barki przejęło garb kąpieliska, któ-
re dla zarządzającego nim wydziału 
GKMiOś jest niczym innym jak tylko 
kulą u nogi. Kosztowną kulą. Tylko z 
pobieżnych relacji prasowych wynika, 
że ta kula kosztowała miasto, około 
160.000 tysięcy złotych w pierwszym 
roku zarządzania do 80.000 złotych 
rocznie po ustabilizowaniu się kosz-
tów. Do dzisiaj straciliśmy w ten spo-
sób około 250.000 złotych uwzględ-
niając hipotetyczne wpływy od obec-
nego dzierżawcy.

Nie poprawiła się jakość usług, tak-
że ratowniczych. Mimo nieuzasadnio-
nej opinii radnego  Szpilkowskiego, 
który stwierdza, że na plaży wreszcie 
zatrudnieni są profesjonalni ratowni-
cy. Otóż w pierwszym roku zatrud-
niono dokładnie tych samych ratow-
ników, którzy pracowali w latach mi-
nionych. Zresztą do dzisiaj zatrudnia-
ni są ci sami. Wszyscy ratownicy są 
ratownikami WOPR. Dlaczego wtedy 
nie byli profesjonalni a teraz są?

Na środku kąpieliska stoi tablica 
koniec plaży strzeżonej. Za obsługę 
ratowniczą płacimy jako miasto spo-
re pieniądze, a fi rma zajmująca się ob-
sługą ratowniczą zabezpiecza mniej 
niż ½ plaży, mówiąc dosłownie zale-
dwie 100 mb kąpieliska. 80.000 rocz-
nych kosztów po to, by mieszkańcy 
Nowogardu mogli bezpiecznie kąpać 
się na 100 mb kąpieliska. Na jednego 
mieszkańca gminy przypada dzięki 
temu 0.4 cm strzeżonej plaży. Czy to 
jest profesjonalne zabezpieczenie bez-
pieczeństwa na plaży.

Plac zabaw, który wykonałem przy 
wielkiej pomocy nadleśnictwa, Nowo-
gardzkich stolarzy oraz własnych sił i 
środków, jeszcze trzy lata temu zagra-
żał bezpieczeństwu a dzisiaj stoi taki 
sam i już bezpieczeństwu nie zagra-

1. W piątek, 8 października zosta-
łem zaproszony do siedziby Związku 
Nauczycielstwa Polskiego przez pa-
nią Prezes na spotkanie z pracowni-
kami Przedszkola nr 1. W spotkaniu 
uczestniczył Wiceprezes ZNP z War-
szawy Krzysztof Baszczyński. Wów-
czas dowiedziałem się, że pani dy-
rektor przedszkola bez wiedzy rodzi-
ców dzieci oraz pracowników, złożyła 
wniosek do Urzędu Miejskiego o pry-
watyzację (przejęcie) jednostki. Do-
wiedziałem się również, jakie obawy 
towarzyszą pracownikom w związku 
z zaistniałą sytuacją. Zostałem poin-
formowany także o fakcie, iż atmosfe-
ra panująca w przedszkolu negatywnie 
odbija się na dzieciach, a rodzice i na-
uczyciele złożą wniosek do burmistrza 
o odwołanie pani dyrektor ze stano-
wiska. W trakcie spotkania omówio-
ne zostały procedury, jakie musiałyby 
być wszczęte przy ewentualnej prywa-
tyzacji jednostki.

2. W związku z tym, iż jestem osobą, 
która w każdej sprawie dąży do wysłu-

chania obu stron konfl iktu (a taki nie-
wątpliwie w tym przypadku występu-
je), postanowiłem, że osobiście poroz-
mawiam z panią dyrektor. Chcąc rze-
telnie wypełniać powierzony mi man-
dat radnego, udałem się tego samego 
dnia do przedszkola. Odbyłem krótką, 
ale treściwą rozmowę z dyrektorem 
placówki. Pani Jackowiak potwierdzi-
ła fakt złożenia wniosku do Urzędu 
Miejskiego o prywatyzację przedszko-
la i wskazała siebie, jako osobę, która 
przedszkole miałaby wziąć w ręce pry-
watne. Była zaskoczona faktem, iż ro-
dzice wraz z nauczycielami podejmą 
tak daleko idące kroki i złożą wnio-
sek do burmistrza o jej odwołanie. W 
związku z tym, przekazała mi infor-
mację, że sprawę jeszcze raz przemyśli 
i w poniedziałek uda się do urzędu na 
rozmowę z burmistrzem Stwierdziła 
również, że rozważy wycofanie swoje-
go wniosku o prywatyzację. W rozmo-
wie uczestniczył pan Paweł Lembas.

3. Przebieg mojej rozmowy z dyrek-
torką przedszkola przekazałem grupie 

nauczycieli będących na spotkaniu w 
siedzibie ZNP.

4. W poniedziałek rano, 11 paź-
dziernika, zadzwoniłem do Urzędu 
Miejskiego i w rozmowie z panią Se-
kretarz Gminy zapytałem, czy zgodnie 
z prawem, jako radny mogę otrzymać 
informację, czy dyrektor przedszkola 
swój wniosek o prywatyzację placówki 
wycofała. Pani Sekretarz poinformo-
wała mnie, że mogę i przekazała wia-
domość, że wniosek został wycofany.

Tyle mojego zaangażowania w spra-
wę niedoszłej prywatyzacji Przedszko-
la nr 1 w Nowogardzie. Uprzejmie in-
formuję, że nie roszczę sobie żadnego 
prawa do ogłaszania siebie osobą, któ-
ra „załatwiła sprawę”. Nie przypisuję 
i nie będę przypisywał sobie żadnych 
zasług. Moim zdaniem, nie jest istotne 
kto spowodował, iż pani dyrektor swój 
wniosek wycofała, ale ważne jest, że 
ten fakt nastąpił. Największe podzię-
kowania w tej sprawie należą się nie-
wątpliwie rodzicom dzieci i pracowni-
kom placówki. To oni wydeptali każ-

dą ścieżkę, by nie dopuścić do uwłasz-
czenia się (bo tak to należy nazwać) na 
majątku gminy pani dyrektor.

Cieszę się natomiast, że w sprawach 
kontrowersyjnych zwracają się do 
mnie, jako radnego, mieszkańcy gmi-
ny. Tak właśnie postrzegam wypełnia-
nie mandatu samorządowca – poma-
ganie ludziom i wspieranie ich działań 
w miejscach, gdzie jest taka potrzeba. 
W dalszym ciągu podtrzymuję swoje 
zdanie - jestem i będę do Państwa dys-
pozycji.

W mojej ocenie, najważniejsza 
obecnie jest atmosfera panująca w 
przedszkolu. Rodzice i pracownicy 
twierdzą, że jest ona bardzo zła i nie 
widzą możliwości dalszej współpracy 
z panią dyrektor, która przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Decyzję perso-
nalną ostatecznie podejmie burmistrz.

Z poważaniem, 

Robert Czapla

kandydat 

na burmistrza Nowogardu

W odpowiedzi na nie podpisany list do redakcji Dziennika z poprzedniego wtorku, uprzejmie informuję:
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Alternatywne 
współfi nansowanie 
oświaty, kultury i sportu 

Okres kampanii wyborczej charak-

teryzuje się wzmożoną aktywnością 

komitetów wyborczych,  starających 

się zaprezentować rozwiązania pro-

blemów istotne z punktu widzenia 

funkcjonowania gminy, powiatu czy 

województwa. Kandydaci Komite-

tu Wyborczego Wspólny Nowogard 

jako pierwsi w gminie podjęli trud 

zdefi niowania potrzeb mieszkańców 

gminy tworząc i publikując Program 

Wyborczy oparty o alternatywne for-

my współfi nansowania poszczegól-

nych zadań.  Spośród wielu wskazuje-

my takie zadania, dla których opraco-

wano dokumentację techniczną oraz 

zapisano je w Wieloletnim Planie In-

westycyjnym gminy Nowogard. Pro-

gram wyborczy KW Wspólny Nowo-

gard odnosi się do problemów, z któ-

rymi spotykamy się na co dzień, które 

poprzez obecność w radzie miejskiej 

chcielibyśmy sukcesywnie i wspólnie 

rozwiązywać. 

W dzisiejszym artykule postaram 

się w dużym skrócie zaprezentować 

realne możliwości współfi nansowa-

nia, ze środków unijnych, kilku za-

dań znajdujących się w naszym pro-

gramie wyborczym.  Zaznaczam, że 

środki unijne należy traktować jako 

dodatkowe, a nie podstawowe źródło 

fi nansowania, co oznacza, że w przy-

padku Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego (RPO WZ), Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW), Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POiŚ), 

czy nawet Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (POKL), należy za-

bezpieczyć kapitał na tzw. wkład wła-

sny, który wynosi od 15% do 60% 

kosztów kwalifi kowalnych. Proces 

aplikowania o środki polega najczę-

ściej na złożeniu wcześniej przygoto-

wanej oferty – projektu, w odpowie-

dzi na ogłoszony konkurs, a konkur-

sy ogłaszane są na podstawie zatwier-

dzonych rocznych planów działań. 

Władze gminy niezależnie od trybu 

konkursowego mogą ponadto zabie-

gać o wpisanie kluczowej inwestycji, 

z punktu widzenia funkcjonowania 

gminy i  województwa na tzw. indy-

katywną listę projektów. Wówczas 

współfi nansowanie inwestycji znaj-

dującej się  na takiej liście nie wyma-

ga drogi konkursowej. Umieszcze-

nie projektu na Indykatywnej Liście 

Projektów Indywidualnych jest wa-

runkową deklaracją jego realizacji 

i związane jest z zarezerwowaniem 

środków w ramach budżetu danego 

priorytetu programu operacyjnego 

na realizację przedłożonego projek-

tu. Przykładem inwestycji z powiatu 

goleniowskiego, wpisanych na indy-

katywną listę projektów kluczowych 

współfi nansowanych z RPO WZ są: 

Budowa odwodnienia w Goleniow-

skim Parku Przemysłowym, Moder-

nizacja regionalnej linii kolejowej 

402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z bu-

dową łącznicy do Portu Lotniczego 

Szczecin – Goleniów, Budowa infra-

struktury rekreacyjnej i żeglarskiej w 

Stepnicy, Odbudowa i modernizacja 

przystani żeglarskiej w miejscowości 

Lubczyna. Niestety na liście nie zna-

lazła się żadna inwestycja dotycząca 

gminy Nowogard. Być może władze 

gminy uznały, że żadna z planowa-

nych inwestycji nie jest na tyle istot-

na, aby zabiegać o jej wpisanie.

Pierwszym punktem naszego pro-

gramu wyborczego jest Oświata, ha-

sło pod którym kryją się postula-

ty utrzymania dotychczasowej sie-

ci szkół, modernizacja bazy eduka-

cyjnej, zwiększenie liczby miejsc w 

przedszkolach oraz rozwój placó-

wek oświatowych. Realizacja w/w za-

dań możliwa jest poprzez zaangażo-

wanie środków unijnych pochodzą-

cych głównie z Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, w którym cały 

Priorytet IX  skierowano na realizację 

wskazanych przez nas celów.  Środ-

ki z w/w programu przeznaczone są 

szczególnie na organizację zajęć dy-

daktycznych oraz podnoszenie kwa-

lifi kacji kadry dydaktycznej. Dzięki 

możliwości fi nansowania krzyżowe-

go stworzono alternatywę dofi nan-

sowania drobnych remontów, zaku-

pu pomocy dydaktycznych i nowo-

czesnego sprzętu. Już dziś nauczycie-

le zatrudnieni w ramach obecnie re-

alizowanych projektów edukacyjnych 

mogą zauważyć, że tzw.  środki mięk-

kie to nie tylko wyższe wynagrodze-

nie, ale także lepsze warunki pracy, 

w odpowiednio dostosowanych kla-

sach i pracowniach. W konsekwen-

cji z budżetu samorządu mniej środ-

ków przeznacza się na wydatki, które 

są pokrywane z PO KL.  Ponadto nie-

które wydatki inwestycyjne związane 

z funkcjonowaniem placówek oświa-

ty mogą być współfi nansowane np. 

z RPO WZ, co dotyczy również in-

nych zadań zapisanych w programie 

wyborczym Wspólnego Nowogardu. 

Przykładem jest budowa i/lub prze-

budowa wraz z wyposażeniem obiek-

tów infrastruktury szkolnej ze szcze-

gólnym uwzględnieniem szkół gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych o 

profi lu technicznym (poddziałanie 

7.1.2 RPO WZ). W sytuacji kiedy 

benefi cjentem jest jednostka samo-

rządu terytorialnego,  w ramach PO 

KL wymagany jest max 20% udział 

środków własnych gminy, natomiast 

w Ramach RPO WZ średnio 50% 

udział środków własnych. W przy-

padku programu PO KL środki wy-

płacane są w ramach zaliczki, nato-

miast w przypadku RPO WZ najczę-

ściej w formie refundacji. Dlatego w 

przypadku inwestycji gmina powin-

na zabezpieczyć środki na realizację 

całego zadania, ubiegając się następ-

nie o refundację kosztów kwalifi ko-

wanych. 

Kolejnym, ale  nie mniej istotnym 

punktem programu wyborczego KW 

Wspólny Nowogard jest Sport i Tu-

rystyka, czyli zagospodarowanie te-

renów wokół jeziora, zagospodaro-

wanie terenu przy ul. Kowalskiej, bu-

dowa boiska ze sztuczną nawierzch-

nią, budowa Orlika na os. Bema, re-

aktywacja piłki ręcznej, budowa skate 

parku, czy wprowadzenie stypendiów 

dla wybitnych sportowców.  Realiza-

cja w/w zadań, zwłaszcza inwesty-

cyjnych, możliwa będzie dzięki eta-

powaniu i rozłożeniu ich w czasie.  

Należy stworzyć warunki na uzyska-

nie dodatkowych środków np. w ra-

mach działania 7.2 RPO WZ (budo-

wa, przebudowa i wyposażenie sal 

gimnastycznych, boisk sportowych,  

stadionów, hal sportowych. wraz z 

zapleczem techniczno – socjalnym), 

czy działania 5.1 RPO WZ (infra-

struktura turystyczna). 

Poprawa jakości i dostępności do 

infrastruktury sportowej w efekcie 

podniesienia jej jakości oraz rozwój 

bazy sportowej mogą  być współfi -

nansowane w ramach działania 7.2 
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Czterdziestolecie 
Waszego małżeństwa jest 

dla nas powodem 
do dumy i budzi Wielki Szacunek.

Gratulacje dla 

Marianny i Mirosława 
Gałeckich

RPO WZ.  Rozwój infrastruktury kul-

tury fi zycznej przyczyni się nie tylko 

do rozpowszechniania sportu wśród 

dzieci i młodzieży, ale poszerzy ofertę 

zajęć pozalekcyjnych. Zgodnie z do-

kumentacją konkursową, w ramach 

w/w działania priorytetowo trakto-

wana jest kwestia poszerzenia istnie-

jącej bazy dydaktycznej i sportowej, 

tak aby umożliwić rehabilitację, re-

kreację dzieci i młodzieży, jak rów-

nież osób w wieku poprodukcyjnym. 

W przypadku proponowanych przez 

KW Wspólny Nowogard zadań wy-

nikających z programu wyborczego, 

możliwe jest uzyskanie dofi nansowa-

nia do 50% wartości inwestycji np. na 

modernizację stadionu wraz z całym 

zapleczem sanitarnym.  Wybudowa-

nie kompleksu boisk na osiedlu Bema 

może zostać zrealizowane w opar-

ciu o program Ministerstwa Sportu 

i Turystyki program „Moje boisko – 

ORLIK 2012”.  Wytyczne w zakresie 

współfi nansowania inwestycji wska-

zują podział kosztów budowy boiska 

w 33% na Ministerstwo Sporu i Tury-

styki, 33% Województwo Zachodnio-

pomorskie (Urząd Marszałkowski)  

oraz pozostałe 33% gmina. 

W ramach działania 5.1 realizowa-

ne są projekty zmierzające do two-

rzenia nowych oraz podniesienia 

standardu technicznego istniejących 

obiektów turystycznych oraz infra-

struktury rekreacyjnej.  Zatem za-

równo zagospodarowanie terenów 

wokół jeziora, jak i zagospodarowa-

nie terenu przy ul. Kowalskiej mogły-

by być współfi nansowane z tego dzia-

łania, do kwoty 50% wartości inwe-

stycji. Warto zaznaczyć, że w latach 

2007 - 2008 przygotowano koncepcję 

zagospodarowanie terenów wokół je-

ziora nowogardzkiego oraz  koncep-

cję zagospodarowania terenu przy ul. 

Kowalskiej, czyli poczyniono pierw-

szy, niezbędny krok.  W ramach za-

gospodarowania terenu nad jeziorem 

Nowogardzkim opracowano kom-

pleksową dokumentację obejmującą 

obszar od miejsca połączenia Prome-

nady z ul. Wojska Polskiego, aż po są-

siedztwo ul. Waryńskiego po drugiej 

stronie jeziora. W skład dokumenta-

cji wchodzą projekty następujących 

branż: architektury, architektury kra-

jobrazu, elektrycznej, drogowej, sa-

nitarnej i hydrotechnicznej. Oznacza 

to, że kompletnej wymianie ulegnie 

niemal cała infrastruktura. Planuje 

się m.in. wymianę całego oświetle-

nia terenu, remont istniejących i wy-

tyczenie nowych alejek umocnienie 

brzegu jeziora, budowę pomostów, a 

także nowe nasadzenia zieleni. Koszt 

opracowania dokumentacji wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budo-

wę wyniósł w granicach kwoty 180 

tys. zł., dlatego należy dołożyć wszel-

kich starań aby uzyskać dofi nansowa-

nie ze środków unijnych przed upły-

wem okresu ważności dokumentacji 

budowlanej. Nie wolno dopuścić do 

sytuacji, w której wydane 180 tys. zł. 

okaże się pokaźną sumą „wyrzuconą 

w błoto”. 

Planując każdy wydatek pamiętać 

będziemy o podjętej przez radnych 

obecnej kadencji uchwale w spra-

wie emisji obligacji przeznaczonych 

na przebudowę i rozbudowę zespołu 

budynków Samodzielnego Publicz-

nego Szpitala Rejonowego w Nowo-

gardzie. Decyzja ta podjęta została w 

sposób demokratyczny i sprawiedli-

wy, dlatego nie zamierzamy jej pod-

ważać. Szpital w Nowogardzie uloko-

wany został na pierwszym miejscu w 

hierarchii zaplanowanych inwestycji, 

zatem należy podjąć trud poszukiwa-

nia możliwości dofi nansowania, na-

wet niektórych etapów tego zadania 

ze środków zewnętrznych. Nieste-

ty ani Regionalny Program Rozwo-

ju Województwa Zachodniopomor-

skiego 2007-2013, ani też Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środo-

wisko, czy Program Operacyjny In-

nowacyjna Gospodarka, nie pozwa-

lają na całkowite dofi nansowanie ta-

kiej inwestycji. Istnieje możliwość 

współfi nansowania jedynie fragmen-

tów procesu modernizacji.  Przykła-

dowym źródłem współfi nansowa-

nia może być RPO WZ, działanie 

7.3. W ramach powyższego możliwe 

jest współfi nansowanie zadań pole-

gających na budowie, przebudowie i 

modernizacji obiektów infrastruktu-

ry ochrony zdrowia, aby dostosować 

je do wymogów określonych w obo-

wiązujących regulacjach prawnych, 

przebudowie i wyposażenie sal ope-

racyjnych i zabiegowych, dostosowa-

niu obiektów do potrzeb pacjentów, 

w szczególności osób niepełnospraw-

nych, zakupie systemów informa-

tycznych poprawiających zarządza-

nie (w tym sprzętu komputerowego), 

zakupie urządzeń medycznych m.in. 

sprzętu do diagnostyki, terapii i reha-

bilitacji. O wsparcie aplikować mogą 

zarówno jednostki samorządu teryto-

rialnego (gmina), jak i zakłady opie-

ki zdrowotnej. Wymagany jest min. 

25% wkład własny, który stanowić 

może np. kwota pozyskana w wyniku 

emisji obligacji.

Jako Komitet Wyborczy Wspólny 

Nowogard gotowi jesteśmy wspierać 

władze szpitala pomagając skutecz-

nie ubiegać się o środki zewnętrzne, 

bo leży nam wszystkim na sercu do-

bro wszystkich mieszkańców 

Tobiasz Lubczyński 

Kandydat do Rady Miejskiej KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD 

ŻYCZENIA

Profi laktyka chorób 

nowotworowych
Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard
Prewencja, czyli zapobieganie powstawaniu i rozwojowi chorób jest bez 

wątpienia głównym celem działań medycznych. Chorobę nowotworową le-

piej leczyć w stadium początkowym niż zaawansowanym.

Wczesne wykrycie choroby nowotworowej stwarza szansę całkowitego po-

wrotu do zdrowia. Dlatego podaję Państwu podstawowe informacje na te-

mat nowotworów stanowiących w Polsce największe zagrożenie.

Uwagi ogólne:

Negatywne wyniki badań nie wykluczają raka.

Wyniki pozytywne trzeba zawsze zweryfi kować.

Rozpoznanie innej choroby nie wyklucza współistnienia raka.

To, że na raka najczęściej chorują osoby starsze, nie wyklucza raka u osób 

młodych

Czy masz świadomość, że posiadasz haka na raka ?

WG KODEKSU WALKI Z RAKIEM:

1. Nie pal.

2. Wystrzegaj się otyłości.

3. Bądź codziennie aktywny.

4. Spożywaj więcej warzyw i owoców.

5. Ogranicz spożycie alkoholu.

6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na słońce.

7. Unikaj substancji rakotwórczych.

8. Zaszczep się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B.

Weź udział w programach ochrony zdrowia publicznego:

9. Kobiety po 25. roku życia: badania w kierunku raka szyjki macicy.

10. Kobiety po 50. roku życia: badania w kierunku raka piersi.

11. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia: badania w kierunku raka jelita 

grubego.

W przypadku choroby nowotworowej profi laktyka jest szczególnie istot-

na. Najważniejsze to zdawać sobie sprawę z tego, co nam szkodzi i w mia-

rę możliwości unikać kontaktu z czynnikami rakotwórczymi. Nie możemy 

wiele poradzić na zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy, ale unika-

nie palenia tytoniu czy nadużywania alkoholu leży w naszej mocy. Od nas 

też tylko zależy, czy znajdziemy czas na kontrolne badania lekarskie i lecze-

nie stanów przedrakowych. Są to rzeczy tak ważne, że nie wolno ich lekce-

ważyć.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiatu goleniowskiego

dr n. med. Bożena Ewa Marcinkowska
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.

• DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE NA 
WARSZTAT Z KANAŁEM W CENTRUM 
NOWOGARDU , powierzchnia. 70m2  tel. 
660 797 830  

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat 
z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m kw z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter lub I 
piętro. Może być mieszkanie do remontu w 
budynku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Sprzedam mieszkanie 4- pokojowe – Le-
śna. 796 820 971

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Zakwateruję 6-7 osób, góra domu jed-
norodzinnego 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, Nowogard. 609 307 327

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 ***

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Posiadam do wynajęcia kontener han-
dlowy 12 m kw. w Goleniowie na tar-
gowisku przy ul. Zielona droga 59, bar-
dzo atrakcyjny punkt, vis a vis fryzjera. 
605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. IV piętro Że-
romskiego 19. 84 tys. 883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 
m kw. 1 piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowo-
gardzie. 95 766 9000

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki kom-
fort, ogrzewanie indywidualne, niski 
czynsz. 604 441 609  

• Dobra Nowogardzka okolice segment 
domu, 3 pokoje, kuchnia 42 tys, Tel. 
501 307 666.

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 m2  przy 
ulicy Zamkowej 3 pokoje. Tel 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w Wierz-
bięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem . Cena 175 000 zł.  Tel.  
604 942 164

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja Tel   
503 150 300 

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. Dom 
170 m2 i budynek na działalność gospo-
darczą 300m2 na działce 15 arów. Tel.  660 
34 62 00 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
wraz z przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem cena 175 000. Tel. 604 942 164.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 67m2 
, 3 pokoje, II piętro+ garaż Tel 660 34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w 
bloku po remoncie Tel.  693 850 197

• Sprzedam działki 30 arów w Kikorzach. 
Wszystkie media przy działkach. Cena 
15zł/m2

• Wynajmę lokal na działkę gospodarczą 
(gabinet, biuro, usługi) 80 m. 606 703 451

• Sprzedam dom wolnostojący 100 m2 z za-
budowaniami na wsi 12 km od Nowogar-
du. 603 665 887

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 po-
kojowe – sutereny na większe z dopłatą. 
507 023 080.

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam dom Tel:, 91 39 21  603; kom. 
663 748 230

• Miętno – działka pod zabudowę 2500 
m2za domem. 38 000 tel. 725 899 426

• Duniewo- 2ha ziemi może być pod za-
budowę lub pod KRUS koło Kamienia – 
28 000. 889 133 882

• Wieś Zwierzynek k/ Dobrej Nowogardz-
kiej. Samodzielna połowa domu 70 m2 z 
działką 1000 m2 57 000 tel. 501 307 666

• Sprzedam działkę pod komercję lub zabu-
dowę 1,10 ha na Boh. Warszawy 20 zł/m2 
tel. 660 206 833

• Połowa domu na Boh. Warszawy 100 m2 
(blisko centrum) 4 pokoje. Działka 800 m2 
tanio. 255 000 783 534 677

• Ostrzyca wieś blisko Nowogardu prze-
pięknie położony areał 6ha przy pod 
zabudowę na kolonii wsi ok. 3zł/m2 tel. 
502 103 432.

• Dobra Nowogardzka okolice segment 
domu, 3 pokoje, kuchnia 42 tys, Tel. 
501 307 666.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Sprzedam garaż przy ulicy Jana Pawła II, 
607 580 172.

• Wynajmę mieszkanie zapłacę za 6-m-cy z 
góry, 601 441 763.

• Działka ogrodowa Nowogard odstępne 
1 700, 791 423 559

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego lub 
kawalerkę do wynajęcia, 782 660 184

• Sprzedam mieszkanie 67m2, Warszawska 
13, 91 29 26 528; 667 926 528

• Garaż do wynajęcia do wynajęcia 
508 993 318

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 91 39 
21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus dru-
gi budynek gospodarczy 90m, działka 
1200 m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Pokój do wynajęcia po 20-tej 725 590 955.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4- pokojowe, 
508 309 980.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie IV 
piętro- 695 644 097.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka 
serwisowa, zadbany, srebrny metalic, cena 
45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) poj. 
1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrakcyjna 
cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 
1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do nego-
cjacji, 507-023-080

• Sprzedam Renault Clio 1994, poj. 1870 m3, 
diesel. Cena 1 500 zł, Tel. 602 296 684

• Sprzedam Peugeot 205 rok prod. 
1988. Cena 1  100 do uzgodnienia, Tel. 
505 149 773

• Sprzedam opony z felgami 175/65/14. Tel: 
505  149  773  100 zł za sztukę, Tel: 91 39 
50 140

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod., 2000, 
cena do uzgodnienia, Tel: 725 005 803.

• BMW 518 rok 1995, gaz sekwencja, sprze-
dam lub zamienię na busa, 503 589 235.

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne VINETA. Tel. 
506 48 40 79

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 18 316 
Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych 91 39 
21 691

• Sprzedam zboże: pszenica, owiec, Zyto, 
jęczmień. 531 741 232

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha pole 
w Wierzbięcinie, sprzedam 91 39 21 354.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski  - usł.kominiarskie 
913925969, 791337769. 

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• Rozliczam Vat remontowy. 693 128 108.

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Cięcie drewna opałowego. 605 882 110

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel.  607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Remonty mieszkań na każdą kieszeń Tel. 
721 140 501
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

W TYM TYGODNIU POLECAMY 

RAASZZAMY NA NASZZĄĄ NNOOWWĄĄ

KOMPLEKS DZIAŁEK 

W NOWOGARDZIE 

z warunkami zabudowy 

media: woda i prąd na 

działce 
CENA JUŻ 

OD 95 zł/m2 

DZIAŁKĘ 

W CENTRUM 

o pow. 1327 m2 

cena: 140 000 zł

Warsztaty terapii zajęciowej
prowadzą 

sprzedaż stroików nagrobnych 
na Wszystkich Świętych.

Stroiki można zakupić w budynku terapii zajęciowej 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 32, 

w godzinach od 800-1500

• Usługi budowlane: terakota, glazura, 
hydraulika, elektryka, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie, regipsy, par-
kiety, panele, staż 15 letni w Niemczech, 
szybko tanio, solidnie. 784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Transport, przeprowadzki. Szboko, tanio. 
696 138 406 

• Usługi budowlane, remonty i wykończe-
nia- 503 589 235

• Korepetycje z matematyki 1 godz/25zł. Tel. 
608 158 430

• Tipsy żelowe- 40 zł z dojazdem do domu 
klienta, 665 316 403

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia BHP 
i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Transport Sprinter Maxi 880  082  783; 
668 404 295

• Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
504 965 111.

• Naprawa regulacja  okien i drzwi z PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17 –tej 
695 181 070

• Inwestor zleci fi rmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę lakiernika samochodowego. 
605 276 271.

• Zatrudnię osoby do pracy przy budowie 
pawilonów hodowlanych ( szalowanie, 
montaż konstrukcji drewnianych itp.). 
601 520 540

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika  
603 366 286

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 
793 720 808.

• Firma budowlana zatrudni betoniarzy, 
zbrojarzy i cieśli. 694 440 205.

• Zatrudnię na budowie- 662 125 370.

• F.H.U. „BARTEK” ZATRUDNI MAGAZY-
NIERA Z UPRAWNIENIAMI NA WÓZEK 
WIDŁOWY, 91 57 90 262; 91 57 90 263

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-

wisu, do mieszkania, domu, gwarancja, 
1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec tylko 
ogrzewanie – mieszkanie, dom, sklep, 
gwarancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant 
z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia go 
z piecem węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380 V, niemiecki Vaillant 
wiszący, małe gabaryty, domek, bar, 
cena od 250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii i 
inny sprzęt  608658184

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  tel  
603 353 789

• Pianino „Białoruś” brązowe z połyskiem, do 
nastrojenia sprzedam. 91 39 20 676

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewa-
nia na 150/200 m2 (na drewno, węgiel) 
696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki: 3 suczki- 850 
zł, 1 piesek 650 zł. 513 157 299

• Oddam kotki w dobre ręce 601 172 993

• Sprzedam przyczepkę samochodową do 
rejestracji 795 911 886.

• Sprzedam drzewka. Orzechy laskowe 
4-letnie 10zł. 796 061 280. 

• Sprzedam karpia „kroczek” jadalny – 91 39 
10 656

• Sprzedam bardzo tanio dwa fotele i ławę. 
510 910 605

• Sprzedam wózek inwalidzki- elektryczny. 
603 436 766

• Oddam w dobre ręce małą (ok. 4 mie-
sięczną) biało-czarną kotkę. Jest zdro-
wa, odrobaczona i bardzo przyjazna. Tel. 
722 200 088.

• Sprzedam deski sosnowe. 39-25-235

• Sprzedam klawiaturę i mysz bezprze-
wodową z fi rmy Apollo, cena 35 zł, Tel. 
514 641 905

• Kupię domek holenderski, camping, kon-
tener, 604 798 835.

• Sprzedam gruz kruszony betonowo-
ceglany- ilość ok. 3000 ton. Niska cena 
odbiór okolice Dobrej Nowogardzkiej. 
783 222 238 lub 503 119 036.

• Roletki, moskitiery, 693 843 533

• Oddam pieska 2 m-ce, kundel biały w czar-
ne łatki, 504 525 966

• Sprzedam Camping „Knaus” 5- osobowy 
stan dobry, zarejestrowany, ładowność do 
750 kg cana do uzgodnienia. 696 418 677

• Sprzedam tapczan dziecięcy, 669 310 785.
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

HALINA GALUS

HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:

- księgi przych. i rozch., ewiden-

cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-

stałe ewidencje oraz ZUS.

Sporządzamy deklaracje podat-

kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Dyrekcja 
Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących

                           im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ
wszystkich  Nauczycieli, Absolwentów,  Uczniów, 

Pracowników i Przyjaciół

na obchody Jubileuszu 65-LECIA istnienia szkoły
19 listopada 2010 r. ( piątek) o godzinie 9:00

   

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Gmina Nowogard rozpoczęła ponownie 
realizację   projektu  w Gimnazjum Publicznym 
nr 1 i Gimnazjum Publicznym nr 3 projekt w 
ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 pt. 

PRYMUS-wysokie wyniki to lepsza przyszłość. 

Benefi cjentami projektu są uczniowie obu 
szkół (331) w  okresie od 1 września 2010 do 
30 czerwca 2011.

Profesjonalne
układanie kostki

Usługi minikoparką
Korzystne ceny

Tel. 691 664 658
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Celowy Związek Gmin R-XXI 

ogłasza nabór 
na wolne stanowisko 

- Specjalisty ds. Finansowych 

Jednostki Realizującej 

Projekt CZG R-XXI. 

- Specjalisty ds. Technicznych 

Jednostki Realizującej 

Projekt CZG R-XXI

Szczegółowe informacje: 

www.czg.nowogard.pl 

zakładka BIP / Wolne stanowiska

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(pr(p(pppppppppppppppp zed t

                         

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

Rozpoczęcie kursu 27.X.br godz. 16 kat. B

Zatrudnię do pracy 
przy sortowaniu fl ancy truskawek.

Praca na hali, rozpoczęcie – 3 listopada (Redło)

Informacja:  505 149 049; 91 39 10 218

UWAGA 

zmiana orkanizacji ruchu 
przy Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie 

w dniach 28.10.2010 - 02.11.2010
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 22.10

Rozwiązania krzyżówek nr 8.10 – PIĘKNO JESIENI i BABIE LATO nadesłali: Ur-

szula Skowron, Stanisława Pokorska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, 

Piotr Łokaj, Stanisław Matusiak, Agnieszka Skwrońska (Strzelewo), Urszula Kaczmarek, 

Justyna Matusiak (Kościuszki), Pelagia Feliksiak, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Maria 

Dymek, Łukasz Pakulski, Teresa Januszonek, Ewa Baran (Bienice), Edmund Skibiszew-

ski (Wierzbięcin), Zygmunt Pacocha, Danuta Gruszczyńska (Błotno), Krystyna Zawidz-

ka, Elżbieta Lewandowska (Strzelewo), Szczepan Falaciński,  Małgorzata Toczko (Wo-

łowiec), Maria Gortat (Czermica), Agata Kochelska (Błotno), Jadwiga Maknia, Teresa 

Nowak, Zbigniew Szeremeta, Teresa Młynarska (Słajsino), Danuta Salamon (Strzelewo), 

Bogdan Krystkiewicz (Dąbrowa), Teresa Krystkiewicz (Dąbrowa), Marta Baran, Tere-

sa Czarnecka (Wierzbięcin), Halina Stefańska, Adam Stefański, Zdzisława Sosnowska. 

(Uwaga: rozwiązania bez kuponu z gazety nie biorą udziału w losowaniu).

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:

- Krystyna Zawidzka z Nowogardu,

- Maria Dymek z Nowogardu,

- Agnieszka Skowrońska ze Strzelewa.

Rozwiązania krzyżówki nr 15.10 – ŻÓŁTE KORONY DRZEW – nadesłali: Tere-

sa Januszonek, Urszula Skowron, Michał Furmańczyk (Strzelewo), Halina Stefańska, Jan 

Furmańczyk (Dąbrowa), Pelagia Felisiak, Danuta Borowik, Halina Szwal, Barbara Bar-

tosik, Adam Stefański, Teresa Czarnecka (Wierzbięcin), Krystyna Zawidzka, Szczepan 

Falaciński, Stanisława Pokorska, Teresa Krystkiewicz (Dąbrowa), Zdzisława Sosnowska, 

Elżbieta Lewandowska (Strzelewo), Zygmunt Pacocha, Bogdan Krystkiewicz (Dąbrowa), 

Edmund Skibiszewski (Wierzbięcin), Teresa Młynarska (Słajsino), Zygmunt Mierkie-

wicz, Józef Kochelski (Błotno), Halina Szwal, Anna Baran, Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:

- Adam Stefański, Jerzy Siedlecki, Szczepan Falaciński.

Gratulejemy!

ŚWIEŻO UTLENIONEJ 
Żeś uroczą blondynką to ci każdy, powie 
Gdyby ci się tak jeszcze rozjaśniło w głowie!

KRÓTKIE REFORMY 
Szpital w hospicjum zmienić
W gminnym grajdołku,
By pacjenci mogli docenić
Jak powiększyć grono aniołków.
Niezła perspektywa,
Prosta droga do nieba ,
Lub niekosztowny zbieg-lewatywa
Jakież to miłe dla patrioty,
Iż taki rączy, ten nasz polski złoty.
Że nim się Kasa Chorych opamięta, 
Pieniądze już poszły!…
Na chorą reformę zdrowia, 
Nie na pacjenta.
Propagandę sukcesu
Jużeśmy przerabiali, 
A propaganda sukcesu
Trwa nada i nadal…
Władze działają
Tylko w dobrej wierze, 
W myśl starej maksymy:
„Silny wszystko bierze”
Obserwując styl rządów, 
Powiedzieć jestem gotów – 
Że każdy szczebel władzy 
Ma swoich idiotów! 
I czy chcemy i czy nie chcemy, 
Czy nas stać, czy nas nie stać – 
Właściwie aż do końca, 
Nam nie wolno zaprzestać! 
I zastanowić się nareszcie już czas
Co w kasie zamykać:
Czy forsę 
Czy nas.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel-
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Marcin Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta-
ni sław Ma rek, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 
No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: 
dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.
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Pomorzanin 
znowu u siebie

Olimpia gra u siebie
Zarząd LKS Olimpia Nowogard zaprasza na stadion do Wierzbięcina. 

Drużyna Olimpii zmierzy się z Pomorzaninem Krąpiel. Początek meczu w 
sobotę o godz. 15.00. 

Marcin Nieradka  

List czytelnika 
- Dokąd zmierza 
Pomorzanin?

W minioną środę wpłynął do naszej redakcji list odnoszący się do aktu-
alnej sytuacji w klubie LKS Pomorzanin. Poniżej publikujemy jego treść. 
Przypominamy zarazem, że obecnie nowogardzki klub zajmuje przedostat-
nie miejsce w V lidze. Ma na swoim koncie jedynie sześć punktów. Jednak 
trzy z nich zostały mu przyznane w efekcie walkowera.  

Droga Redakcjo Dziennika Nowogardzkiego. Zwracam się z prośbą o pu-
blikacje mojego listu, albo chociaż o poruszenie tej sprawy. 

Dotyczy ona LKS Pomorzanin, gdyż doszły mnie informacje o rezygnacji 
trenera Gumiennego. Najpierw z klubu odeszli czołowi zawodnicy, gdyż 
zarząd nie interesował i nadal nie interesuje się zawodnikami. Prezes klubu 
Norbert Dworak ma gdzieś ten klub i to, co się w nim dzieje i dlatego powinien 
zrezygnować z pełnienia tej funkcji, zanim cały klub doprowadzi do rozpadu, 
chociaż i tak będzie ciężko pozbierać całą drużynę do kupy. Pomorzanin nigdy 
nie miał lepszego trenera, więc rezygnacja Gumiennego będzie wielką stratą.

W całym zarządzie jest jeden człowiek, który interesuje się losem zawodni-
ków i walczy o ten klub. Mamy fajną grupę „orlików”, którzy zajmują czołowe 
miejsca w turniejach ogólnopolskich. Jednak gdyby nie pomoc rodziców, 
którzy sami szukają sponsorów to te dzieciaki nawet strojów by nie miały. A 
to przecież nie rodzice, tylko zarząd powinien się tym zajmować. 

Stały czytelnik i kibic Pomorzanina 

    

W najbliższą sobotę  kolejny 

sprawdzian dla zawodników Pomo-

rzanina  i trenera Gumiennego w 

V lidze zachodniopomorskiej. Nasi 

piłkarze zmierzą się tym razem z ze-

społem zajmującym 8 miejsce w ta-

beli  - Sępem  Brzesko. Poprzednie 

spotkanie nasi rywale pewnie wy-

grali   na swoim terenie z Masovią 

Maszewo 4-2, która jeszcze przed 

sezonem była wymieniana jako pre-

tendent do awansu,  a po dwie bram-

ki   dla Brzeska zdobyli Piska i Zie-

liński.

Pomorzanin natomiast rozegrał 

spotkanie z jednym   ze słabszych 

zespołów w lidze Unią Dolice prze-

grywając 0-7.Chyba każdy chciałby 

wymazać  to   spotkanie z pamięci i 

z nową nadzieją podejść do zbliżają-

cego się meczu. Mecz prowadzić  bę-

dzie trójka sędziowska w składzie: 

Kukiełka, Bryśkiewicz, Kowalczyk

Wszystkich sympatyków piłki 

nożnej  zapraszamy  na stadion przy 

Wojska Polskiego, w sobotę 23 paź-

dziernika  na godzinę 14.00.
Karolina Kubicka

Na torze 
off roadowym
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1,20 zł

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA www.dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 392 75 53,  91 392 75 67

ZNICZE
duży wybór - niskie ceny

poleca hurtownia PIER
ul. Woj. Polskiego 4

Nowogard

72-200 Nowogard  ul. 15 Lutego 9c
tel. kom. 667 715 815

gabinet czynny od pon-pt w godzinach  10.00 - 16.00

40 lat minęło...40 lat minęło...
Czytaj s. 6
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REKLAMA

Kronika policyjna 

Zaufanie i partnerstwo

Głosuj na kandydatów 
z Nowogardzkiego Forum Samorządowego

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

 19.10 – Wtorek 

Godz. 10: 15 – Kradzież z wła-

maniem do sklepu z odzieżą przy 

ul. Warszawskiej. Po wypchnięciu 

okna od zaplecza dokonano zabo-

ru odzieży. 

11: 30 – Patrol OPI w trakcie 

kontroli drogowej na ul. Roosvel-

ta zatrzymał nietrzeźwego rowe-

rzystę, którym okazał się Ryszard J. 

W/w miał w wydychanym powie-

trzu 2, 40 promila alkoholu i ak-

tywny zakaz prowadzenia pojaz-

dów. 

 13: 00 – Policjanci SRD KPP w 

Goleniowie w trakcie kontroli dro-

gowej w miejscowości Długołę-

ka ujawnili nietrzeźwego rowerzy-

stę, którym okazał się Zbigniew K. 

W/w miał w wydychanym powie-

trzu 1, 80 promila alkoholu 

14: 00 – Powiadomienie o kra-

dzieży z sadu znajdującego się w 

rejonie boiska w miejscowości 

Osiana 250 sztuk drzewek 

16: 30 – Kolizja drogowa na ul. 

Woj. Polskiego pojazdu m-ki Ford 

wykonującego manewr cofania 

w prawidłowo jadący samochód 

m-ki Skoda 

18: 00 – Zgłoszenie uszkodzenia 

w postaci zarysowania powłoki la-

kierowanej w samochodzie VW T4

21: 35 - Policjanci KPP SRD pod-

czas kontroli drogowej w miejsco-

wości Grabin samochodu m-ki 

Fiat 126p. ujawnili, że kierująca 

Aniela M. nie posiadała ubezpie-

czenia OC.

22: 15 – Policjanci OPI w trak-

cie kontroli drogowej ujawnili nie-

trzeźwego kierującego samocho-

dem Nissan Almera, gdzie Walde-

mar K. znajdował się w stanie nie-

trzeźwości z wynikiem 0, 94 pro-

mila alkoholu w wydychanym po-

wietrzu. 

20.10 – źroda 

Godz. 12: 00 – Zgłoszenie kra-

dzieży tablic rejestracyjnych z sa-

mochodu Renault 19 stojącego w 

miejscowości Wierzbięcin 

21.10 – Czwartek 

Godz.09: 10 – Ochrona sklepu 

Biedronka powiadomiła policję o 

sprawcy kradzieży. Patrol po przy-

byciu wylegitymował nieletniego, 

który dokonał zaboru artykułów 

spożywczych. 

12: 50 – Powiadomienie o oszu-

stwie przy zakupie wózka dziecię-

cego na portalu Allegro 

21: 10 – Policjanci SRD KPP Go-

leniów podczas kontroli drogowej 

w miejscowości Orzechowo ujaw-

nili, że kierujący samochodem 

Opel Corsa Józef A. Nie posiadał 

ubezpieczenia OC, Dowodu Reje-

stracyjnego i uprawnień do kiero-

wania. 

21: 20 – Policjanci SRD KPP 

podczas kontroli drogowej samo-

chodu m-ki Ford ujawnili, że kie-

rujący Mariusz D. Posiadał aktyw-

ny zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych 

23.10 – Sobota 

Godz. 16: 00 – Pracownik Net-

to powiadomił o ujęciu sprawcy 

kradzieży sklepowej. Po przyby-

ciu patrolu wylegitymowano Irenę 

P., której następnie odebrano skra-

dzione artykuły spożywcze. 

18: 50 – Kolizja drogowa w miej-

scowości Redostowo, gdzie Mer-

cedes Vito zderzył się ze zwierzy-

ną leśną. 

24.10 – Niedziela 

Godz.01: 00- Patrol OPI w trak-

cie kontroli drogowej na ul. 3 maja 

ujawnił, że kierujący samochodem 

Daewoo Matis Bogdan P. znajduje 

się w stanie nietrzeźwości z wyni-

kiem 2, 18 promila alkoholu w wy-

dychanym powietrzu. Po wylegity-

mowaniu również pasażera pojaz-

du okazało się, że Andrzej M. jest 

poszukiwany przez Sąd Rejonowy  

W Goleniowie. W/w został dopro-

wadzony do Zakładu Karnego. 

01: 00 – (ten sam czas zgłosze-

nia) Kradzież samochodu AUDI 

A4 koloru błękitnego z parkingu 

niestrzeżonego w okolicy restaura-

cji „PRZYSTAŃ”.Świadkowie zda-

rzenia proszeni są o kontakt z poli-

cją nowogardzką. 

16: 30 – Zgłoszenie przez pra-

cownika PKP faktu demontażu to-

rów kolejowych przy ul. Nadtoro-

wej
Opr. Jarosław Bzowy 

Zuchwały napad
W dniu 19  października 2010 r. 

na drodze pomiędzy miejscowościa-

mi Osina -Krzywice dokonano na-

padu rabunkowego. Trzej sprawcy 

poruszający się nieznanym pojaz-

dem podjechali do idącego pieszo i 

prowadzącego rower pokrzywdzo-

nego i poprzez doprowadzenie do 

stanu bezbronności przeszukali mu 

kieszenie i zabrali w celu przywłasz-

czenia pieniądze oraz kupon wraz 

z wydrukami lotto potwierdzający 

trafi enie wygranej tzw. „piątki” w 

lotto na kwotę ponad 6.000 zł. Na-

stępnie pozostawili go na drodze i 

oddalili się w nieznanym kierun-

ku. Policjanci niezwłocznie przesła-

li informację do centrali LOTTO z 

wnioskiem o zablokowanie kuponu 

i wstrzymanie wypłaty oraz powia-

domienie Policji o próbie realizacji 

kuponu.

W dniu 21.10.2010 r. Policjanci 

Wydziału Kryminalnego Komendy 

Miejskiej Policji  Szczecinie w pla-

cówce lotto w Szczecinie dokonali 

zatrzymania dwóch mężczyzn, któ-

rzy podjęli próbę realizacji zastrze-

żonego kuponu. Policjanci Komi-

sariatu Policji w Nowogardzie oraz 

Rewiru Dzielnicowych w Osinie do-

konali zatrzymania trzeciego spraw-

cy w miejscu jego zamieszkania. 

trzej sprawcy napadu przyznali się 

do winy a Sąd Rejonowy w Golenio-

wie zastosował wobec nich środek 

zapobiegawczy w postaci tymczaso-

wego aresztowania na okres dwóch 

miesięcy.  
Inf Klaudia Gieryń   

Ważne dla uczniów i rodziców
Zespół ds. Profi laktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowanym „Programie 

Profi laktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy 

Nowogard na rok 2010” 

informuje, że w dniu 30-10-2010r. 

(sobota) od godz. 1000 w Szkole Pod-

stawowej Nr 1 w Nowogardzie prze-

prowadzone będą konsultacje przez 

lekarzy ortopedów uczniów mających 

wady postawy w celu zakwalifi kowa-

nia do uczestnictwa w gimnastyce ko-

rekcyjnej i wyjazdowych zajęciach na 

basenie. W tym dniu na badanie  za-

praszamy uczniów  uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicz-

nego Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podsta-

wowej w Żabowie i Przedszkola Nr 4, 

którzy otrzymali skierowanie na kon-

sultację ortopedyczną.

Podobne badania ortopedyczne od-

będą się w Szkole Podstawowej Nr 2, 

Szkole Podstawowej Nr 4 i w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Nowo-

gardzie. O terminie badań poinfor-

mujemy. 

Przewodnicząca Zespołu 

ds. Profi laktyki i Promocji 

Zdrowia Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej 
Jadwiga Kosakiewicz



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

326-28.11.2010 r. 

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

D R U K A R N I A
oferuje: wizytówki, ulotki, 

katalogi, druki

KALENDARZE na 2011 r.  

TEL.  91 392 21 65

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych

nowogardzkich 

nauczycieli
odbędzie się w dniu 7 listopada

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Ścieżka rowerowa do Olchowa

Za rok rowerem 
na grzyby

W piątek  22 października br., 

nastąpiło przekazanie placu budo-

wy wykonawcy robót związanych z 

budową ścieżki rowerowej z Nowo-

gardu do Olchowa. W przekazaniu 

wzięli udział m.in.: Burmistrz Ka-

zimierz Ziemba wraz z zastępcą Je-

rzym Kaczmarskim, przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Marek Krzywania, 

radni: Mieczysław Laskowski, Jerzy 

Kubicki, Jerzy Majewski, Rafał Paś-

ko oraz przedstawiciele fi rmy STRA-

BAG Sp. z o.o. – wykonawcy robót

W dniu 12.10.2010 r. Gmina No-

wogard podpisała umowę z fi r-

mą STRABAG Sp. z o.o. z siedzi-

bą w Pruszkowie na budowę ścież-

ki rowerowej z Nowogardu do Ol-

chowa. Wartość podpisanej umo-

wy na roboty budowlane wynosi 

1.430.324,71 zł. 

Zakres robót obejmuje budowę 

ścieżki rowerowej z Nowogardu do 

Olchowa w pasie drogi krajowej Nr 

6 wraz z wykonaniem wjazdów na 

przyległe działki oraz miejsc posto-

jowych dla rowerzystów. Ścieżka ro-

werowa zlokalizowana jest na tere-

nie części działek geodezyjnych o 

nr 15, 179 obręb 4 miasta Nowogard 

oraz działek nr 311/3, 311/4,312 ob-

ręb Olchowo. Początek zaprojekto-

wanego odcinka ścieżki rowerowej 

znajduje się na wysokości ogród-

ków działkowych przy ul. 3 Maja w 

Nowogardzie, koniec odcinka łączy 

się z drogą wspomagającą do Wy-

szomierza. Długość odcinka ścież-

ki rowerowej do wykonania wyno-

si 2 km 169,40 m. Szerokość ścież-

ki 2,0 – 3,5 m. Nawierzchnia ścież-

ki wykonana będzie z masy mine-

ralno- bitumicznej, wjazdy z kost-

ki betonowej Polbruk. Zamówienie 

obejmuje również częściowe od-

tworzenie i regulację istniejących 

rowów oraz wykonanie 11 prze-

pustów z rur betonowych i rur PE 

pod zjazdami z drogi krajowej Nr 6.

Inwestycja jest współfi nansowana 

ze środków Unii Europejskiej z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2007-2013. Wysokość środ-

ków przeznaczonych na dofi nan-

sowanie wynosi: 1.227.022,90zł. 

Termin realizacji inwestycji 

30.09.2011 r.

Radny Mieczysław Laskowski ścieżkę rowerową „wychodził” przez cztery lata.

Wycięli las i leją asfalt
Trwa budowa obwodnicy Nowogardu. Wykonawca wylewa już pierw-

sze warstwy asfaltu. 

Pierwsze prace przy budowie ob-

wodnicy rozpoczęły się w marcu. 

Wtedy właśnie przekazano plac pod 

inwestycję. Przetarg na jej wykona-

nie wygrała warszawska fi rma Bu-

dimex S.A. Wartość kontraktu to 

161,53 mln zł.

- Roboty przebiegają zgodnie z 

programem. Praktycznie wykona-

liśmy już prace ziemne. To najtrud-

niejsze z prac, bo grunt miejsca-

mi nie należał do najłatwiejszych. 

Na budowie pojawiają się pierwsze 

konstrukcje inżynieryjne. Chodzi o 

budowę wiaduktów. W wybranych 

odcinkach wylewamy już pierwsze 

warstwy wiążącego asfaltu. Trwają 

również prace nad powstaniem ka-

nalizacji deszczowej, czy sieci ener-

getycznej – mówi Roman Krystkie-

wicz, kierownik budowy.

Droga ominie Nowogard od pół-

nocnego zachodu. Budimex na bu-

dowę obwodnicy ma 22 miesiące. 

Najpierw prace rozpoczęto równo-

cześnie w kilu punktach. Przeszka-

dzał, bowiem las, który ze wzglę-

du na gniazdowanie ptaków można 

było wyciąć dopiero miesiąc temu.      

Przed wykonawca najtrudniejszy 

okres. Mroźna zima może skompli-

kować sytuację i opóźnić prace. 

- Na pewno minusowe temperatu-

ry pracy nam nie ułatwią. W takiej 

sytuacji będziemy musieli wstrzy-

mać pewne roboty. Przy mrozie nie 

można np. wylewać betonu. Prace 

mogą przebiegać, więc wolniej, ale 

poważnych opóźnień się nie spo-

dziewamy – uważa Krystkiewicz. 

W skład obwodnicy wejdą trzy 

węzły drogowe, które w sposób bez-

kolizyjny połączą ją z drogą krajową 

nr 6 i drogą wojewódzką nr 108. Na 

trasie nowej drogi znajdować się bę-

dzie aż dziewięć wiaduktów.   
Jarosław Bzowy

KOMUNIKAT 
POLICJI

W dniu 29.09.2010 r. w rejonie ga-

raży nr 22-24 przy ul. Poniatowskie-

go,  znaleziono pęk kluczy wraz z za-

wieszką. Właściciel kluczy proszony 

jest o zgłoszenie się do Komisariatu 

Policji w Nowogardzie celem jego 

odbioru.
st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń
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Czterdziestolecie 
Waszego małżeństwa jest 

dla nas powodem 
do dumy i budzi Wielki Szacunek.

Gratulacje dla 

Marianny i Mirosława 
Gałeckich

od dzieci z rodzinami

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

ŻYCZENIA

Ul. Dabrowszczaków

Myślenie perspektywiczne
Zakończono prace związane z 

przebudową drogi powiatowej  uli-

cy Dąbrowszczaków w m. Nowo-

gard odcinek A – B – C etap I. In-

westycją objęty był odcinek drogi 

powiatowej Dąbrowszczaków w No-

wogardzie od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Nr 106 - ulicą 700 – le-

cia do skrzyżowania z przejazdem 

kolejowym linii Goleniów- Koło-

brzeg oznaczony jako odciek A-B-C.

Zakres robót obejmował wykona-

nie drobnych korekt w promieniach 

wyokrąglających na skrzyżowaniach 

ulicy Dąbrowszczaków z ulicami 

700 lecia, 5-go Marca oraz z dro-

gami gminnymi dojazdowymi, czę-

ściowe frezowanie nawierzchni, wy-

równanie profi lu jezdni masą asfal-

tową, wzmocnienie konstrukcji na-

wierzchni przez ułożenie warstw 

wiążącej z betonu asfaltowego oraz 

obustronną przebudowę chodni-

ków.

− Długość odcinka objętego prze-

budową wynosi 328,5 m.

− Powierzchnia chodników wraz 

ze zjazdami – 1.667 m2.

− Powierzchnia jezdni – 2.686 m2.

Wykonawca robót został wyłonio-

ny w trybie przetargu nieograniczo-

nego, w którym oferty złożyło dwóch 

wykonawców - PRD POL DRÓG 

NOWOGARD S.A. ul. Górna 2/1, 

72-200 Nowogard oraz Zakład Bu-

downictwa Ogólnego iUtrzyma-

nia Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs, 

ul. Zamkowa 20, 72-200 Nowogard. 

Kryterium wyboru oferty była cena. 

Niższą cenę zaoferował ZBOiUD 

„AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogar-

du.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 

brutto 599.677,26 zł.

W odbiorze, który odbył się 19 

października br., uczestniczyli: Bur-

mistrz Kazimierz Ziemba wraz z za-

stępcą Jerzym Kaczmarskim, prze-

wodniczący Rady Miejskiej Marek 

Krzywania, radny Mieczysław La-

skowski oraz przedstawiciele wyko-

nawcy.

Czytelnikom należy się wyjaśnie-

nie – skąd w tytule „Perspektywicz-

ne myślenie”. Do redakcji napły-

wały krytyczne uwagi – najczęściej 

pytano po co na tej drodze chod-

nik po prawej stronie idąc od mia-

sta w kierunku torów? Podczas od-

bioru drogi wyjaśniono mi, że re-

mont tego odcinka to fragment dal-

szych prac drogowych planowanych 

za torami.  W niedalekiej przyszło-

ści zmieniony zostanie ruch w kie-

runku ul. Górnej od strony magazy-

nów POLDRÓG. Budowany będzie 

cmentarz i w związku z tym znacz-

nie wzrośnie ruch pieszy ulicą Dą-

browszczaków.

W uzupełnieniu informuję, ze na 

obecną nawierzchnię położona zo-

stanie jeszcze jedna warstwa tzw. 

ścieralna. Poza tym położone zosta-

ną nowe nawierznie na drogi bocz-

ne – w kierunku prywatnych pose-

sji (na foto) i fragment ulicy pomię-

dzy NETTO, a Biedronką na co już 

są zarezerwowane fundusze w bu-

dżecie.
Lesław M. Marek 
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Z okazji 40 Godów 
Najserdeczniejsze 

gratulacje 

dla Jana i Danuty 

Falfura 
oraz życzenia spokoju, 

pomyślności i zdrowia na 

dalsze lata wspólnego życia 

składają 

dzieci z rodzinami

ŻYCZENIA

SP nr 1 

„Domofon ICE” 

made in Budimex 
  W dniu 20 października na uroczystej gali w SP nr 1 w Nowogardzie, 

której gospodarzem byli przedstawiciele fi rmy budowlanej BUDIMEX, 

kilkuset dzieciom z czterech nowogardzkich podstawówek rozdano kar-

ty „Domofon ICE”. Mają one poprawić bezpieczeństwo dzieci z naszego 

miasta na drodze.  

Spotkanie rozpoczęło się ok. godz. 

10.00 w sali gimnastycznej   Szko-

ły Podstawowej Nr 1, a wzięli w niej 

udział uczniowie klas 0-III z SP nr 1, 

SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 4 w Nowogar-

dzie oraz Szkoły Podstawowej w Ża-

bowie. Łącznie akcja w tym regionie 

objęła prawie 700 dzieci. Przedsta-

wicielka Policji st. inspektor Klau-

dia Gieryń przedstawiła wszystkie 

zasady, które obowiązują pieszych 

na drodze. W prezentacji opowie-

działa o zagrożeniach, które niesie 

ze sobą dla pieszego jesienna aura i 

źle dobrany ubiór. Następnie dzieci z 

wielkim zainteresowaniem obejrzały 

pokaz udzielania pierwszej pomocy, 

który wykonali ratownicy medyczni 

i strażacy. 

Finałowym punktem spotkania 

było rozdanie wszystkim dzieciom 

kart „Domofon ICE”. Krzysztof Ko-

zioł, dyrektor Biura komunikacji fi r-

my Budimex w bezpośredniej   roz-

mowie na zadane pytanie: czemu 

służy dzisiejsze spotkanie? – powie-

dział: „Odpowiedź jest bardzo prosta 

– podniesieniu bezpieczeństwa dzieci 

na drodze poprzez realizację zupeł-

nie innego, nowatorskiego programu, 

którego pomysłodawcą jest nasza fi r-

ma. Głównym celem fi rmy Budimex 

jest  budowa dróg, ale bardzo zależy 

nam także na kwestiach związanych 

z bezpieczeństwem każdego człowie-

ka na drodze. Rozsądne postępowa-

nie wraz z np. noszeniem odblasków, 

odpowiedniego ubioru czy   naszej 

karty „Domofon ICE” daje pewne za-

bezpieczenie i może uchronić nas i 

naszych najbliższych przed nieszczę-

śliwymi wypadkami. Nazwa progra-

mu „Domofon ICE” bezpośrednio 

odwołuje się do kluczowych założeń 

przyświecającej akcji. Łączy w sobie 

kwestie bezpieczeństwa i kojarzy się 

z szybkim kontaktem z domem, więc 

z najbliższymi. Akcja ma również na 

celu charakter edukacyjny: promu-

je wśród młodych ludzi zasady bez-

piecznego zachowania się na drodze 

oraz udzielenia pierwszej pomocy”.

„Domofon ICE” to program 

społeczny fi rmy Budimex, mający 

na celu podniesienie bezpieczeń-

stwa dzieci na drodze. Adresowa-

ny jest do uczniów klas 0-3. Pod-

stawowym celem programu jest 

wyposażenie uczniów w plastiko-

we karty   zawierające dane opie-

kunów, co  umożliwia służbom ra-

tunkowym szybki kontakt z nimi 

w razie wypadku dziecka. Karty w 

kształcie telefonu komórkowego 

są umieszczone w specjalnym etui, 

zawierającym elementy odblasko-

we i system łatwego mocowania 

do plecaka. Karta ICE przygoto-

wana jest według międzynarodo-

wych standardów, a sam skrót ICE 

(po angielsku „w razie zagrożenia 

podczas wypadku”) jest znany ra-

townikom na całym świecie. 

Idea, jaką zainicjowała fi rma jest 

kolejnym przykładem jak ważne jest 

nie tylko budowanie, ale również 

i dbanie o to, co jest już zbudowa-

ne niekoniecznie z muru czy asfaltu. 

Życie ludzkie jest największą warto-

ścią, szczególnie życie dziecka. Pro-

gram „Domofon ICE” może być je-

dynie tylko dobrym przykładem dla 

innych fi rm, które oprócz często na-

stawionego bilansu na   zysk,   nie 

mają więcej nic do zaproponowania 

w swojej ofercie. Czy tak musi być 

zawsze? Firma Budimex pokazała, 

że nie.
Opr. Jarosław Bzowy 

Tadeuszowie 
zapraszają…

Lekko na ciele,
Wesoło na duszy
Taki jest wieczór Tadeuszy…

W dniu imienin Tadeusza, w czwartek 28 października, o godz. 18.00 w 
Nowogardzkim Domu Kultury

W programie:
-Poezja, taniec, muzyka, śpiew,
- spotkanie z Arturem Komisarkiem, któremu pomagamy charytatywnie.
- wyjątkowe zdjęcie wszystkich noszących imię Tadeusz.
- inne atrakcje.
Pamiętajcie Tadeuszowie – czekamy na Was – przychodźcie z rodzinami 

i znajomymi!
Przepraszamy, że nie do wszystkich dotrzemy z zaproszeniami – przychodź-

cie – zaproszenia będą do odebrania na miejscu imprezy.

Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Łukaszewicz – tel. 506 999 902 
i Tadeusz Banachomski – 669 910 736 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Malwina Król, Ines Penczek.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna 

praca go obrobi i wartość mu wielką nada.    

Stanisław Staszic

40 lat minęło, 
czyli Jubileusz w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Nowogardzie
23 października odbyła się uroczy-

stość z okazji 40 - lecia istnienia Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-

sława Staszica w Nowogardzie. Obcho-

dy 40-lecia rozpoczęły się Mszą Świętą 

w Parafi i pw. św. Rafała Kalinowskiego, 

którą odprawił arcybiskup Szczecińsko-

Kamieński Andrzej Dzięga. Po mszy 

zebrani wzięli udział w przemarszu do 

Szkoły, który był poprowadzony przez 

orkiestrę Wood & Brass Band z Gole-

niowa. Wszyscy zaproszeni goście ze-

brali się w sali gimnastycznej, gdzie od-

była część ofi cjalna uroczystości popro-

wadzona przez uczniów Anitę Szcze-

śniak z klasy II TE i Wojtka Rafi ńskiego 

z klasy II TŻ. 

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci 

wszystkich pracowników Szkoły, którzy 

odeszli Dyrektor Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Nowogardzie Pan Ste-

fan Sitkowski wygłosił uroczyste prze-

mówienie.

 Goście z zaciekawieniem ogląda-

li krótką prezentację multimedialną 

przedstawiającą historię Szkoły i jej roz-

wój w minionym dziesięcioleciu - były 

to zdjęcia ze studniówek, wycieczek, 

matur, zawodów sportowych itd. W tle 

można było usłyszeć wspaniałe melodie 

wykonywane przez orkiestrę.

Zebrani goście mogli usłyszeć prze-

mówienia wielu osób, które dziękując za 

zaproszenie, gratulowały jubileuszu i ży-

czyły dalszych sukcesów. Wszyscy skła-

dali życzenia Panu Dyrektorowi, który 

otrzymał wiele prezentów i kwiatów.

Bardzo wzruszającym momentem 

było wystąpienie byłego Dyrektora 

Pana Lechosława Bechta oraz Pani Zo-

fi i Jarosz, która wyznała, że czuje się jak 

uczeń wyrwany bez przygotowania do 

odpowiedzi i musi improwizować�

W imieniu absolwentów przemówił 

były uczeń naszej Szkoły Mateusz Saran, 

który podziękował całemu gronu peda-

gogicznemu za przekazaną wiedzę oraz 

zaśpiewał piosenkę pt. ,,Przeżyj to sam”.

Prowadzący uroczystość podzięko-

wali wszystkim nauczycielom i pra-

cownikom Szkoły za pracę i serce, któ-

re okazywali przez wiele lat. Wyrazy 

wdzięczności skierowane były także do 

przyjaciół i sponsorów Szkoły.

Jubileusz można porównać do uro-

dzin, więc nie mogło zabraknąć tor-

tu na tę uroczystość. Tort miał kształt 

otwartej księgi, co miało to symbolizo-

wać wiedzę, którą uczniowie zdobywa-

li w Szkole przez 40 lat. Podczas zdmu-

chiwania świeczki przez Pana Dyrekto-

ra Sitkowskiego, Panią Alicję Jaklińską i 

Pana Piotra Łąpiesia, orkiestra zagrała 

„Sto lat”. Tym zakończyła się część ofi -

cjalna.  Uroczystość umilały piosenki w 

wykonaniu Kasi Sowul, Anety Ankow-

skiej, Sary Berezowskiej i Mateusza Sa-

rana. Publiczność mogła obejrzeć rów-

nież występ tancerzy z Nowogardzkiego 

Domu Kultury pod opieką Pana Miko-

łaja Kubiaka.

Po uroczystości zebrani goście zwie-

dzali Szkołę oraz spędzali miło czas przy  

poczęstunku wykonanym przez klasy 

technikum żywienia. W salach oglądali 

również wystawy zdjęć, osiągnięć spor-

towych, prac dyplomowych, wyrobów 

rękodzielniczych, kroniki oraz prezen-

tacje multimedialne.

 Jubileusz Szkoły był okazją do wspo-

mnień - to bardzo ważna chwila dla 

nas wszystkich, ale przede wszystkim 

dla absolwentów i byłych pracowników 

szkoły, którzy mogli spotkać się po la-

tach i przypomnieć dawne dzieje.

Serdecznie dziękujemy gościom za 

przybycie oraz wszystkim nauczycie-

lom i uczniom, którzy przyczynili się do 

przygotowania tej uroczystości. Z nie-

cierpliwością czekamy na następny ju-

bileusz – już za 10 lat!

Kasia Kozieł, kl. I THO

Zaproszeni goście

Orkiestra Wood & Brass Band pod kierownictwem pana Krzysztofa Sypienia

Przemówienie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi

Aneta Ankowska, Anita Szcześniak, Sara Berezowska, Kasia Sowul
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Grono pedagogiczne w świetnym humorze

Tort urodzinowy szkoły

A po uroczystości pyszne kiełbaski

Redakcyjna relacja w piątkowym wydaniu DN

Wycieczka uczniów SP 2

Zobaczyć, dotknąć, poznać…
Dnia 19.10.2010 uczniowie kl. IV - VI uczestniczyli w programie edukacyj-

nych zajęć przyrodniczych w Bielkowie k/Stargardu. Na program składały się, 
edukacyjne zajęcia terenowe, ekspozycje bogatej kolekcji zwierząt egzotycz-
nych oraz zajęcia i zabawy rekreacyjne. Podzielone na grupy dzieci oglądały 
fl orę i faunę torfowiska soligenicznego, obfi tującego w gatunki chronione. W 
tym samym czasie , druga grupa oglądała bogatą kolekcję gadów, owadów 
i pajęczaków , mieszczących się w sali terrarium. Dzieci widziały i dotykały 
między innymi kameleona i agamę. Zajęcia edukacyjne uatrakcyjnione zostały 
częścią rekreacyjną. Największym zainteresowaniem cieszyły się, ekspozycja 
zwierząt oraz zabawa kulami sferycznymi. Z chęcią też, skorzystały z prze-
jażdżki samochodem terenowym, skoków na trampolinie oraz pieczonych 
kiełbasek. Mimo typowo jesiennej dżdżystej pogody, humory i apetyty dzie-
ciom dopisały. Postanowiły wrócić tu, raz jeszcze, w przyszłym roku.

Inf. własna
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Internet
dla mieszkańców
Internet to dziś najlepsza forma komunikacji i ogromne źródło wiedzy. 

Są gminy, które już dziś stawiają dwa kroki do przodu i inwestują w jego 

powszechny dostęp.

Marcin Nieradka – kandydat 

na radnego Platformy Obywa-

telskiej (okręg nr 2) 
Wszyscy zastanawiają się jak tchnąć 

w Nowogard powiew świeżości. Pod-

czas kampanii samorządowej niektó-

rzy obiecali cuda. Niekoniecznie real-

ne i niekoniecznie miastu potrzebne. 

Uważam, że to właśnie inwestycja w 

darmowy dostęp do Internetu, to in-

nowacyjne rozwiązanie, które popro-

wadzi gminę ku rozwojowi.    

Ostatnio w sukurs samorządom 

przyszła sejmowa ustawa o rozwoju 

sieci i usług telekomunikacyjnych. W 

myśl nowego prawa samorządy mogą 

występować w roli telekomunikacyj-

nego operatora. Taka sytuacja stwarza 

nowe możliwości. Mianowicie samo-

rząd może sam dostarczać mieszkań-

com Internet. Przy dobrej woli władz 

usługa mogłaby być darmowa, lub 

bardzo tania. Jeśli gmina nie chce, to 

może porozumieć się z operatorem, 

któremu podłączenie się nie opłaca 

i dofi nansować odpowiednie inwe-

stycje. Obecnie kilkudziesięciozłoto-

we, miesięczne opłaty stanowią sporą 

część budżetu rodzin. 

Na darmowym Internecie skorzy-

stać może każdy. To przede wszyst-

kim inwestycja w kapitał ludzki. Ni-

komu nie trzeba przecież tłumaczyć, 

jakim źródłem wiedzy jest dziś kom-

puter z antenką. Na powszechnym 

dostępnie do Internetu najbardziej 

skorzystać może młodzież. Inwestycja 

w młode pokolenia, które kiedyś sta-

ną się elitą gminy i będą stanowić o jej 

sile, to rzecz podstawowa i strategicz-

na. Dostęp do sieci jest także atrakcyj-

ny dla inwestorów. Dotychczasowym 

taka usługa znacznie ułatwiłaby dzia-

łalność. Byłaby również atrakcyjnym 

bodźcem dla nowych fi rm, które liczą 

się z dostępem do informatycznej sie-

ci, choćby przy okazji obsługi banko-

wych kont. 

Oczywiście koszt zapewnienia dar-

mowego dostępu do Internetu nie jest 

mały. Np. ośmiotysięczna, małopol-

ska gmina Borzecin wydała na tę in-

westycję 2, 5 mln zł. Nie jest to jednak 

wydatek, na który nie stać Nowogar-

du. A przecież zawsze inwestycje zre-

alizować etapami. Na ten cel można 

uzyskać dofi nansowanie z środków 

unijnych przeznaczonych na przeciw-

działanie cyfrowemu wykluczeniu. 

Gminy, które zdecydowały się dostar-

czać bezprzewodowo sygnał musia-

ły przede wszystkim pozwolić sobie 

na budowę masztów nadawczych. Za 

ich pomocą najbardziej skorzystali na 

tym mieszkańcy wiosek. To właśnie w 

małych miejscowościach prywatnym 

operatorom nie zawsze opłaca się szu-

kać klientów. 

Upowszechnienie dostępu do In-

ternetu powinno być jednym z głów-

nych celów gminy myślącej o rozwo-

ju swoich mieszkańców. Ta inwesty-

cja powinna być jedną z kluczowych 

dla przyszłej Rady Miasta. Po prostu 

uczyni naszą gminę bardziej nowo-

czesną. Dlatego znalazła się w progra-

mie Platformy Obywatelskiej dla gmi-

ny Nowogard.  

Ponad 600 podpisów mieszkańców gminy ze-

branych w kilka  godzin – takie poparcie otrzy-

mali kandydaci na radnych Nowogardzkie-

go Forum Samorządowego. Ubiegły piątek był 

ostatnim dniem na rejestrację list kandydatów, 

którzy będą ubiegać się o mandaty radnych w 

wyborach samorządowych.  NFS wystawi  listy 

kandydatów na radnych we wszystkich okrę-

gach wyborczych gminy Nowogard – dwie na 

ternie miejskim i jedną wiejskim. Kandydatem 

Forum na burmistrza Nowogardu jest Marek 

Krzywania – pełniący funkcję Przewodniczące-

go Rady Miejskiej. Wybory odbędą się 21 listo-

pada 2010r. 

Zaufanie i partnerstwo

Nowogardzkie Forum Samorządowe 

– grupa prawdziwych fachowców
Tradycyjnie już na listach Nowo-

gardzkiego Forum Samorządowego 
znaleźli się przedstawiciele różnych 
środowisk i grup zawodowych.  Wśród 
kandydatów Forum są m.in.: członko-
wie organizacji społecznych i charyta-
tywnych, przedsiębiorcy, nauczyciele, 
rolnicy, dziennikarze oraz sportowcy. Z 
list Nowogardzkiego Forum Samorzą-
dowego startuje wiele młodych osób, 
które z pełną determinacją i odpowie-
dzialnością chcą pracować na rzecz 
rozwoju miasta i gminy.

„Nasi kandydaci, to połączenie do-
świadczenia oraz świeżej krwi pełnej 
nowych pomysłów do realizacji w ko-
lejnych latach”, - mówi Marek Krzy-
wania, kandydat na burmistrza Nowo-
gardzkiego Forum Samorządowego. 
„Warto podkreślić, że na listach ugru-
powania znalazły się tylko te osoby, 
które utożsamiają się z ideą i dotych-
czasowym dorobkiem  Nowogardz-
kiego Forum Samorządowego. Zapra-
szamy do współpracy tylko tych ludzi, 
za których możemy z pełną odpowie-

dzialnością poręczyć. Od których, mo-
żemy się wiele nauczyć.  Są to osoby 
powszechnie znane,  szanowane oraz 
pozytywnie odbierane w oczach społe-
czeństwa. Nie obca im jest ciężka pra-
ca i odwaga w podejmowaniu nowych 
wyzwań. Każdy z kandydatów na rad-
nych Nowogardzkiego Forum Samo-
rządowego, to osoba sukcesu!”.

Wielu z kandydatów Nowogardzkie-
go Forum Samorządowego, to obec-
ni radni oraz pracownicy wysokiego 
szczebla administracji samorządowej, 
którzy już od lat cieszą się zaufaniem 
wśród lokalnej społeczności. Wielu to 
społecznicy, którzy znają  codzienne 
problemy mieszkańców. 

 Kandydaci Nowogardzkiego Fo-
rum Samorządowego reprezentują róż-
ne środowiska, co sprawia, że tworzą 
grupę prawdziwych fachowców z roż-
nych dziedzin życia, budzących zaufa-
nie i partnersko traktujących społe-
czeństwo.  

Marcin Simiński
rzecznik prasowy, NFS

Lista kandydatów na radnych:

Okręg nr 1
1. Krzywania Marek   wiek 49 

2. Grebieniuk Witalij   wiek 55 

3. Szałapski Dariusz Roman  wiek 48 

4. Gontarska Barbara  wiek 70

5. Chmielnicka Tamara Ewa  wiek 47

6. Cyboroń Jacek Piotr  wiek 39

7. Garguliński Andrzej Henryk  wiek 26

8. Gronowski Grzegorz Paweł  wiek 21

9. Simiński Marcin  wiek 28 

10. Skwarczyński Paweł Zbigniew  wiek 29 

11. Skórniewski Andrzej  wiek 55 

12. Śmigiel Daniel Rafał  wiek 21 

13. Wojciechowski Piotr  wiek 30 

14. Wojniłowicz Krzysztof Władysław wiek 48

Lista kandydatów na radnych:

Okręg nr 2
1. Kucal Sławomir Tomasz  wiek 45 

2. Dobrowolski Marek  wiek 48

3. Paśko Rafał Marcin  wiek 28

4. Berezowski Mirosław  wiek 50

5. Stasik Nikodem Andrzej  wiek 38

6. Mościńska Dorota Małgorzata  wiek 46

7. Rynkiewicz Stanisław  wiek 49

8. Skubij Maciej  wiek 34

9. Winczewski Andrzej  wiek 57

10. Wiśniewski Arkadiusz Ireneusz  wiek 47

11. Kłaczyńska Paulina Kazimiera  wiek 23

Lista kandydatów na radnych:

Okręg nr 3 
1. Czyżak Irena  wiek 49

2. Kaczmarski Jerzy Lucjan  wiek 48

3. Szkołuda Anna  wiek 51

4. Armata Urszula Ewa  wiek 46

5. Druciarek Elwira  wiek 28

6. Gołdyn Maciej  wiek 25

7. Grygowski Krzysztof Robert  wiek 27

8. Niemira Bohdan Władysław  wiek 47

9. Olczyk Jarosław  wiek 35

10. Wróbel Wiesław  wiek 52

11. Krzywania Przemysław  wiek 24
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WŁADZA ZAPOMNIAŁA O MŁODYCH

Przyjmując na siebie funkcję 

rzecznika prasowego KWW Wspól-

ny Nowogard zdawałem sobie spra-

wę, że nie będzie to zadnie łatwe i 

przyjdzie mi wziąć odpowiedzial-

ność za obronę naszych postula-

tów programowych oraz ochronę 

samych kandydatów przed atakami 

personalnymi. Przekonałem się kil-

kukrotnie jak nie na rękę jest obec-

nej władzy powstanie naszej orga-

nizacji, ile problemów towarzyszy 

naszej działalności ze strony osób, 

dla których staliśmy się realnym 

zagrożeniem w Nowogardzie. Nie 

zrażamy się przeszkodami, idzie-

my do przodu i staramy się wyko-

nywać swoje założenia. Gwarantuję, 

że na pewno nie zabraknie nam chę-

ci i energii i się nie poddamy, a czy 

wszyscy wspólnie osiągniemy sukces 

zależy nie od władzy tylko od miesz-

kańców. Wierzymy w to, że czasy w 

których dominowała zasada: „Nie-

ważne, kto głosuje, ważne, kto 

liczy głosy.” już dawno minęły.  
Wspólny Nowogard to nie jest, jak 

się niektórym wydaje, dwóch rad-

nych, którzy zorganizowali się spe-

cjalnie przed wyborami. Wspólny 

Nowogard to ogromna rzesza mło-

dych ludzi, którzy postanowili połą-

czyć swoje siły i powiedzieć DOŚĆ 

obecnej sytuacji w mieście. Mamy 

również wsparcie osób starszych, 

doświadczonych, które śmiało moż-

na nazwać naszymi autorytetami. 

Cennymi radami dzielą się z  nami 

min. Stanisław Karman i Ryszard 

Zagórski, ludzie, którzy całe swoje 

zawodowe życie poświęcili pracy z 

młodzieżą. 

Dzisiaj większość z nas ma już 

swoje rodziny, małe dzieci, każdy w 

jakimś stopniu spełnia się zawodo-

wo,   mówiąc najprościej - radzimy 

sobie w tych trudnym czasach. Wie-

lu z naszych przyjaciół podjęło de-

cyzję, żeby po skończeniu studiów 

nie wracać do Nowogardu. Kupi-

li bilety lotnicze i wyruszyli w świat 

,,za chlebem”. My postanowiliśmy 

wrócić, bo właśnie w Nowogardzie 

chcieliśmy wejść w prawdziwe do-

rosłe życie. Nie należymy do poko-

lenia, które czeka na mannę z nieba. 

Nie liczymy na to, że ktoś da nam 

coś za darmo. Mamy świadomość, 

że tylko ciężką pracą można w życiu 

coś osiągnąć. Zdajemy sobie sprawę, 

że czasy mieszkań i samochodów z 

przydziału już dawno minęły. Jeste-

śmy realistami i wiemy, że na własne 

mieszkanie czy dom trzeba wziąć 

w banku kredyt na 30 lat i spłacać 

przez większość życia. Mimo to, 

właśnie w naszym mieście, postano-

wiliśmy podjąć wyzwania codzien-

nego życia. 

Niestety, w gąszczu codziennych 

problemów coraz częściej zaczyna-

my odczuwać, że władze, których 

zadaniem powinno być wspieranie 

obywateli nie tylko nie pomaga w 

codziennym ży-

ciu, a  wręcz od-

wrotnie, zaczy-

na przeszkadzać 

i rzucać kłody 

pod nogi.

Można podać 

na to wiele przy-

kładów. Głośna 

sprawa odebra-

nia koncesji do-

tknęła również 

młodych przedsiębiorców. Nieza-

leżnie od wyroku, był to ewident-

ny efekt złej woli rządzących, bo za-

miast pomagać, od razu wyciągnię-

to surowe konsekwencję. Próba pry-

watyzacji przedszkola jest kolejnym 

przykładem. Chyba żaden racjonal-

nie myślący mieszkaniec nie wierzy 

w to, że to tylko inicjatywa pani dy-

rektor. Sprawa ewidentnie wyglą-

dała na zaplanowaną i przemyśla-

ną. Dlaczego burmistrz nie zawie-

sił dyrektorki, a jeszcze przyznał jej 

nagrodę? Dlaczego ta sprawa wyszła 

właśnie teraz, pod koniec kadencji 

obecnej rady? Tylko dzięki determi-

nacji rodziców udało się wszystko 

zablokować i, jak to celnie określił 

Redaktor Simiński w swoim artyku-

le, to rodzice mają największe prawo 

o decydowaniu w takich sprawach, 

bo to oni utrzymują tą placówkę. 

Przeważnie młodzi rodzice. Zamiast 

wdzięczności funduje im się najgor-

szą z możliwych historii kosztem 

bezpieczeństwa ich pociech. Podob-

nych spraw jest więcej. My, młodzi 

rodzice, jaką możemy mieć pew-

ność, że za chwilę ta sama władza 

- jeśli ponownie zostanie wybrana, 

nie zafunduje naszym dzieciom ko-

lejnej po świńskiej fermie w Miętnie 

bomby ekologicznej w Glicku? Są ku 

temu zakusy i nikt tego nie ukrywa. 

Zamiast spacerować nad jeziorem z 

naszymi pociechami, będziemy mu-

sieli szczelnie zamykać okna, aby 

chronić je przed wszechobecnym 

smrodem padliny. Kto był w Śmiło-

wie ten wie, jak tam wygląda życie 

mieszkańców. Młodzi rodzice nie 

spacerują tam z wózkami, tylko wy-

jeżdżają do innych miast, by chronić 

swoje pociechy

Największym paradoksem No-

wogardu, w mojej ocenie jako mło-

dego rodzica i  odniesieniu do na-

szych najmłodszych, jest fakt, że 

miasto, którego chodniki podczas 

każdego niedzielnego popołudnia 

zapełniają się po brzegi kolorowy-

mi wózeczkami, mówiąc żartobli-

wie: ,,na chodnikach robi się ko-

rek” – NIE POSIADA PUBLICZ-

NEGO ŻŁOBKA!!! Widać władze 

nie zauważyły, że nasze pokole-

nie końca lat siedemdziesiątych i 

osiemdziesiątych jest pokoleniem 

wyżowym. To, że postanowiliśmy 

osiedlić się w Nowogardzie, tu pła-

cić podatki i tu wychować nasze 

dzieci, powinno wzbudzać w rzą-

dzących chęć ułatwiania nam star-

tu w dorosłe życie, bo miasto to 

nie burmistrz i ratusz, tylko jego 

mieszkańcy. ŻŁOBEK byłby roz-

wiązaniem wielu problemów zwią-

zanych z opieką nad naszymi po-

ciechami. Nie każdy ma babcię, 

która może się zająć wnuczkiem i 

nie każdego stać na zatrudnienie 

niani. Widać nikt z władz tego nie 

zauważył, czemu trudno się dzi-

wić, wiek większości z obecnych 

radnych oraz panów burmistrzów 

może świadczyć o tym, że już daw-

no zapomnieli, co to znaczy mieć 

malutkie dzieci. Z resztą proszę 

sobie dokładnie przypomnieć, co 

obecnie znajduje sie w budynkach, 

które kiedyś były żłobkami.  

To jest kilka przykładów, że obec-

na władza nie tylko nie dba o mło-

dych ludzi, nie pomaga, ale wręcz 

dostarcza nam problemów. I śmiem 

postawić tezę, że za powstanie orga-

nizacji WSPÓLNY NOWOGARD 

nie odpowiada dwóch radnych, ale 

dotychczasowi rządzący, bo ich de-

cyzje spowodowały, że młodzi lu-

dzie w końcu postanowili dać wy-

raz swojemu niezadowoleniu. Dla-

tego postanowiliśmy wspólnie wziąć 

udział w wyborach samorządowych, 

jako bezpartyjny komitet. Chce-

my zmienić to miasto. Dla nas by-

cie radnym nie jest celem samym w 

sobie, bo i bez diety poradzimy so-

bie w życiu. Bycie radnym ma dać 

możliwość zmian, które są potrzeb-

ne, m.in. po to, żeby nasze dzieci, tak 

samo jak my, mogły wrócić do No-

wogardu za kilkanaście lat i tu roz-

począć swoje życie. Nie chcemy, by 

musiały szukać szczęścia w świecie.

Obecnie Nowogard nie dzieli się 

na bogatych i biednych, na mądrych 

i głupich, tylko na szczęśliwych i 

nieszczęśliwych rodziców. Szczę-

śliwcami są ci, których dorosłe dzie-

ci zostały w Nowogardzie, radzą so-

bie w życiu, czasem proszą o pomoc, 

ale są na miejscu, a szczęśliwi dziad-

kowie mają okazję, na co dzień ob-

serwować jak rosną ich wnuki. Nie-

szczęśliwi, chyba nie trzeba specjal-

nie tłumaczyć, widzą swoje dzieci 

dwa razy w roku, a wnuki po przy-

jeździe pytają: ,,Ta pani to moja bab-

cia?” Żadne sukcesy zawodowe za-

granicą nie zrekompensują długiego 

rozstania. Dlatego chcemy zaapelo-

wać do młodych i starszych, szczę-

śliwych i nieszczęśliwych rodziców 

o zaufanie, o mądrą decyzję, bo dla 

każdego rodzica najważniejsze jest 

dobro jego dziecka. Zastanówcie się, 

czy to co było dotychczas jest dobre 

dla waszych pociech. 

Michał Wiatr

Rzecznik Prasowy WN

Kandydat do Rady Miejskiej 
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Pani Annie
Błaszczak 

v-ce Prezes S.M. „Cisy” 

i Pani 
Elżbiecie Baluś 
byłej v-ce Prezes S.M. „Cisy” 

wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia z powodu

śmierci ojca  
składają: Rada Nadzorcza, 

Zarząd i pracownicy S.M. „Cisy” 

Nowogard.

„Nie mam słów, aby wyrazić, co czuję. 

Pozostały mi tylko łzy.”

Serdeczne podziękowania 

dla rodziny i wszystkich przybyłych 

za udział w uroczystościach pogrzebowych 

Mieczysława Grygowskiego
Składa żona z synami

KONDOLENCJE KONDOLENCJE

Festyn sportowo

-rekreacyjny w DPS
W dniu 21 października w Nowogardzkim Domu Pomocy Społecz-

nej na Smużnach odbył się festyn rekreacyjno-sportowy dla osób niepeł-

nosprawnych, pod tytułem „TY i JA AKTYWNI RUCHOWO”. Była to 

pierwsza z trzech imprez zaplanowanych w ramach projektu „Ty i Ja…”, 

przygotowana dla mieszkańców Domów Opieki Społecznej, Środowi-

skowych Domów Samopomocy oraz uczestników warsztatów terapii za-

jęciowej z województwa zachodniopomorskiego. Głównymi organizato-

rami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Akademia Wspierania Ini-

cjatyw Społecznych - AWIS i Dom Pomocy Społecznej, Smużyny 2 w No-

wogardzie. 

Dzięki udanej współpracy pozy-

skano dofi nansowanie ze środków 

PFRON za pośrednictwem Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Uroczysta inauguracja rozpoczę-

ła się o godz. 10.00 od przywitania 

przybyłych uczestników oraz zapro-

szonych gości po czym miało miej-

sce przemówienia z-cy Dyrektora ds. 

terapeutyczno-opiekuńczych pani 

Małgorzaty Danielewskiej oraz pre-

zesa Stowarzyszenia AWIS Tobiasza 

Lubczyńskiego. Zmagania sportowe 

zapoczątkował emocjonujący tur-

niej tenisa stołowego, kolejnymi eta-

pami był konkursy drużynowe dar-

ta, rzutów piłką do kosza, drybling 

piłką nożną, wyścigi w workach 

oraz przeciąganie liny. Wszystkim 

konkurencją towarzyszyła sportowa 

rywalizacja oraz niezwykłe zaanga-

żowanie uczestników, którą w przy-

bliżeniu oddają poniższe fotografi e. 

Zawodnicy byli zagrzewani do wal-

ki przez prowadzącą imprezę panią 

Instruktor terapii zajęciowej Renatę 

Licau-Gralak. Entuzjazm wyraźnie 

udzielił się zarówno poszczególnym 

drużynom jak i wszystkim zgroma-

dzonym gorąco dopingującym spor-

towe zmagania. W międzyczasie dla 

uzupełnienie sił podano pokrzepia-

jący posiłek. Ducha imprezy dosko-

nale oddają słowa przysięgi Olim-

piady Specjalnej „Pragnę zwycię-

żyć, lecz jeśli nie będę mógł zwycię-

żyć niech będę dzielny w swym wy-

siłku”. Zwieńczeniem imprezy była 

ceremonia kończąca zmagania po-

łączona z wręczeniem nagród i dy-

plomów dla każdego z uczestników 

oraz rozdanie drużynowych pucha-

rów przez przedstawicieli Domów 

Pomocy Społecznych, Nowogardz-

kiego Urzędu Pracy oraz Akademii 

Wspierania Inicjatyw Społecznych. 

Kolejne imprezy zatytułowane: „TY i 

JA TWÓRCAMI SZTUKI” oraz „TY 

i JA W TAŃCU i ŚPIEWIE” odbędą 

się  28.10.2010r. i 18.11.2010r.
Koordynator projektu Mateusz Pio-

trowski

Foto Jarosław Bzowy
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  Projekt Powiatu Goleniowskiego 

pn. „WENI 2 SPG” 
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 

2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 
realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie 

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie 
w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r. 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

 Powiat Goleniowski informuje, 
że rozpoczął realizację projektu pn. 

„Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum 

Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby 

Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie”

Projekt obejmuje budowę nowego obiektu infrastruktury szkolnej wraz 

z jego wyposażeniem. Będzie to placówka edukacyjno-oświatowo pełnią-

ca funkcje rewalidacyjno – rehabilitacyjne, w pełni przystosowana dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek PCER tworzyć będą: trzy-

kondygnacyjny dwubryłowy budynek dydaktyczny (wysokość - 11,50m), 

główna bryła   na planie prostokąta 16,2 x 60,0m bez podpiwniczenia, 

dach dwuspadowy o pochyleniu 5%.

Benefi cjentem projektu jest Powiat Goleniowski.

Dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie została opraco-

wana przez „GPVT” Pracownia Architektoniczna s.c z Poznania. Stu-

dium wykonalności przygotowała fi rma Grupa Ergo Sp. z o. o. z Wro-

cławia. Wykonawcą robót jest fi rma „PBO – GRINBUD” Sp. z o.o. z No-

wogardu. 

Projekt jest współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013.

Planowana całkowita wartość zadania wynosi 13 916 435,49 zł, z cze-

go 50% stanowi dofi nansowanie Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa 7 „Rozwój 

infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia” Działanie 7.1. „Infra-

struktura edukacyjna” Poddziałanie 7.1.2. „Infrastruktura edukacyj-

na – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego 

UWAGA 

zmiana orkanizacji ruchu 
przy Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie 

w dniach 28.10.2010 - 02.11.2010

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Zespół Interwencji Kryzysowej 
w Nowogardzie udzieli profesjonalnej pomocy. 

 Pomoże ochronić przed następnymi zagrożeniami w razie potrzeby.

 Powiadomi o popełnieniu przestępstwa Prokuraturę lub Policję.

 Zwoła zespół Interdyscyplinarny.

 Udzieli wsparcia materialnego i umożliwi kontakt ze specjalistami - psy-

chologiem i prawnikiem.

Zapamiętaj! NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!

Jeśli byłeś świadkiem tragicznego zdarzenia przemocy domowej, do-

świadczasz przemocy w domu, nie wiesz gdzie zwrócić się z problemem 

i uzyskać wsparcie.                                                 

 Skorzystaj z naszej pomocy!

Wszelkie informacje o nas, w formie informatorów, ulotek znajdziesz 

w Ośrodku Pomocy Społecznej    w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6. tel. 91-39-

25-268 lub 91-39-26-289, fax. 91-39-26-251.

Dorota Maślana - Koordynator ZIK 
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.  

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu 
powierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 ***

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-
RAŻE MUROWANE, POW, 20 
MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. IV piętro 
Żeromskiego 19. 84 tys. 883 636 023

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 le-
cia, 11 m kw. 1 piętro, parking. 
501 549 818

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. w Nowo-
gardzie. 95 766 9000

• Dobra Nowogardzka okolice segment 
domu, 3 pokoje, kuchnia 42 tys, Tel. 
501 307 666.

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 
m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . Tel 
603 530 638

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w Wierz-
bięcinie wraz z przylegającym ogród-
kiem oraz garażem . Cena 175 000 zł.  Tel.  
604 942 164

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja Tel   
503 150 300 

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. Dom 
170 m2 i budynek na działalność gospo-
darczą 300m2 na działce 15 arów. Tel.  
660 346 200 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
wraz z przylegającym ogródkiem oraz 
garażem cena 175 000. Tel. 604 942 164.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
67m2 , 3 pokoje, II piętro+ garaż Tel 660 
34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
w bloku po remoncie Tel.  693 850 197 *

• Kredyty, pożyczki hipoteczne, oferta 
20 banków. Możliwość dojazdu do 
klienta; telefon: 513 164 203.

• Wynajmę lokal na działkę gospodarczą 
(gabinet, biuro, usługi) 80 m. 606 703 451

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 
pokojowe – sutereny na większe z do-
płatą. 507 023 080.

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam dom Tel:, 91 39 21 603; kom. 
663 748 230

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Działka ogrodowa Nowogard odstępne 
1 700, 791 423 559

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego lub 
kawalerkę do wynajęcia, 782 660 184

• Garaż do wynajęcia do wynajęcia 
508 993 318

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 91 39 
21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus dru-
gi budynek gospodarczy 90m, działka 
1200 m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Pokój do wynajęcia po 20-tej 
725 590 955.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4- pokojo-
we, 508 309 980.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 
piętro 29 m2- 695 644 097.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki 
w zakładzie fryzjerskim; 91 39 23 540

• Sprzedam garaż na ulicy 15-go lutego. 
91 39 21 002

• Wynajmę biuro z Internetem 60 m2. 
511 267 991

• Kupię mieszkanie lub dom w Nowo-
gardzie (może być do remontu). Tel: 
503 785 717.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. 
Tel. 663603883

• Do wynajęcia garaż na ulicy Banko-
wej, Tel: 693 429 294. 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny me-
talic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwio-
wy) poj. 1,4 benzyna + LPG stan dobry. 
Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 
1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do ne-
gocjacji, 507-023-080

• Sprzedam Renault Clio 1994, poj. 1870 
m3, diesel. Cena 1 500 zł, Tel. 602 296 684

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
175/65/14. Tel: 505  149  773  100 zł za 
sztukę, Tel: 91 39 50 140

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod., 2000, 
cena do uzgodnienia, Tel: 725 005 803.

• BMW 518 rok 1995, gaz sekwencja, sprze-
dam lub zamienię na busa, 503 589 235.

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 
18 316 Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych 91 39 
21 691

• Sprzedam zboże: pszenica, owiec, Zyto, 
jęczmień. 531 741 232

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha 
pole w Wierzbięcinie, sprzedam 91 39 
21 354.

• Sprzedam kaczki skubane francuskie na 
zamówienie, 664 969 584.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławo-
mir. Tel. 606 824 461.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784  053  493, 604 
96 31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
Linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel.  607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Remonty mieszkań na każdą kieszeń Tel. 
721 140 501

• Usługi budowlane: terakota, glazura, 
hydraulika, elektryka, szpachlowa-
nie, malowanie, tapetowanie, regip-
sy, parkiety, panele, staż 15 letni w 
Niemczech, szybko tanio, solidnie. 
784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Usługi budowlane, remonty i wykończe-
nia- 503 589 235

• Korepetycje z matematyki 1 godz/25zł. 
Tel. 608 158 430

• Tipsy żelowe- 40 zł z dojazdem do domu 
klienta, 665 316 403

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia 
BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Transport Sprinter Maxi 880 082 783; 
668 404 295

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
504 965 111.
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Odzież używana
- selekcjonowana 
w rozmiarach od XS-3 XXL jest 

w sklepie przy ul. Blacharskiej 1a 
w Nowogardzie. 

Czynne: od pon. do pt od 10-17, 
Sobota od 9-14.

Usługi opiekuńczo

-pielęgniarskie

tel. 607 646 830, 

91 39 23 684

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

F.H.U. „Bartek”

Zatrudni magazyniera 
z uprawnieniami na wózki widłowe. 

Tel: 91 57 90 262; 
91 57 90 263.

• Inwestor zleci fi rmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachlowa-
nie. 510 916 530.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 
793 720 808.

• Firma budowlana zatrudni betoniarzy, 
zbrojarzy i cieśli. 694 440 205.

• Zatrudnię na budowie- 662 125 370.

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni bar-
mana i kierownika baru mile widziany 
język angielski i niemiecki. Dobre wa-
runki płacowe, 609 584 056.

• Firma „GIEJBO” zatrudni pracownika do 
warsztatu samochodowego w Golenio-
wie. Tel: 606 948 278

• Licencjonowany pracownik ochrony po-
szukuje pracy. 609 228 957.

• Przyjmę do pracy brukarza z doświad-
czeniem. 691 664 658.

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 
650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabary-
ty, domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii 
i inny sprzęt  608658184

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  tel  
603 353 789

• Sprzedam biszkoptowe szczeniaczki 
rasy Labrador Retriever. 509 876 705.

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewa-
nia na 150/200 m2 (na drewno, węgiel) 
696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki, suczka- 
850 zł. 513 157 299

• Oddam kotki w dobre ręce 601 172 993

• Sprzedam przyczepkę samochodową do 
rejestracji 795 911 886.

• Sprzedam karpia „kroczek” jadalny – 91 
39 10 656

• Sprzedam bardzo tanio dwa fotele i 
ławę. 510 910 605

• Sprzedam owczarki Niemiecki- 91 39 
10 656.

• Oddam w dobre ręce małą (ok. 4 mie-
sięczną) biało-czarną kotkę. Jest zdrowa, 
odrobaczona i bardzo przyjazna. Tel. 
722 200 088.

• Sprzedam deski sosnowe. 39-25-235

• Sprzedam klawiaturę i mysz bezprze-
wodową z fi rmy Apollo, cena 35 zł, Tel. 
514 641 905

• Kupię domek holenderski, camping, 
kontener, 604 798 835.

• Sprzedam gruz kruszony betonowo-
ceglany- ilość ok. 3000 ton. Niska cena 
odbiór okolice Dobrej Nowogardzkiej. 
783 222 238 lub 503 119 036.

• Oddam pieska 2 m-ce, kundel biały w 
czarne łatki, 504 525 966

• Sprzedam Camping „Knaus” 5- osobo-
wy stan dobry, zarejestrowany, ła-
downość do 750 kg cana do uzgodnie-
nia. 696 418 677

• Sprzedam tapczan dziecięcy, 
669 310 785.

• Sprzedam Wózek Gondola + space-
rówka, fotelik samochodowy dla dzie-
ci o wadze do 13 kg z adapterem, Tel: 
693 409 935 

• Sprzedam amortyzatory przednie do 
VWT5 nowe fi rmy BOGE. Tel: 691 887 889

• Sprzedaż wianków nagrobkowych. 
504 965 111.

• Sprzedam piec na butlę gazową (do 
ogrzewania pomieszczeń) 693 850 197.
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ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA:

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Pomorzanin Nowogard 
- Sęp Brzesko  1-1 (1:0)

W miniony weekend na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin Nowo-

gard rozegrał kolejny mecz Mistrzostwo V ligi zachodniopomorskiej. Na-

szym przeciwnikiem był dobrze radzący sobie w tej rundzie Sęp Brzesko.

Pomorzanin w tym   meczu pokazał,   że walczy cały czas o punkty, które 

są potrzebne do  wyjścia z grupy spadkowej. W sobotnim  spotkaniu pod-

opieczni trenera Gumiennego zachowali jeden cenny punkt remisując z Sę-

pem 1:1 chociaż kibice  i zawodnicy mogli czuć niedosyt ponieważ wielo-

krotnie piłkarze Pomorzanina mogli  zdobyć kolejne bramki.

W tabeli Pogoń II Szczecin 30 punktów, przed Zorzą Dobrzany i Stalą 

Szczecin po 25 pkt, czwarty jest Kłos Pełczyce 23 pkt. Sęp Brzesko ma punk-

tów 16 i zajmuje miejsce ósme.  Nasza dr użynana miejscu 14 – punktów 

7, podobnie jak Osadnik Myślibórz 15 w tabeli. Ostatnia jest Sparta Gryfi -

ce punktów 6, ale jeden mecz zaległy ze względu na śmierć trenera Janusza 

Polubieca.
Karolina Kubicka

Zagraniczne wojaże 
„BOSMANA”

Klub sportowy „BOSMAN” Nowogard w ciągu  tygodnia otrzymał trzy 

atrakcyjne zaproszenia na turnieje zagraniczne.

Pierwsze przyszło dla Oldbojów  na Halowy turniej piłki nożnej do Brze-

ścia  na Białoruś, który odbędzie się 11 grudnia. Drugie zaproszenie otrzyma-

ła drużyna Weteranów (50 lat ) na turniej w lutym do Wilna  gdzie nasi wete-

rani potwierdzili swój udział. W turnieju bierze udział  18 drużyn z 6 krajów.

Najciekawsze zaproszenie otrzymaliśmy z Czech. Jest to turniej trampkarzy 

rocznik 1996, udział potwierdziło 20 drużyn między innymi z Austrii, Czech, 

Słowacji, Węgier, Niemiec i Litwy.

Jest to bardzo dobrze zorganizowany turniej. Ponadto na miejscu planowa-

na jest dyskoteka,basen oczywiście pod opieką dorosłych. Zapraszają 12 za-

wodników + 3 trenerów.

W związku z tym że turniej odbędzie się 3-5 grudnia, proponuję klubom 

piłkarskim, szkołom, samym rodzicom piłkarzy zebrać drużynę trampkarzy i 

jechać jako Nowogard. 

Prezes klubu Czeskiego jest od wielu lat moim dobrym kolegą,więc mamy 

pewne ulgi pobytowe w tym turnieju. Czekam na odzew  a dla zainteresowa-

nych rodziców podaję swój numer telefonu: 606 612 367 lub udzielę informacji 

w pubie”PASADENA”ul. Warszawska  9
ANDRZEJ  SZAFRAN

Halowa Liga 
Siatkówki LZS

W dniu 6 listopada rozpoczyna się Halowa Liga Siatkówki. Zapraszamy 

wszystkie drużyny siatkarskie do udziału w tej tradycyjnej imprezie sporto-

wej. Pierwsze mecze od godz. 15.00.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 609 307 315.
MGZ LZS

LZS – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej

W środę 17 listopada na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych rozpocznie się Halowy Turniej Piłki Nożnej. Zapraszamy zespoły do 

licznego udziału. Zapisy pod numerem telefonu 609 307 315.
MGZ LZS

Szachy

III Memoriał  
Janusza Kaweckiego

W niedzielę 7 listopada o godz.10.00 rozpocznie się w Klubie „Pomorza-

nina” przy placu Szarych Szeregów 6 w Nowogardzie III Memoriał Janusza 

Kaweckiego w Szachach – kategoria junior i senior.

Swój przyjazd zapowiedziała cała szachowa elita województwa zachod-

niopomorskiego.  Zachęcamy wszystkich zawodników z Gminy Nowogard 

do masowego udziału w turnieju.
MGZ LZS, fot. archiwum
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
REKLAMA

Willa Zbyszko 
organizuje zabawę 

Sylwestrową i Andrzejkową, 

chętnych prosimy o zapisy. 

Tel: 600 045 151

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

pn. - pt 9.30 - 18.30
sob. 10.00 - 15.00

ul. Wyszyńskiego 4, 5
NOWOGARD

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Zapewniamy:

- miłą obsługę

- obfi cie zastawiony stół

dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami : 91 392 63 88, 507 421 567

        5 letnia Amelka - czeka na pupilka

      cały czarny, łapy brązowe, czarna obroża

       tel. 784 017 270PROSZĘ O KONTAKT

l t i A lk k ilk

ZAGINĄŁ PIES

Podwórko PZMot

Tadek z kolegą i taczki - 
Zawsze czysto!  Bez sprzątaczki..

Tekst i foto LMM
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OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany.

2. Sprzedawca.

3. Barman Kelner

4. Monter stolarki PCV

5. Piekarz

6. Elektryk / elektronik.

7. Monter /składacz okien alumi-

niowe 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Agent ubezpieczeniowy

2. Kierownik zespołu

3. Dyrektor agencji

Zaufanie i partnerstwo

Głosuj na kandydatów 
z Nowogardzkiego Forum Samorządowego

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY NFS

Rozpoczyna się akcja Znicz 
- aby dojazd na cmentarz był bezpieczny!

Wkrótce rozpoczyna się Dzień Wszystkich Świętych oto parę sugestii, 

które pozwolą na sprawne i bezpieczne dotarcie do cmentarza a także  

powrót  do domu. 

Służby  Policjantów Prewencji 

i Ruchu Drogowego wspieranych 

przez funkcjonariuszy kryminal-

nych z Nowogardu i Goleniowa bę-

dzie dbać o nasze bezpieczeństwo w 

tych dniach już kolejny raz organi-

zując akcję “Znicz”. Aby bezpiecznie 

i spokojnie dotrzeć do domu, mu-

simy jednak pamiętać o kilku pod-

stawowych zasadach, w tym także o 

zmianach w organizacji ruchu przy 

cmentarzu. W najbliższych dniach, 

w związku ze zbliżającymi się świę-

tami, na polskich drogach nastąpi 

znaczne wzmożenie ruchu pojaz-

dów i pieszych. Najbardziej odczu-

walny i uciążliwy będzie on w rejo-

nach cmentarza i dworca PKS oraz 

trasach wjazdowych i wyjazdowych. 

Funkcjonariusze drogówki jeszcze 

raz przypominają podstawowe zasa-

dy, o których każdy kierowca powi-

nien pamiętać, zanim wybierze się 

w podróż. Po pierwsze, należy pa-

miętać, aby prowadzić swój pojazd z 

prędkością dostosowaną do warun-

ków panujących na drodze. Szcze-

gólnie w tych dniach, kiedy ten ruch 

jest znacznie większy, istotne jest, 

aby utrzymywać niezbędny odstęp 

miedzy pojazdami. Przypominamy 

też o konieczności włączenia świa-

teł mijania!!!. Niedopuszczalne jest 

wsiadanie za kierownicę po alkoho-

lu!!!. To wszystko ma niebagatelny 

wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Po 

drugie, pamiętajmy, aby przed wy-

jazdem w dłuższą trasę sprawdzić 

stan techniczny naszego samocho-

du (sprawność układu hamulcowe-

go, kierowniczego, oświetlenia i stan 

opon). Wybierając się w długą dro-

gę, bądźmy wypoczęci. Trasę poko-

nujmy etapami, robiąc, co pewien 

czas przerwę na odpoczynek. Po 

trzecie, zwracajmy szczególną uwa-

gę na znaki drogowe. W tych dniach 

w wielu miejscach pojawią się nowe 

oznaczenia. Dotyczy to szczególnie 

rejonów wokół cmentarzy. W new-

ralgicznych miejscach ruchem kie-

rować będą policjanci ruchu drogo-

wego i to do ich poleceń w pierwszej 

kolejności należy się stosować. Ape-

lujemy też do pieszych uczestników 

ruchu, aby korzystali z chodników, a 

w przypadku ich braku - z pobocza. 

Przed wejściem na jezdnię powin-

ni zachować szczególną ostrożność 

i przechodzić tylko w miejscach do 

tego wyznaczonych. Przebieganie 

lub wychodzenie spoza samochodu 

lub innej przeszkody ograniczają-

cej widoczność może zakończyć się 

tragicznie. W związku z tym, że tak 

wiele osób będzie chciało odwiedzić 

groby najbliższych, niektóre ulice w 

Nowogardzie  wyłączone będą z ru-

chu kołowego. W pobliżu cmenta-

rzy (Nowogard, Dobra Nowogardz-

ka) najprawdopodobniej  przygoto-

wane zostaną specjalne parkingi dla 

tych wszystkich, którzy zdecydują 

się wybrać na cmentarz swoim sa-

mochodem. Jednak doświadczenia 

z lat ubiegłych pokazują, że zdecy-

dowanie najszybciej będzie można 

dostać się w rejon cmentarza pieszo. 

Policja  Przypomina, jednak dla tych 

którzy zdecydują się na samochód 

, że samochody pozostawione w 

miejscach, gdzie jest to zabronione 

i gdzie utrudnia to ruch lub zagra-

ża bezpieczeństwu będą ich kierow-

cy karani lub wzywani do usunięcia 

pojazdu przez policjantów i służ-

by porządkowe. Pamiętajmy także, 

aby nie pozostawiać wartościowych 

przedmiotów w widocznych miej-

scach. Mogę one stać się łatwym łu-

pem dla złodziei. Zagrożenia wystę-

pują nie tylko na drodze. Warto być 

czujnym! Jeśli mimo wszystko pad-

niemy ofi arą przestępstwa, poinfor-

mujmy o tym natychmiast Policję 

Tel. 997, nie zacierajmy śladów i sta-

rajmy się zapamiętać jak najwięcej 

szczegółów mogących pomóc po-

licjantom w ujęciu sprawcy. Poli-

cjanci ruchu drogowego, prewencji, 

będą czuwać nad bezpieczeństwem 

wszystkich tych, którzy wybiorą w 

tych dniach na cmentarz.
Opr. Jarosław Bzowy 

źródło – KGP
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych

nowogardzkich 

nauczycieli
odbędzie się w dniu 7 listopada

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Dzień Wszystkich 

Świętych
„Spiszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” Ks. Twardowski 

Cytat jakże oddaje głębię miłości i Dnia Wszystkich Świętych  wobec 

tych których kochaliśmy tu na Ziemi za życia. Czas, który jest odliczany 

tu na ziemi powinien być czasem przede wszystkim miłości, której war-

tość jest ponad czasowa. Zbliżające się Święto jest smutne, ale bardzo ro-

dzinne, jego intencje jednoczą bliskich wobec tych, których już wśród nas 

nie ma. 

na cmentarzach. Są to tzw. wypominki 

za naszych najbliższych zmarłych, by 

cały Kościół modlił się za ich zbawie-

nie. Z ambon lub przy ołtarzu odczy-

tuje się imiona zmarłych wypisanych 

na kartkach i odmawia zwyczajowe 

modlitwy za wszystkich zmarłych.

Są to dni, skłaniające ludzi żyjących do 

duchowego kontaktu z innymi, czy to 

z żyjącymi czy ze zmarłymi. Nie kwiat, 

czy wieniec, które są ważne, ale uspo-

sobienie duchowe pomagają nam do-

brze przeżyć te dni. Czynności ze-

wnętrzne mają jedynie charakter po-

mocniczy, można być bowiem, w tych 

dniach, bardzo blisko zmarłej osoby, 

której doczesne szczątki spoczywa-

ją gdzieś daleko, wiele kilometrów od 

nas oraz wiele lat temu to nastąpiło.

  Już od bardzo wielu lat obchodzimy 

dzień 1 listopada “wszystkich świę-

tych”. Gdy nadejdzie czas ciszy i za-

dumy wszyscy niezależnie od tego w 

co wierzymy odwiedzamy cmenta-

rze oraz miejsca śmierci drogich nam 

osób, odwiedzamy groby bliskich nam 

zmarłych. Zapalamy znicze i modli-

my się przy mogiłach. Również w tym 

dniu chodzimy na miejsca krwawych 

bitew i na cmentarze wojenne. Nie 

możemy zapomnieć o tych, dzięki któ-

rym żyjemy w kraju wyzwolonym, w 

kraju wolnym i niezależnym, dlatego 

każdy z nas powinien się pomodlić za 

poległych za Ojczyznę, powinien za-

palić znicz na Grobie Nieznanego Żoł-

nierza, w miejscach pamięci narodo-

wej. Jest to jedyny dzień w roku, któ-

ry skłania nas do wspomnień o zmar-

łych, do zadumy i refl eksji. Zaduma 

nad losem ludzi zmarłych towarzyszy 

człowiekowi od czasów prehistorycz-

nych. I od najdawniejszych czasów 

powstają cmentarze, które dla chrze-

ścijan są miejscami świętymi, otacza-

nymi czcią ze względu na zmarłych, 

którzy tam spoczywają oraz wiarę w 

ich życie pozagrobowe.   Jest to jedy-

ne święto w roku, które skupia wszyst-

kich bliskich przy mogiłach.
Opr. Jarosław Bzowy 

Źródło - www.emkom 

Dzień Wszystkich Świętych w Pol-

sce kojarzy się przede wszystkim z 

odwiedzaniem cmentarzy, modlitwą 

za zmarłych i zapalaniem zniczy na 

grobach. Święto Wszystkich Świętych 

wprowadził dla całego kościoła papież 

Grzegorz IV w 834 roku jako symbol 

pamięci o zmarłych. Tradycja Wszyst-

kich Świętych początki swoje ma już w 

starym celtyckim święcie “Samhain”. 

Samhain (śmierć ciała) oznaczał dla 

naszych przodków początek nowego 

roku. Jeśli  wydaje się  dziwne,  że po-

czątek roku  zaczynał  się  w  dniu 1 li-

stopada, należy sobie uświadomić, że 

Celtowie byli rolnikami i dla nich żni-

wa zaczynały się sianiem ozimin, czyli 

obdarowaniem zaczątkiem życia gleby 

śpiących jeszcze pól. Ponadto wszy-

scy obchodzą to święto dokładnie lub 

prawie w tym samym dniu, w którym 

według sprawozdania Mojżeszowego 

rozpoczął się potop, tzn. siedemnaste-

go dnia drugiego miesiąca - miesią-

ca, który w przybliżeniu odpowiada 

naszemu listopadowi. Tak więc oka-

zuje się, że w rzeczywistości, począ-

tek temu świętu dało składanie hoł-

du ludziom, którzy zginęli w katakli-

zmie potopu. Wszystkich Świętych /

Kościół Katolicki, Episkopalny i Lute-

rański/ - to cześć dla wszystkich świę-

tych w niebie (tych znanych i tych nie-

znanych). W Kościele Katolickim jest 

to jeden z najważniejszych odbywa-

jących się obrzędów w roku. W tym 

dniu wszyscy katolicy są zobligowani 

do uczestniczenia w mszy.Ameryka-

nie z nieuchronnością śmierci oswa-

jają się na wesoło - 31 października 

swiętują Halloween. Tradycję tę przy-

wieźli na nowy kontynent irlandzcy 

emigranci. Jej korzenie sięgają czasów 

celtyckich, kiedy to ludzie przebiera-

li się przed złożeniem ofi ary bogowi 

śmierci, aby złe duchy ich nie rozpo-

znały. Właśnie dlatego dziś na balach 

z okazji Halloween szaleją czarowni-

ce, upiory, strzygi itp. Ten dzień okre-

śla się też jako Hallowmass (wzięte 

ze staroangielskiego Hallow, co ozna-

cza uświęcać). Drugi listopada jest to 

Dzień Zaduszny poświęcony zmar-

łym, których w tym dniu szczególnie 

się wspomina. Zaduszki wywodzą się 

z pogańskich uroczystości Słowian, 

które obchodzono cztery razy w ciągu 

roku. W Kościele katolickim uroczy-

ste obchody tego święta zapoczątko-

wał opat z Cluny - Odilon. To właśnie 

on wyznaczył dzień po Wszystkich 

Świętych na wspominanie wszyst-

kich, którzy odeszli.  Dzień Zaduszny 

jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, 

których dusze oczekują jeszcze w czy-

ścu na ostateczne spotkanie z Bogiem. 

Zaduszki są wspomnieniem zmarłych 

potrzebujących oczyszczenia, które 

mogą uzyskać przez modlitwę wier-

nych i Kościoła. Jest to dzień nabo-

żeństw i modłów w intencji wszystkich 

zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywają-

cych jeszcze pokutę. Temu celowi słu-

żą m.in. ofi ary składane w kościołach i 
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TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

WSPÓLNY NOWOGARD 
PRZYGOTOWANY DO WYBORÓW

KANDYDAT NA BURMISTRZA ORAZ KANDYDACI DO RADY 

MIEJSKIEJ ZAREJESTROWNI!

W dniu 26.10.2010 Tomasz Szafran został ofi cjalnie zarejestrowany, jako 

kandydat na burmistrza Nowogardu. Zarejestrowano również pełne listy 

kandydatów do Rady Miejskiej w trzech okręgach wyborczych. 

Okręg nr 1 Okręg nr 2 Okręg nr 3

1. Tomasz Szafran 1. Rafał Marek Szpilkowski 1. Tomasz Antas

2. Michał Grzegorz Wiatr 2. Tobiasz Henryk Lubczyński 2. Tomasz Pietrzyk

3. Marzena Maria Drobińska 3. Agnieszka Pisarek 3. Mirosława Teresa Cwajda

4. Krzysztof Władysław Żylak 4. Andrzej Jan Szafran 4. Wacław Wdowczyk

5. Stanisław Karman 5. Krystian Marek Miklas 5. Tomasz Krzysztof Litwin

6. Dariusz Szarek 6. Norbert Adam Dworak 6. Elżbieta Teresa Popińska

7. Renata Jadwiga Stasiak 7. Mateusz Piotrowski 7. Marek Kouhan

8. Sylwia Krzysztoszek 8. Janusz Zdzisław Syfert 8. Renata Langner

9. Robert Grygowski 9. Piotr Kędzia 9. Marek Krystkiewicz

10. Piotr Łokaj 10. Monika Małgorzata Kołodziej 10. Andrzej Kania

11. Mieczysław Machocki 11. Dorota Maria Tomasiak 11. Wiesław Olesiński

12. Dariusz Kielan 12. Kamil ,,Firka” Strzeszewski 12. Piotr Garguliński

13. Regina Eugenia Mąkowska 13. Bartosz Zdanowicz 13. Bogumił Gała

14. Ryszard Jan Zagórski 14. Aneta Magdalena Fedeńczak 14. Arkadiusz Ciechanowski

Wszystkie informację na temat kandydatów można znaleźć na stronie in-

ternetowej WWW.WSPOLNY-NOWOGARD.PL

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NOWOGARDU NA 

SPOTKANIE WYBORCZE Z KANDYDATAMI KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD z Okręgu nr 2 do Kawiarni Piwnica na Placu Wolności (Pod Ra-

tuszem) we wtorek 2 listopada na godzinę 18.00. 

KWW WSPÓLNY NOWOGARD

Płynie woda 
do Łęgna

We wtorek  26.10.2010 r., dokonano odbioru budowy sieci wodociągo-

wej przesyłowej Błotno – Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości 

Łęgno. Odbioru dokonał Kazimierz Ziemba Burmistrz Nowogardu przy 

współudziale Jerzego Kaczmarskiego z–cy Burmistrza Nowogardu, Mie-

czysława Laskowskiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz Urszu-

li Berezowskiej kierownika wydz. RLiF, Tadeusza Fiejdasza kierownika 

wydz. GKMiOŚ, Wojciecha Szponara z – cy kierownika wydz. GKMiOŚ, 

Mariusza Jażdżewskiego Inspektora Nadzoru i Arkadiusza Przeździeckie-

go Kierownika Budowy.

Inwestycja zrealizowana w dro-

dze przetargu nieograniczonego, 

w którym złożono 9 ofert. Wy-

konawcą robót, który zaoferował 

najniższą cenę jest Przedsiębior-

stwo Robót Instalacyjno – Mon-

tażowych, ul. Struga 78, 70 – 784 

Szczecin. Inwestycja objęta była 

budową:

- sieci wodociągowej PE Ø 110 o 

długości 3.020,40 m

-  sieci wodociągowej PE Ø 90 o 

długości 162,9 m

- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 

PN 10 – 17 sztuk o łącznej długości 

193,6 m

- studnie wodomierzowe 17 sztuk 

- hydranty żeliwne Ø 80 – 5 sztuk 

Łączny koszt realizacji zamówie-

nia to kwota 355.400,00 zł brutto.

Zadanie dofi nansowane jest w ra-

mach PROW (Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich) na lata 2007 

– 2013 – działanie 3.21 – podstawo-

we usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej w wysokości 75 % kosztów 

kwalifi kowanych netto.
Inf. UM, foto A. Sawicki

Ul. 700-lecia 
jak nowa…

W dniu 18.10.2010 r. dokonano odbioru przebudowanej ulicy 700-lecia  

na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą 3 Maja.

Przebudowa swym zakresem obejmowała wykonanie następujących ro-

bót:

1. wykonanie parkingu z betonowej kostki gr. 8 cm - 157,5 m2.

2. wyregulowanie studni, kratek ściekowych, zaworów - 25 szt.

3. wyfrezowanie starej i zniszczonej nawierzchni - 4 934 m2

4. wykonanie wyrównania z MMB - 623 Mg,

5. wykonanie warstwy ścieralnej z SMA - 4 934 m2

6. wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - 182 m2

W odbiorze udział wzięli: Ka-

zimierz Ziemba – Burmistrz No-

wogardu, Mieczysław Laskowski – 

Radny Rady Miejskiej, Tadeusz Fiej-

dasz – Kier. Wydz. GKMiOŚ Urzędu 

Miejskiego w Nowogardzie, Anna 

Józwa – Kier. Rejonu Dróg Woje-

wódzkich w Stargardzie Szczeciń-

skim, Marek Mikuła – z-ca kier. 

RDW w Stargardzie Szczecińskim 

oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Całkowity koszt przebudowy 

wspomnianego odcinka ul. 700-le-

cia wyniósł 500.420,72 zł z czego 

Gmina Nowogard w ramach poro-

zumienia na realizację zadania prze-

kazała 200.000,00 zł.

Wykonawcą robót było PRD PO-

L-DRÓG Nowogard S.A., ul. Górna 

2/1, 72-200 Nowogard. 
Inf. z UM, opr. i 

foto Katarzyna Marek - Kosakiewicz
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafi a 

pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

 XXXI Niedziela zwykła (Łk 19,1-10) 

Syn człowieczy przyszedł 
szukać i zbawić

„…Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien czło-

wiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on ko-

niecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był 

niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go 

ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 

spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozrado-

wany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Za-

cheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a je-

śli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: 

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. 

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło…”

Wzruszające są słowa Księgi Mądrości: „Nad wszystkim masz litość Panie, bo 

wszystko jest w Twojej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, aby się nawrócili.” 

Bóg rzeczywiście miłuje wszystko, co uczynił i nic nie ma w nienawiści, bo inaczej 

by przecież tego nie uczynił. Jeśli nas stworzył to po to, abyśmy istnieli, a nie aby nas 

potępić. Wzruszająca jest też scena z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Zacheusz pogar-

dzany przez innych (bo był celnikiem), zostaje dowartościowany przez Chrystusa.

Jest jednak w tej scenie coś więcej. To nie tylko Jezus okazuje miłosierdzie wo-

bec Zacheusza, ale także Zacheusz odpowiada radośnie na okazane miłosier-

dzie, miłosierdziem wobec innych. Jest to piękny przykład dialogu, jaki nawią-

zuje się między Bogiem a człowiekiem, między Łaską a ludzką duszą. 

I tego właściwe Bóg od nas oczekuje ... współpracy, miłosierdzia, podejmowa-

nia ustawicznie wysiłku nawracania się, bycia dobrym. Bóg nie czyha na nas jak 

groźny sędzia, wyczekujący tylko ludzkich potknięć aby nas karać. To nie jest 

obraz Boga - Miłości, Ojca Miłosiernego, Który kocha wszystko co uczynił. Bóg 

jest cierpliwy i ustawicznie czeka na ludzkie nawrócenie, na ludzką odpowiedź, 

na współpracę. Jakże inaczej wygląda wtedy ludzkie życie, a nawet ludzkie upad-

ki, grzechy i słabości. Bóg nie lekceważy naszych grzechów, nie udaje, że ich nie 

ma, nie twierdzi, że ich nie popełniamy, ale je wybacza i chce nas od nich uwol-

nić. Nie robi tego na siłę i wbrew człowiekowi, ale czeka na jego współpracę i 

akceptację. Widzi dobrą wolę człowieka i wychodzi jej naprzeciw, wspomaga ją 

swoją Łaską i Miłosierdziem. Jak w wypadku Zacheusza, jak w wypadku celnika 

Mateusza, jak w wypadku jawnogrzesznicy ..., jak w tylu innych wypadkach ... 

Nigdy nie jest za późno, aby się nawrócić. Bóg tylko na to czeka.

Czemuż więc stale odwlekamy nasze nawrócenie? Zbliżająca się Uroczystość 

Wszystkich świętych przypomina nam o naszym powołaniu do świętości w co-

dziennym życiu i o drodze do zbawienia.

   Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Kończy się już miesiąc październik – poświecony Matce Bożej poprzez 

modlitwę różańcową. Rozpoczynamy w listopadzie szczególny czas modli-

twy za naszych bliskich zmarłych przez „wypominki” czy „zaduszki”.  Zapra-

szamy na Msze św. w niedzielę o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach 

o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. 

o g.7.00 i 18.00. 

W poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w porząd-

ku niedzielnym w Nowogardzie. W kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego o 

godz. 7.30; 9.00; 11.00; 18.00; nie będzie tylko wyjątkowo Mszy św. o godz. 

12.30; Msze św. na cmentarzu 9.00; 10.00; 11.00; i o 13.00 – po dojściu pro-

cesji z Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Pamiętajmy w tym dniu o obo-

wiązku uczestniczenia we Mszy św., o Komunii Św., o naszej modlitwie za 

zmarłych.

We wtorek Dzień Zaduszny – Dzień wspomnienia wszystkich wiernych 

zmarłych. W kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego o godz. 7.00; 9.00; 18.00. 

O godz. 16.00 zapraszamy na wspólny Różaniec na cmentarzu. 

Nabożeństwa „wypominkowe” z modlitwa za zmarłych codziennie po 

Mszy św. wieczornej.

Dzień Fatimski w parafi i pw. MB Fatimskiej na os. Bema w Nowogardzie 

w sobotę 6 listopada o g. 12.00. Serdecznie zapraszamy.

„ZNICZE KUPUJESZ, 

FERIE FUNDUJESZ…”
Młodzież w niedzielę i poniedziałek po wszystkich Mszach św. będzie 

sprzedawać znicze w ramach akcji „Znicze kupujesz, ferie fundujesz”, gdzie 

naszymi datkami wspieramy wyjazdy młodzieżowe na ferie i wakacje. Za-

praszamy do pomocy na ten szczytny cel.

WYJAZD NA EUROPEJSKIE 

SPOTKANIE MŁODYCH TAIZE 

DO ROTTERDAMU…
Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 

dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w  Rotterdamie. Punkt przygotowań w pa-

rafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek o godz. 

19.00. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; 

www.rafalkalinowski.republika.pl)

PIELGRZYMKA DO ZIEMI 

ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIE-

MI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-

tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-

bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 

posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-

nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 

ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. 

Tomasza Tylutkiego z parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl)  
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Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 

w Nowogardzie 

składają szczere kondolencje 

Zoranowi Balov 
z powodu śmierci mamy oraz 

Ewie Balov 
z powodu śmierci teściowej. 

Łączymy się z Wami w smutku.

Zoranowi Balov 

i Ewie Balov

z powodu śmierci mamy
z powodu śmierci teściowej

Wyrazy żalu i współczucia łącząc się w bólu sąsiedzi 

z bloku Poniatowskiego 27

Halloween – „święto” 
z pogranicza okultyzmu i magii 

 Halloween czy tradycja Wszystkich 
Świętych? Obyczajem szeroko rozpo-
wszechnionym w kulturze europejskiej 
jest importowane z obszaru kultury 
amerykańskiej “święto” Halloween, któ-
re w polskich realiach wyraźnie kontra-
stuje z chrześcijańską tradycją Wszyst-
kich Świętych. Halloween (ang. hal-
low – uświęcić, uświęcać, poświęcić) to 
tradycja przejęta z USA, obecnie trwa-
le zakorzeniona w zachodniej kulturze. 
Pierwotnie zwyczaj ten nawiązuje do 
magiczno-satanistycznych kultów cel-
tyckich kapłanów (druidów), prakty-
kujących spirytyzm (kontakt z ducha-
mi zmarłych osób i demonów), a na-
wet składanie ofi ar z ludzi ku czci bó-
stwa śmierci.  Niektóre hipotezy wiążą 
go ze starożytnym świętem ognia, gdy 
na wzgórzach palono wielkie ogniska w 
celu odstraszenia złych duchów. Termin 
“Halloween” jest skrótem dwóch nazw: 
All Hallow Day (Dzień Wszystkich 
Świętych) i All Hallow Evening (Wie-
czór Wszystkich Świętych). Zwyczaj ten 
obchodzi się 31 października. Według 
ludowych przekonań dusze zmarłych 
mają tego dnia odwiedzać swoje domy. 
Z czasem to jesienne “święto” nabiera 
ponurych skojarzeń z duchami, wiedź-
mami, czarnymi kotami, czarownicami, 
demonami, stając się okazją do przebła-
gania nadprzyrodzonych sił rządzących 
przyrodą.  

Tę pogańską tradycję zawłaszcza-
ją sataniści, którzy noc Halloween (z 
31 października na 1 listopada) łączą z 
“czarnymi mszami” i orgiami seksual-
nymi, związanymi z demonicznym kul-
tem. Od średniowiecznych czasów wie-
rzono, że przed piekielną mocą czarow-
nic i wszelkiego rodzaju złem chroni za-
palenie świecy w wydrążonej dyni, któ-
ra po dziś jest symbolem Halloween i 
jednocześnie zabawowym rekwizytem. 
Nosi ona nazwę Jack-o-lantern, od prze-
zwiska nocnych strażników lub imienia 
człowieka ukaranego za paktowanie z 
diabłem (według irlandzkiej legendy), 
noszącego w jesienne noce latarnię z 
dyni aż do dnia Sądu Ostatecznego. Wy-

drążona dynia ma kształt demonicznej 
głowy z zapaloną świecą w środku.

Jest to poważne zagrożenie duchowe. 
Pozornie Halloween wydaje się niewin-
nym “świętem” zaspokajającym jedynie 
potrzeby tajemniczości, czemu sprzyja 
przebieranie się za czarownicę, wampira, 
ducha czy diabła, zainteresowanie rze-
czami budzącymi grozę, strach, lęk. Jest 
odpowiednim momentem dla wróżb 
dotyczących małżeństwa, szczęścia, 
zdrowia i śmierci. Tego dnia wzywa się 
pomocy szatana. Faktycznie Hallowe-
en może stanowić formę wtajemnicze-
nia w okultystyczno-demoniczny świat. 
Będąc sztucznym tworem, zlepkiem 
różnych tradycji obcych chrześcijań-
stwu, kojarzy się z niebezpiecznymi 
wierzeniami i kultami (ma konotacje 
satanistyczne). Znaki używane pod-
czas tego “święta”, jak śmierć, krew, du-
chy (przebieranie się w kostiumy ma na 
celu zmylenie, oszukanie duchów na-
wiedzających ludzi ostatniego dnia paź-
dziernika), otwierają na duchową rze-
czywistość przekraczającą wymiar psy-
chologiczny, odnosząc się do sfery świa-
topoglądowej czy religijnej. Halloween 
dobrze zadomowił się w polskiej kultu-
rze. Jest obchodzony w domach kultury, 
szkołach i często łączy się z propagowa-
niem okultyzmu, ezoteryki (wróżbiar-
stwo, spirytyzm). Z religijno-fi lozofi cz-
nego punktu widzenia praktykowanie 
tego zwyczaju stanowi poważne zagro-
żenie duchowe. 

Podsumowując zagadnienie “świę-
ta” Halloween, warto podkreślić, że za-
chowania magiczne stanowią istotną 
część tego obrzędu. Myślenie i działanie 
okultystyczno-ezoteryczne koncentruje 
się nie tylko wokół spraw dotyczących 
ziemskiego życia, ale sięga znacznie da-
lej, w duchową sferę człowieka, otwiera-
jąc go na niebezpieczną rzeczywistość, 
prowadzącą do utraty relacji z Bogiem, 
samym sobą i innymi ludźmi.          

Opr. x.TT (więcej można przeczytać 
na i obejrzeć na stronie www.ceszke.

pl – polecam)

Wszystkich Świętych
Parafi a pw. WNMP

PONIEDZIAŁEK 1 LISTOPADA – Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. w kościele parafi alnym o godz. 7.00; 9.30; 11.00; 12.00 i 18.00. Po 

mszy św. o godz.12.00 wyruszymy z procesją na cmentarz, gdzie weźmiemy 

udział  w nabożeństwie za zmarłych i głównej mszy św. na cmentarzu  ok. 

godz. 13.00.

O godz. 17.00 w kościele parafi alnym różaniec za zmarłych połączony  z 

wypominkami.

Msze św. w kościołach fi lialnych: 

Wojcieszyn i Karsk o godz. 9.00; 

Dąbrowa i Olchowo godz. 15.30.

WTOREK 2 LISTOPADA – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Msze św. w kościele parafi alnym o godz. 9.00 i 18.00 oraz o godz. 21.00 

msza św. papieska o rychłą beatyfi kację i kanonizację Sługi Bożego Jana 

Pawła II.

Msze św. w kościołach fi lialnych:

Dabrowa – msza św. z procesją na cmentarz o godz. 16.00;

Karsk – o godz. 16.30;

Olchowo – o godz. 16.30.

We wtorek 2 listopada biuro parafi alne nie będzie czynne.

Odpust w o kresie od 1 do 8 listopada

Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w 

kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko 

jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące: 

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 

2) odmówienie “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”, 

3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św., 

4) Spowiedź i Komunia św. 

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawie-

dzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni 

roku   za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Źródło – biuletyn

Opr. LMM

NOWOGARDZKI DOM KULTURY ZAPRASZA

Na zbiorowy wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie

na operetkę pt. „Cygańska Miłość Cnotliwej Zuzanny”

W niedzielę, 21.11.2010 godz. 19:00

Cena biletu:    - normalny 42 zł + koszt przejazdu 16 zł = 58 zł

-zbiorowy 32 zł + koszt przejazdu 16 zł  = 48 zł

zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy

 do dnia 04.11.2010 pokój numer 29.

z chwilą zamówienia miejsca, należy dokonać wpłaty

 za przejazd i udział w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

KONDOLENCJEKONDOLENCJE
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Oliwier syn Małgorzaty 

Kamińskiej 

ur. 23.10.2010 

z Nowogardu

Bartosz syn Anity i 

Łukasza ur. 26.10.2010 

z Błądkowa

Natalka córka Urszuli 

Rzepkowskiej 

ur. 22.10.2010 z Łobza

Andrzej syn Małgorzaty i Andrzeja 

Kułyniak ur. 27.10.2010 z Warnkowa

Amelka córka Justyny 

Michalczuk ur. 

24.10.2010 z Długołęki

Filip syn Anny 

i Wojciecha ur. 

26.10.2010 z Kościuszek

Alan syn Agaty Guga 

ur. 22.10.2010 

z Nowogardu

Kuba syn Beaty Radomskiej 

ur. 27.10.2010 

ze Szczecina

Korzystamy z okazji, 

by w Dniu Twoich 

imienin życzyć Ci 

pogody ducha i dużo, 

dużo szczęścia, Kochanej 

Wioli Wasij 
z najlepszymi 

życzeniami: 

Mąż z córkami 

Alą i Agatą.

Z okazji 

28 urodzin 

dla Lucyny 

Ołubiec 
najserdeczniejsze 

życzenia, zdrowia 

i szczęścia 

w dalszym życiu. 

życzą Mateuszki

ŻYCZENIA

SP 3 i NDK była 

z wizytą w Serbii
Na początku października po raz drugi reprezentacja naszej szkoły, a 

po raz trzeci NDK była z wizytą w Serbii w Pranianach– gmina Gornji Mi-

lanowac.  Wymiana młodzieży z naszego miasta odbyła się dzięki podpi-

saniu umowy pomiędzy gminami Nowogard a Gornji Milanowac i szko-

łami: SP nr 3 i szkołą w Pranianach . Serbowie natomiast przyjeżdżają 

do naszego miasta w trakcie trwania warsztatowych spotkań artystycz-

nych odbywających się w ramach festiwalu „Lato z Muzami” w NDK.

Naszą szkołę reprezentowali  Te-
atrzyk pod Chmurką, uczennice z koła 
plastycznego, a także uczniowie, któ-
rzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce.

Nowogardzki Dom kultury repre-
zentowali uczestnicy kół tanecznych 
FLESZ i FLESZ DANCE.

Droga do Serbii jest długa i dość 
uciążliwa, jechaliśmy ponad 20 go-
dzin. Jednak po drodze przejeżdża-
liśmy przez kilka państw unijnych: 
Niemcy, Czechy, Słowacja i Węgry. Na 
granicy Węgiersko-Serbskiej celnicy 
sprawdzali nasze paszporty.

Serbowie przygotowali nam bar-
dzo ciepłe powitanie. Mieszkaliśmy w 
gospodarstwie agroturystycznym na 
szczycie góry, oddalonym 10 km. od 
szkoły w uranianach, skąd codziennie 
dojeżdżaliśmy na  warsztaty lalkarskie, 
warsztaty folklorystyczne i wokalne, 
warsztaty malowania na szkle i jedwa-
biu oraz matematyczno-szachowe.

Byliśmy z wizytą w dwóch zaprzy-
jaźnionych  szkołach, gdzie przedsta-
wiliśmy krótki program artystyczny i 

rozgrywaliśmy mecze siatkówki. Raz 
udało nam się wygrać, niestety w dru-
gim spotkaniu musieliśmy uznać wyż-
szość gospodarzy. Kolejnym razem zo-
baczyliśmy cudowny zakątek Serbii 
zwany „sercem Serbii” – Owczar Bani, 
gdzie obserwowaliśmy płynące po Mo-
rawie tratwy. Na koniec mogliśmy od-
prężyć się na krytym basenie z wodami 
termalnymi. Kolejnego dnia mieliśmy 
wycieczkę do Cacka – 80 tysięcznego 
miasta oddalonego o 50 km od Prania-
ni, gdzie mogliśmy zakupić pamiątki. 

Z okazji 152 – lecia szkoły w Pra-
nianach grupy z Trójki i NDK przy-
gotowały wspólnie program artystycz-
ny, który zaprezentowaliśmy w Domu 
Kultury w Pranianach.

Wracając do Polski zatrzymaliśmy 
się w stolicy Serbii – Belgradzie, gdzie 
mieliśmy okazję zwiedzić muzeum 
wojska i militariów, a także starą część 
Belgradu ze wspaniałymi deptakami i 
zabytkami.

Podsumowując – było fantastycz-
nie!!! Oby ta współpraca trwała jak 

najdłużej, bo warto pracować a w na-
grodę zwiedzać zakątki i piękne miej-
sca w Serbii.  

Dziękujemy Panu Burmistrzowi i 
Radzie Miejskiej za pomoc w organi-

zowaniu naszej wycieczki.
inf. własna
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Fetor z fermy drobiu
Bardzo często z racji wykonywanego zawodu przejeżdzam po gminie No-

wogard i Osina.

Święto Reformacji 
w Nowogardzie 

Marcin Luter, augustianin żyją-

cy w XVI wieku, poprzez osobiste 

spotkanie z Bogiem doświadcza we-

wnętrznej przemiany. Jako zakon-

nik studiuje Pismo Święte i pod jego 

wpływem dostrzega potrzebę refor-

my swojego kościoła. Zaczerpnąw-

szy siłę z bezpośrednich konfronta-

cji ze Stwórcą, stanowczo sprzeciwia 

się średniowiecznym praktykom re-

ligijnym i 31 października 1517 roku 

w Wittenberdze spisuje sławnych 95 

tez. Nie chce odejść z łona kościo-

ła, nie planuje początku nowego ru-

chu religijnego,  lecz wiedziony tro-

ską o czystość nauki biblijnej , pra-

gnie powrotu do źródła. Solus Chri-

stus – tylko Chrystus, Sola Fide - tyl-

ko wiara, Sola Scriptura - tylko Pi-

smo Święte kładą podwaliny pod 

nowy ruch religijno-społeczny. Po-

mimo surowych konsekwencji, nie-

zachwianie stoi przy Bogu i objawio-

nej Prawdzie. Rozpoczyna ruch re-

formacyjny na europejską skalę…  

Na świecie żyje obecnie 800 mi-

lionów protestantów, co stanowi 

13 procent populacji świata. Stawia 

to protestantyzm na drugim miej-

scu po katolicyzmie, pod względem 

liczby zrzeszonych w tym nurcie 

chrześcijan. Obecnie w łonie pro-

testantyzmu występują dwa zasad-

nicze nurty: historyczny  ewange-

licyzm- luteranie, kalwini i meto-

dyści oraz reprezentujący kościoły 

wyboru ewangelikalizm - ewange-

liczni chrześcijanie, baptyści i zielo-

noświątkowcy i inne wolne kościoły 

chrześcijańskie.

Kościół Ewangelicznych Chrze-

ścijan  to narodzony w początkach 

XX wieku ruch ewangelicznych 

chrześcijan pod przywództwem 

Jana Prochanowa, zwanego też „re-

formatorem Wschodu”, teologicznie 

ma wiele wspólnego z baptyzmem. 

Członkowie starają się opierać wy-

łącznie na Biblii, oddają chwałę je-

dynie Trójjedynemu Bogu i uznają 

Chrystusa za jedynego orędownika. 

Zbawienie postrzegane jest jako nie-

zasłużony dar łaski dostępny dzięki 

wierze i udzielany poprzez nowe na-

rodzenie (wyznanie Jezusa w modli-

twie Panem i Zbawicielem). Prakty-

kuje się dwa ustanowienia: chrzest i 

Wieczerzę Pańską (memorializm). 

Kościół składa się z 52 zborów, pla-

cówek i stacji misyjnych, zrzeszają-

cych łącznie 2090 wiernych.

Z okazji Święta Reformacji Zbór 

w Nowogardzie pragnie zaprosić 

na projekcję biografi cznego fi lmu 

pt: ”LUTER”.

Luter to fi lm zrealizowany z roz-

machem, który nie krystalizując po-

staci niemieckiego reformatora, po-

zwala skupić się na jego dylematach 

i prześledzić długotrwałe zmagania 

reformatora z dylematami, które le-

gły u podstaw Reformacji. Umoż-

liwia sięgnięcie do korzeni prote-

stantyzmu  i pomaga zrozumieć jego 

znaczenie dzisiaj.

Zapraszamy 31.X.2010 do siedzi-

by Zboru KECh w Nowogardzie,  

ul.700-Lecia 14  (teren ZBK) o go-

dzinie 18:00. WSTĘP  WOLNY
pastor Cezary Komisarz

Prezbiter Okręgu Zachodniego  

Ostatnio odwiedziłem Żabówko, 

gdzie rozmawiałem z mieszkańcami 

tej miejscowości. Skarżyli się oni na 

uciążliwy fetor wydobywający się ze 

znajdującej się tu fermy drobiu.

Właściciel nie posiada  fi ltrów 

wentylacyjnych.

Nie jest to jedyna uciążliwość ze 

strony właściciela fermy. Kolejne 

zarzuty pod jego adresem, to zała-

dunek drobiu na samochody, który 

odbywa się nie na terenie fermy, a 

wprost na ulicy; w ten sam sposób 

odbywa się rozładunek paszy- na te-

ren fermy nie pozwala wjeżdżać po-

jazdom. Aby było łatwiej podjechać 

pod bramę fermy zasypał rów od-

prowadzający wodę. Z tego powodu 

woda wypływa na szosę.

Nie ma żadnego znaku drogowe-

go, o utrudnieniach, że trwa załadu-

nek drobiu albo rozładunek paszy. 

Ferma drobiu znajduje się na zakrę-

cie - gdy stają duże pojazdy samo-

chody nie mogą przejechać.

Kolejna sprawa, to brak mat sani-

tarnych. Takie maty widziałem m.in. 

na fermie drobiu w Redle i Osinie.

Odpowiednie służby mogłyby się 

przyjrzeć funkcjonowaniu fermy w 

Żabówku.
Ireneusz Karczyński   

MAMMOGRAFIA I NIE TYLKO
To już trzydziesty raz dnia 06.11.2010r.Panie z terenu Nowogardu i okolic 

mają okazję skorzystać z wyjazdu na badania mammografi czne,organizowa-

ne przez Samorządową Fundację”Zdrowie”oraz NZOZ Medical Care CRi-

DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: - badanie mammografi czne - 

wynik badania oraz konsultacja lekarska

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 

„Profi laktyka Wad Słuchu” przez specjalistów.Panie Będą mogły zbadać 

słuch i uzyskać dalsze zalecenia. Rej stracja i szczegółowe informacje Sa-

modzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 

tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.00-ej tel.505393636. Dobro-

wolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZA-

DBAĆ SAMA!

  Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus
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W dniu 27 października Sojusz 

Lewicy Demokratycznej zorganizo-

wał konferencję prasową

na której my przedstawiciele pra-

sy lokalnej zostaliśmy zapoznani ze 

szczegółami programu z jakim So-

jusz idzie do wyborów samorządo-

wych. Zarówno Robert Czapla – 

kandydat na burmistrza , Jerzy Ja-

błoński kandydujący do Rady Po-

wiatu jak i debiutujące w roli kan-

dydatów na radnych przedstawiciel-

ki młodego pokolenia wykazali się 

znajomością problemów jakie nur-

tują mieszkańców oraz prezentowa-

li śmiałe rozwiązania  - rozwiązania 

realne, oparte na aktualnych możli-

wościach i obiektywnych uwarun-

kowaniach w jakich działa samorząd 

lokalny.

Nie było obietnic bez pokrycia! 

Program dla Gminy Nowogard pre-

zentujemy w dzisiejszym wydaniu 

gazety, natomiast program jaki pla-

nują realizować kandydaci Sojuszu 

do Rady Powiatu przekażemy w ko-

lejnym wydaniu w dniu 5 listopada.

Wśród kandydatów zgłoszonych 

przez SLD  połowę stanowią człon-

kowie Partii – druga połowa to lu-

dzie aktywni społecznie, znani w 

Nowogardzie z działalności w orga-

nizacjach pozarządowych oraz in-

nych związkach i stowarzyszeniach  

- całość to mieszanka doświadczenia 

i aktywnej młodości.

Kampania SLD będzie pozbawio-

na fajerwerków, a opierać się bę-

dzie na bezpośrednich spotkaniach 

z wyborcami.  W środę 6 listopada 

spotkanie z mieszkańcami na pla-

cu Wolności, które uświetni swoją 

obecnością poseł na Sejm Bartosz 

Arłukowicz – początek o godz.14.00

Kolejny etap kampanii to … spa-

cer po mieście i bezpośrednie roz-

mowy z mieszkańcami poszczegól-

nych osiedli. Kandydaci zapraszają 

w piątek 8 listopada.

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
- „Człowiek Dom Praca”

Na zdjęciu od lewej: Weronika Kolendo, Andżelika Patrycja Bogdańska, Robert 

Czapla, Jerzy Jabłoński, Paweł Lembas.

Sojusz Lewicy Demokratycznej 

w Nowogardzie przedstawia pro-

gram rozwoju gminy na najbliższe 4 

lata. Mamy wiedzę i doświadczenie 

w realizacji zadań gminnych, zna-

my możliwości naszego samorządu. 

Dlatego poniższy program jest real-

ny do wykonania. Jeśli okażecie Pań-

stwo zaufanie naszym kandydatom 

i oddacie na nich swój głos w wybo-

rach 21 listopada, zyskujecie gwa-

rancję wykonania poniższych zadań:

Opieka zdrowotna

- Rozwój służby zdrowia, w tym 

dokończenie rozbudowy szpitala,

- Wspieranie organizacji opieki 

zdrowotnej dla mieszkańców tere-

nów wiejskich,

- Wsparcie i rozwój opieki zdro-

wotnej w szkołach. 

Opieka społeczna

- Opiekuńcza rola i pomocna dłoń 

urzędnika dla każdego obywatela,

- Skierowanie odpowiedniej po-

mocy społecznej do tych, którzy jej 

potrzebują,

- Budowa kolejnych mieszkań so-

cjalnych dla najbardziej potrzebują-

cych rodzin. 

Oświata i kultura

- Uruchomienie nowego gminne-

go przedszkola oraz wspieranie po-

wstawania nowych niepublicznych 

przedszkoli i żłobków,

- Zwiększenie funduszy na stypen-

dia dla najzdolniejszych uczniów,

- Wspomaganie inicjatyw dyrek-

cji placówek oświatowych i kultural-

nych w zakresie utrzymania obiek-

tów i wyposażenia,

- Zwiększenie nakładów na po-

moc dydaktyczną,

- Otwarcie Nowogardzkiego 

Domu Kultury na wszelkie inicjaty-

wy kulturalne w gminie. 

Sport

- Rozbudowa infrastruktury spor-

towej poprzez budowę boisk i kortu 

tenisowego. Uruchomienie lodowi-

ska zimowego,

- Zwiększenie nakładów na orga-

nizacje sportowe w mieście i na wsi,

- Dofi nansowanie budowy boisk 

wiejskich i placów zabaw. 

Turystyka

- Zakup sprzętu pływającego i in-

nych urządzeń na plażę,

- Udrożnienie i uporządkowanie 

ścieżki spacerowo-rowerowej wokół 

jeziora,

- Remont obmurowania wokół je-

ziora,

- Przebudowa i remont alei spa-

cerowych na odcinku od Placu Sza-

rych Szeregów do

restauracji „Przystań”.

Gospodarka

- Utworzenie parku przemysłowe-

go i strefy ekonomicznej,

- Ściągniecie do Nowogardu no-

wych zakładów produkcyjnych da-

jących miejsca pracy naszym miesz-

kańcom,

- Pomoc dla małych i średnich 

fi rm,

- Utworzenie „Rady Biznesu”, jako 

zespołu doradczego przy Urzędzie 

Miejskim,

- Rozpoczęcie skutecznego pozy-

skiwania środków z Unii Europej-

skiej.

 Komunikacja i transport

- Utworzenie 50 nowych miejsc 

parkingowych w mieście,

- Zakończenie odwodnienia i 

utwardzenia dróg dojazdowych do 

garaży przy ul. Zamkowej,

- Darmowa komunikacja publicz-

na w mieście dla emerytów, renci-

stów i inwalidów,

- Dostosowanie rozkładu jazdy 

autobusów do potrzeb mieszkańców 

w mieście i na wsi,

- Współpraca z powiatem i woje-

wództwem w zakresie remontu ulic: 

Mickiewicza, 15-go Lutego, Wojska 

Polskiego, Luboszan, oraz budowy 

ronda na skrzyżowaniu ulic: Ponia-

towskiego i Boh. Warszawy,

- Rozwiązanie problemu komuni-

kacji na ul. Rzeszowskiego,

- Będziemy zabiegać o budowę ob-

wodnicy południowej. 

Tereny wiejskie

- Rozbudowa infrastruktury wod-

no-kanalizacyjnej na terenach wiej-

skich,

- Usunięcie eternitu z dachu Szko-

ły Podstawowej w Strzelewie,

- Budowa chodników w Kar-

sku, Długołęce i innych miejscowo-

ściach,

- Współpraca z powiatem w za-

kresie utwardzenia drogi powiato-

wej w Wojcieszynie,

- Remont świetlic wiejskich i uru-

chamianie nowych, m.in. w Wierz-

chach, 

Bezpieczeństwo

- Zwiększenie bezpieczeństwa na 

terenach wiejskich poprzez budowę 

chodników i progów zwalniających,

- Organicznie prędkości na dro-

gach wylotowych w Nowogardu,

- Montaż oświetlenia ulicznego w 

miejscach szczególnie niebezpiecz-

nych po zmroku. Likwidacja tzw. 

„ciemnych uliczek”,

- Rozbiórka niebezpiecznych bu-

dynków i budowli (rozpadające się 

obiekty, studnie, itp.),

- Wspieranie Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz WOPR. 

Ekologia i ochrona środowiska

- Zwiększenie ilości pojemników 

do segregacji odpadów i na śmieci,

- Budowa ścieżek edukacyjnych, 

alei spacerowych i rowerowych w 

otoczeniu zieleni,

- Prowadzenie edukacji przyrod-

niczej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dla osób niepełnosprawnych

- Likwidacja barier architekto-

nicznych w urzędach, szkołach i in-

nych obiektach użyteczności pu-

blicznej,

- Powołanie pełnomocnika osób 

niepełnosprawnych przy urzędzie 

miejskim, który będzie pomagał we 

wszelkich sprawach urzędowych,

- Pomoc osobom niepełnospraw-

nym w wyjściu z samotności oraz w 

podniesieniu poczucia własnej war-

tości.

Ponadto:

- Rozpoczniemy budowę nowego 

cmentarza w Nowogardzie,

- Zapewnimy środki na wsparcie z 

budżetu gminy organizacji pozarzą-

dowych i organizacji społecznych,

- Obejmiemy Nowogard bezpłat-

nym internetem.

Powyższy program może nie 

spełni wszystkich naszych marzeń, 

ale rozwiąże najbardziej palące 

problemy naszej gminy i miesz-

kańców. Zapewniamy realizację 

naszych postulatów.

21 listopada br. oddaj głos na 

kandydatów Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej! 

Jeszcze nigdy nie zawiedliśmy!
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Kandydat na Burmistrza Nowo-

gardu 1. Robert Czapla

Okręg nr 1

1.   Badowski Leszek Antoni

2.   Kozieł Czesław

3.    Siembida Tadeusz Stanisław

4.   Lembas Paweł Kazimierz

5.   Sidłowski  Adam

6.   Jurek Lech Józef

7.   Doroba Krystyna

8.   Gadzaliński Stanisław

9.   Saniuk Krzysztof Mirosław

10. Chłopek Celina Ewa

11. Górecka Maria

12. Kolibski Krzysztof

13. Karolewski Franciszek

14. Frydryk Marian Andrzej

Okręg nr 2 

1. Czapla Robert

2. Bielida Antoni 

3. Rzetecka Danuta 

4. Brzeczek Karol Marek 

5. Szałagan Stanisław Eugeniusz 

6. Tandecki Jan 

7. Kornicka Teresa 

8. Piątak Andrzej 

9. Schramm Michał

10. Kolendo Weronika

11. Rybczyk Mariola

12. Bogdańska Andżelika Patrycja

13. Wiercioch Barbara

14. Wolny Marcin

Okręg nr 3

1.   Saniuk Roman Mieczysław

2.   Siupik Beata Jolanta

3.   Jankowski Jacek

4.   Rafi ński Jacek

5.   Soroka-Banasiak 

      Magdalena Aleksandra

6.   Mańkowska Zenobia Iwona

7.   Laskowski Paweł

8.   Gajda Tomasz

9.   Zińczuk Katarzyna

10. Jońca Piotr Andrzej

11. Załuska Barbara Ewa

12. Piwowarczyk Renata

13. Kucharski Kazimierz

Powiat

1.   Jabłoński Jerzy Jan

2.   Lembas Kazimierz

3.   Włodarczyk Wojciech

4.   Jakubczak Stanisława

5.   Michalak Zbigniew

6.   Czernikiewicz Czesław

7.   Soroka Tadeusz Aleksander

8.   Tębłowski Jerzy

9.   Filip Krzysztof Jan

10. Sobolewski Bogdan

11. Szczupak Henryk Władysław

12. Smietjuch Wiesław

Kandydat do Sejmiku Wojewódz-

kiego 

1. Ryszard Wajk

Odpowiedzialność każdego dnia

Rozmowa z Adrianem Kierasiń-

skim 

kandydatem na radnego w okrę-

gu wyborczym nr 2

Dziennik Nowogardzki: Jest pan 

jeszcze bardzo młodym mieszkań-

cem Nowogardu. Jakie są pana za-

interesowania i czym chciałby się 

pan w przyszłości zajmować?

Adrian Kierasiński: Interesuje 

się sportem, polityką i historią. Po 

skończeniu nauki chciałbym podjąć 

pracę  w administracji ponieważ w 

tym kierunku się kształcę.

DN. Czy angażował się Pan do 

tej pory społecznie?

A.K. Tak. Przez wiele lat czynnie 

uczestniczyłem w życiu parafi i w 

Kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 

Byłem lektorem i ministrantem. To 

zajęcie stanowiło dla mnie prawdzi-

wą formację intelektualną i ducho-

wą. Spełniając obowiązki związane z 

ministranturą nauczyłem się odpo-

wiedzialności za siebie i innych. 

DN. Jest Pan członkiem „Prawi-

cy Rzeczypospolitej”. Dlaczego do-

konał Pan właśnie takiego wybo-

ru?

A.K.  Członkiem Prawicy Rzeczy-

pospolitej jestem od trzech lat. 

To co podoba mi się w tym ugru-

powaniu to szacunek do historii, 

który jako członkowie wyrażamy 

podczas ważnych dla naszego pań-

stwa rocznic czynnie uczestnicząc w 

ich obchodach na ziemi nowogardz-

kiej. To mnie skłoniło do wstąpienia 

w jej szeregi. W wyborach do Rady 

Miejskiej w wyniku porozumienia 

wyborczego Prawicy startuję z listy 

Platformy Obywatelskiej RP.

DN. Jaki jest pana program wy-

borczy?

A.K. Chcę realizować założenia 

programowe wypracowane wspól-

nie przez członków Prawicy Rze-

czypospolitej i Platformy Obywatel-

skiej RP. Do moich osobistych prio-

rytetów należy między innymi stwo-

rzenie odpowiednich warunków dla 

powstawania nowych miejsc pra-

cy. Skupię się także na działaniach, 

których celem będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom No-

wogardu. Będę działał również na 

rzecz rozszerzenia oferty kulturalnej 

w obrębie miasta i gminy. Z myślą o 

młodych ludziach będę zabiegał o 

poszerzenie bazy sportowej,  mam 

tu na myśli np. budowę wielofunk-

cyjnego boiska z polem do gry w 

siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę 

oraz kort tenisowy. 

DN. Hasła wyborcze to poważny 

krok do osiągnięcia sukcesu wy-

borczego. Jakie Pan sobie wybrał 

hasło?

A.K. Startuję pod hasłem: „Od-

powiedzialność każdego dnia”, od-

zwierciedla to jaki staram się być na 

co dzień. 

DN. Jak Pan ocenia swoje szan-

se?

 To mój debiut. Nigdy wcześniej 

nie startowałem. Wszystko zależy 

od wyborców, oni zadecydują. 

DN. Serdecznie dziękuję za roz-

mowę
Rozmowę przeprowadził

Jarosław Bzowy

Radnym pod rozwagę

Zwolnić 100 tysięcy nauczycieli?
Polska szkoła jest droga, a nasi nauczyciele są jednymi z najmniej efektywnych na świecie - wynika z raportu 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, który omawia „Dziennik Gazeta Prawna”. 

Z dokumentu wynika, że w Polsce 

na oświatę wydaje się rocznie ok. 40 

mln zł, czyli blisko 6 proc. naszego 

PKB. Mniej więcej tyle procent z bu-

dżetu przeznaczają na ten cel rów-

nież np. Niemcy, W. Brytania czy 

Francja, natomiast mniej Grecja, Ir-

landia, Hiszpania i Czechy. Tymcza-

sem w polskich szkołach jest bie-

da. Winą za ten stan rzeczy eksperci 

opracowujący raport obarczają na-

uczycieli, których jest za dużo i za 

mało pracują.

Jeden ze współautorów rapor-

tu Wiktor Wojciechowski wyliczył, 

że na jednego nauczyciela w szkole 

podstawowej przypada dziś zaled-

wie 10 uczniów, podczas gdy w śred-

nia w krajach OECD wynosi ponad 

16. Co roku liczba uczniów maleje, 

a nauczycieli prawie się nie zmie-

nia. Jego zdaniem, aby zbliżyć pol-

ską oświatę do średniej należałoby 

zwolnić 100 tys. nauczycieli, a także 

zamknąć część zbyt drogich szkół. 

Ponadto z raportu wynika, że w Pol-

sce nauczyciele nie przepracowu-

ją się. Średnio pracują oni 513 go-

dzin rocznie, podczas gdy w krajach 

OECD 786 godzin, czyli o 40 proc. 

więcej. 
(Więcej w „Dzienniku Gazecie Praw-

nej”. PAP) LMM
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Zbliżające się wybory samorządowe 
to najgorętszy temat ostatnich dni. Dla-
tego postanowiłem spotkać się z jednym 
z najczęściej wymienianych nazwisk 
w tych wyborach, burmistrzem Nowo-
gardu Kazimierzem Ziembą. Nie da się 
nie zauważyć odmienionego wizerunku 
Pana burmistrza.

Dziennik Nowogardzki: Burmistrz 
niby ten sam, a jednak inny. Co to za 
zmiany?

Kazimierz Ziemba: Zmiany na lepsze. 
Udało mi się zrzucić 30 kg, z czego jestem 
bardzo dumny. Kosztowało mnie to dużo 
cierpliwości i wyrzeczeń, ale jak widać 
osiągnąłem swój cel.

DN: To znaczy, że jest Pan osobą 
konsekwentną?

K.Z.: Oczywiście. Wyznaczam sobie 
cele, a potem uparcie je realizuję.

DN: Cecha bardzo potrzebna w 
polityce?

K.Z.: Bardzo, jak wiele innych.
DN: W takim razie przejdźmy do po-

lityki. Kończy się właśnie Pana 4 kaden-
cja na fotelu burmistrza Nowogardu. W 
tym roku startuje Pan ponownie. Lu-
dzie pewnie zastanawiają się: dlaczego? 
Może należałoby już odpocząć?

K.Z.: Kandyduję po raz kolejny, ponie-
waż uważam, że w Nowogardzie wciąż 
jest jeszcze dużo do zrobienia. Wiele z 
założonych celów udało się osiągnąć. 
A powodzenie w realizacji działań mo-
bilizuje mnie do wyznaczania coraz to 
nowszych zadań. Wyznaczyłem sobie 
kilka priorytetowych spraw na następne 
lata. Po pierwsze modernizacja szpitala, 
po drugie chcę, aby słowo Oświata ozna-
czało: radosna i bezpieczna szkoła, dobrze 
opłacani nauczyciele, nowoczesny sprzęt 
do nauczania. Uważam, że inwestycja 
w młodzież jest inwestycją w przyszłość. 
Trzecim celem jest dokończenie budowy 
obwodnicy. Kolejnym jest kanalizacja 
terenów gminnych. A ostatnim, piątym 
jest stworzenie obszaru intensywnego go-
spodarowania, celem utworzenia nowych 
miejsc pracy. Oczywiście oprócz tych 
spraw, jest jeszcze wiele innych, którymi 
chciałbym się zająć w przyszłości.

DN: Nie nasuwa się Panu myśl, że to 
jednak za długo?

K.Z.: Skąd! Ja wciąż jestem pełen ener-
gii, pomysłów i chęci. Realizacja zadań, 
które są trudne, są wyzwaniami, to jest 
to czym chcę się zajmować. Nie widzę 
żadnych przeciwwskazań aby kandydować 
ponownie.

DN: Jakie najważniejsze projekty 
udało się Panu zrealizować podczas 
ostatniej kadencji?

K.Z.: Przede wszystkim remonty dróg i 
budowa chodników np. na ulicach: Bema, 
Kościuszki, Racibora, Światowida, 700-le-
cia, Wojska Polskiego, Poniatowskiego, 
Wyszyńskiego i innych, a ostatnio również 
Dąbrowszczaków. A także w miejscowo-
ściach Karsk, Wierzbięcin, Wojcieszyn, 
Żabowo. Przeznaczonych na te moderni-
zacje zostało około 16 mln zł. 

DN: Może więc teraz o tym, czego nie 
udało się zrealizować?

K.Z.: Sprawa dotyczy projektu Kom-
pleksowego Zagospodarowania Jeziora. 
Został on złożony, niestety z winy naszego 
pracownika odrzucono go. Mam nadzieję, 
że następnym razem nie zostaną popełnio-
ne żadne błędy i wszystkie wnioski, jakie 
złożymy zostaną rozpatrzone pozytywnie.

DN: Mógłby Pan wymienić kilka 
nowogardzkich osiągnięć ostatnich lat?

K.Z.: Zdziwiłaby się Pani, ale troszkę 
ich mamy. Gmina i Miasto Nowogard w 
rankingu na najlepiej zarządzaną gminę w 
roku 2009, zorganizowanym przez Gazetę 
Samorządową, zajęła 28 miejsce w skali 
Polski i 3 miejsce w województwie zachod-
niopomorskim. To bardzo dobry wynik!  
Pod uwagę brane były m.in. dochody 
gminy, wydatki na inwestycje. A ostatnio, 
tj. 23  października, w Warszawie nasz 
nowogardzki szpital uzyskał wyróżnienie 
w ogólnopolskim rankingu jako „Perła 
Medycyny”. Ocenie poddawane było za-
rządzanie szpitalem, wyniki fi nansowe, 
usługi medyczne. Ten sukces to rezultat 
pracy Dyrekcji szpitala, kadry medycz-
nej, jak również organu założycielskiego, 
jakim jest gmina. Muszę dodać, że z woj. 
zachodniopomorskiego w grupie poniżej 
400 łóżek, w rankingu tym znalazł się 
tylko nasz szpital. 

DN: Co zaproponowałby Pan mło-
dym ludziom podczas następnej ka-
dencji?

K.Z.: Stawiam na sport i rekreację, 
dlatego w planie jest wybudowanie skate 
parku, sztucznego lodowiska na boisku 
na Placu Szarych Szeregów w okresie 
zimowo-wiosennym, Być może udałoby  
się zrealizować ten pomysł jeszcze w tym 
roku. Chcę, aby powstał tor dla rowerów 
BMX, trasy z urządzeniami rekreacyj-
nymi, tak aby Nowogard stał się jeszcze 
atrakcyjniejszym miejscem.

DN: A co dla osób starszych? 
K.Z.: Marzę o utworzeniu Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, aby wspierać dalszy roz-

Jest Pan odpowiednim 
kandydatem na burmistrza?  
Z pewnością!

wój ludzi starszych. Bardzo dobrze współ-
pracuje nam się ze Związkiem Emerytów 
i Rencistów, Sybirakami i Kombatantami 
i mam nadzieję, że współpraca ta będzie 
się dalej rozwijać.

DN: Może teraz troszkę o „bolących” 
nas sprawach. Powstaje nowy market 
na terenie Nowogardu. Jednych cieszy 
ten fakt, inni są rozczarowani. Których 
według Pana jest więcej?

K.Z.: Jak w wielu sprawach są dwie 
strony. Klienci będą zadowoleni, bo mają 
dostęp do produktów w konkurencyjnych 
cenach, a przedsiębiorcy prowadzący 
małe sklepy będą mniej zadowoleni. Ta-
kie są prawa rynku handlowego. Proszę 
zauważyć, że przy okazji pojawienia się 
marketu pojawiają się nowe miejsca pra-
cy dla naszych mieszkańców. Poza tym 
nie słyszałem, żeby z powodu marketów 
upadały małe sklepy. Te sklepy nadal 
funkcjonują i wciąż będą miały swoich 
wiernych klientów. 

DN: To może jeszcze sprawa z miej-
scami parkingowymi na Placu Wolności. 
Mieszkańcy bardzo często nie mają gdzie 
zaparkować, bo stoją tam auta do sprze-
daży. Widzi Pan jakieś rozwiązanie?

K.Z.: Zdaję sobie sprawę, że wciąż jest 
za mało miejsc parkingowych w całym 
mieście. Samochodów przybywa, ale przy-
było też około 500 miejsc parkingowych 
m.in. przy ulicy Bema Boh. Warszawy czy 
Poniatowskiego.  Opracowaliśmy Program 
Rewitalizacji Centrum Miasta, w którym 
zaplanowano budowę piętrowego parkingu 
w okolicy byłego hotelu Cisy i ul. Osiedlo-
wej. Koncepcja zagospodarowania Placu 
Wolności  i terenu wokół zakłada wyłą-
czenie z ruchu tego obszaru. Zlikwido-
wane zostałyby także miejsca parkingowe 
bezpośrednio przy placu, więc zniknąłby 
problem lokalnej „giełdy samochodowej”. 
A mieszkańcy mogliby parkować właśnie 
na parkingu piętrowym. Chciałbym aby 
Plac Wolności stał się centrum życia miesz-
kańców Nowogardu. Miejscem kultury, 
spotkań, gastronomii. 

DN: Czym zajmuje się nasz burmistrz 
„po godzinach”?

K.Z.: Mam mało czasu dla siebie. Jestem 
nie tylko burmistrzem Nowogardu, jestem 
również szefem PSL w woj. zachodniopo-
morskim. Nie każdy wie, że jestem Preze-
sem Zarządu Powiatowego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goleniowie, Członkiem 
Zarządu Miejskiego Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Nowogardzie. Dodatkowo 
jestem Członkiem Zarządu Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Ludowych Zespołów Spor-
towych w Szczecinie. W związku z tym na 
brak zajęć nie narzekam, ale jak już mam 
wolny czasu to spędzam go z rodziną. Z 
żoną, dziećmi i dwójką wnucząt. Zdarza 
mi się też wędkować.

DN: A gdzie Pan łowi ryby?
K.Z.: Najczęściej nad naszym nowo-

gardzkim jeziorem, ale czasami jeżdżę też 
w okolice Kamienia Pomorskiego. Zajmuję 
się też fotografi ą, oczywiście amatorsko.

DN: Niedawno spotkał się Pan z 
posłem Eugeniuszem Kłopotkiem. Czy 
jest on dla Pana wzorem do naśladowa-
nia? Czy może inny polityk jest Pana 
ulubieńcem?

K.Z.: Najbardziej z zalet Pana posła 
odpowiada mi jego otwartość. Szczerość i 
śmiałość w głoszeniu swoich racji. Potrafi  
też być krytyczny, ale konstruktywnie. 
Trudno mieć jedną osobę za wzór. Z wielu 
osób można czerpać konkretne cechy. Jedne 
cechy mogą mi u kogoś imponować, a inne 
przeszkadzać. 

DN: Jaki według Pana powinien być 
idealny kandydat na burmistrza?

K.Z.: Przede wszystkim doświadczony i 
kompetentny. Umiejący iść na kompromis, 
odważny i uczciwy. Ważne by był także 
otwarty na potrzeby mieszkańców swojej 
gminy.

DN: Co do otwartości. Przyjmuje 
Pan interesantów w każdy poniedzia-
łek w godz. 9-12 oraz 14-15.45. Czy 
naprawdę każdy może przyjść z Panem 
porozmawiać? 

K.Z.: Każdy!
DN: I ludzie przychodzą? 
K.Z.: Oczywiście. Około 15-20 osób w 

każdy poniedziałek.
DN: Z jakimi sprawami przychodzą? 
K.Z.: Przeważnie ze swoimi problema-

mi, często mieszkaniowymi, także tymi 
dotyczącymi pomocy społecznej. Są to 
różne ważne sprawy.

DN: Zajmuje się potem Pan tymi 
sprawami?

K.Z.: Tak. Na tyle, na ile pozwalają mi 
moje kompetencje.

DN: A adres e-mailowy Pan bur-
mistrz posiada?

K.Z.: Tak. W końcu mamy erę kompu-
terów i internetu.

DN: I odpisuje Pan na e-maile?
K.Z.: Codziennie. 
DN: Więcej jest wiadomości podpi-

sanych czy anonimowych?
K.Z. Zdarzają się anonimy, ale bardzo 

rzadko. Zwykle są to podpisane wiado-
mości.

DN: Hasło wyborcze PSL brzmi: 
„Człowiek jest najważniejszy”. A ja-
kie jest hasło wyborcze Kazimierza 
Ziemby?

K.Z.: „Człowiek jest najważniejszy” 
jest ogólnopolskim hasłem Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Nasze hasła zawsze 
związane są z człowiekiem, np. „Blisko 
ludzkich spraw”. I ja się pod tym hasłem 
jako Kazimierz Ziemba także podpisuje.

DN: Czy zielony jest Pana ulubionym 
kolorem?

K.Z.: Jednym z kilku.
DN: Jest Pan odpowiednim kandyda-

tem na burmistrza?
K.Z.: Z pewnością! Inaczej bym nie 

startował w wyborach. 
DN: Zagłosuje Pan na siebie?
K.Z.: Jak najbardziej! Zagłosuję na 

siebie.
DN: Dziękuję za rozmowę. LMM
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Stanisław Furmańczyk

działacz społeczny

Roman Golema

przedsiębiorca

Henryk Sawicki

przedsiębiorca

Kazimierz Kania

rolnik

Sylwia Wojtysiak

studentka

Cezary Marcinkowski

urzędnik

Paweł Słomski

student

Bożena Borowik

psycholog

Monika Bielej

pielęgniarka

Sławomir Marcinkiewicz

nauczyciel

Renata Chom

urzędnik

Anna Fedorczuk-Smolira

lekarz

Marcin Fedeńczak

przedsiębiorca

Sebastian Popowicz

przedsiębiorca

Sebastian Szymański

nauczyciel

Jan Zugaj

przedsiębiorca

Sebastian Bo

urzędnik

Krystyna Kłosowska

radna

Marcin Nieradka

dziennikarz

Romuald Kowalski

przedsiębiorca

Andrzej Wasiak

radny

Irena Stasiewicz

nauczycielka

Jakub Bobrowski

student

   Kandydaci do Rady Miejskiej KW Platforma 
Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Kandydaci do Rady Powiatu
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Joanna Owczarek

pracownik administracji

Beata Pietruczyk

nauczycielka

Kamil Nieradka

student

Katarzyna Krata

studentka

Ryszard Poźniak

przedsiębiorca

Andrzej Wyrzykowski

przedsiębiorca

Katarzyna Drożyńska

pracownik społeczny

Regina Przeździecka

przedsiębiorca

Arkadiusz Drapikowski

informatyk

Krzysztof Gralak

przedsiębiorca

Leszek Szkołuda

sportowiec

Jakub Sobieralski

pracownik administracji

Jadwiga Kaliczyńska

lekarz pediatra

Edyta Grygowska

przedsiębiorca

Zygmunt Heland
w-ce przewodn. Rady Powiatu

Adrian Kierasiński

drukarz

Marta Rewuś

pracownik społeczny

Michał Baca

student

Grażyna Karwecka
pracownik samorządowy

Karolina Nadolska

makler nieruchomości

Karina Surma

nauczycielka

mińska

rski

Obywatelska RP 
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Zapraszamy 

30.10.2010 r. 
na otwarcie sklepu 

dziecięcego 

„Anusia” 
w nowym miejscu przy 

ul. 3 Maja (były Jubilat). 

Naszym klientom 

zapewniamy rabat.

Panu Pawłowi Nowak, 
instruktorowi 

AWIS Nowogard 

serdeczne podziękowania 
za fachowe przekazanie nam 

wiedzy w obsłudze komputera.

Grupa słuchaczy 
z poniedziałku i środy – godz. 1820

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Zapewniamy:

- miłą obsługę

- obfi cie zastawiony stół

dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami : 91 392 63 88, 507 421 567
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Kampania wyborcza to czas  podsu-

mowań. To również czas na przekona-

nie do siebie i uzyskanie poparcia spo-

łeczeństwa. Kandydaci przypominają, 

o tym co zrobili w ostatniej kadencji i 

rysują nowe, mniej lub bardziej realne 

szkice planów i działań, które chcą się 

zrealizować po ewentualnym otrzyma-

niu mandatu zaufania.  Nie ma ponoć 

kampanii pozytywnych, chociaż wie-

lu polityków mówi, że taką chce pro-

wadzić. Jak pokazuje życie, najprościej, 

oprzeć swoją kampanię na krytyce in-

nych. Trudniej wskazać pozytywy,  przy-

znać rację i pochwalić.  

Niestety wiele osób nie odbiega od 

tych zachowań. Przyzwyczailiśmy się do 

narzekania. Nie potrafi my docenić tego 

co mamy, czasem jakby na przekór bo 

tak prościej. Ja jednak uważam inaczej. 

Nowogard to wspaniałe miasto, które 

w ostatnim okresie poczyniło ogromny 

krok na przód. Mieszkańcy naszej Gmi-

ny to w dużej większości pozytywny po-

tencjał, liczne osobowości, które zaan-

gażowaniem i codzienną zawodową, 

czy społeczną pracą, przyczyniają się do 

rozkwitu i rozwoju naszej miejscowości. 

Może warto to dostrzec?

Nowogard i jego okolice to tereny bar-

dzo atrakcyjne dla miłośników przyro-

dy. Co dwa lata organizowany jest  Mię-

dzynarodowy i Ogólnopolski Festiwal 

Filmów Ekologicznych. Film „Dzio-

bem i Pazurem” zdobył u nas pierwszą 

nagrodę, a następnie na Międzynaro-

dowym Festiwalu Filmów w Portugalii 

zajął I miejsce. Wyróżnione na naszym 

festiwalu fi lmy Pana Tomasza Ogro-

dowczyka zdobyły Laury na przeglą-

dach europejskich. Tegoroczny festiwal 

zakończył się również sukcesem fi lmu 

„Księga” autorstwa Marka Piotrowicza 

(mieszkańca naszej Gminy), realizowa-

nego również na terenie lasów nowo-

gardzkich. Po sukcesie fi lmu, Laureat, 

wyróżniony został stypendium ufun-

dowanym przez Jacka Bławuta w mi-

strzowskiej szkole fi lmowej Andrzeja 

Wajdy. Kontakt  z Markiem, nawiązała 

TV POLONIA. W ramach serialu „Dzi-

ka Polska” prezentowane będą obszary 

nadleśnictw Nowogard, Łobez i Resko. 

Będzie to serial 12 odcinkowy prezentu-

jący sceny z życia fauny i fl ory obserwo-

wane przez kolejne 12 miesięcy. Powsta-

ły również ciekawe albumy przyrodni-

cze opisujące naszą przyrodę: „Flora i 

Fauna województwa zachodniopomor-

skiego” i „Zachodniopomorskie Perły 

Przyrody”. Znaczny obszar naszej Gmi-

ny ze względu na walory przyrodnicze 

to Obszar Natura 2000. Rada Gminy po-

wołała Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Las Czermnicki” , 3 Zespoły Przyrod-

niczo Krajobrazowe, liczne użytki eko-

logiczne, pomniki przyrody. Na terenie 

naszej gminy, rośnie najgrubszy Buk w 

Polsce i szósty co do grubości Świerk. 

Nadleśnictwo nasze realizuje „Program 

małej retencji”, który pozwoli na zmaga-

zynowanie blisko 300 tys. m3 wody bez 

ingerencji w środowisko, tak bardzo po-

trzebnej w naszym środowisku. „Zielo-

na Kuźnia w Płotkowie” – obiekt edu-

kacji przyrodniczo-leśnej od 2006 roku 

skupił na prelekcjach, debatach, konfe-

rencjach przyrodniczych, warsztatach 

itp.. blisko 4000 dzieci, młodzieży i do-

rosłych, przyczyniając się do ciągłego 

podnoszenia świadomości ekologicznej. 

Atuty i silne strony naszej Gminy to 

także: coroczna impreza  „Lato z Mu-

zami”, na której spotykamy przedstawi-

cieli świata malarstwa, gwiazdy fi lmo-

we. Możemy uczestniczyć w warsztatach 

fotografi cznych, fi lmowych, malarskich, 

garncarskich. Bardzo ciekawymi były 

warsztaty wokalne „Czwórka z plusem”, 

do których warto byłoby wrócić lub zor-

ganizować podobne.  Posiadamy tor 

motokrosowy, na którym odbywają się 

Mistrzostwa Europy i Polski. Niedaw-

no odbył się tam rajd samochodów tere-

nowych na specjalnie do tego celu przy-

gotowanej trasie.  Nowogard posiada 

profesjonalną strzelnicę myśliwską, na 

której można prowadzić  konkurencje 

olimpijskie. Przy Zespole Szkół Ogól-

nokształcących (ul. Boh. Warszwy) ist-

nieje strzelnica pneumatyczna i kulowa 

spełniająca warunki prowadzenia zawo-

dów o randze ogólnopolskiej. Zawod-

nicy z Nowogardu są członkami kadry 

wojewódzkiej. Zawodnik z Goleniowa, 

który miał możliwość trenowania u nas 

„kuli” w bieżącym roku został Akade-

mickim Wicemistrzem Świata. Drużyna 

kolarska znana jest z wyników w spor-

towym świecie, stąd wywodzą się zna-

ne gwiazdy sportu kolarskiego Rajmund 

Zieliński i Czesław Polewiak, z młode-

go pokolenia Paweł Zugaj, Artur Komi-

sarek. Dzieci trenujące w uczniowskich 

klubach sportowych: koszykówkę, piłkę 

ręczną są fi nalistami zawodów ogólno-

polskich. Działają liczne sportowe  klu-

by wiejskie, oraz Piłkarskie Ludowe Klu-

by Sportowe Pomorzanin (wychowanek 

Marek Leśniak Kadra Polski) i Olimpia 

Nowogard. Jest też szczypiornista Ma-

teusz Zaremba, Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy Klub TOP Wierzbięcin 

prowadzący zajęcia w tenisa stołowego 

zasilający kadry zawodnicze. Z gminy 

Nowogard wywodzi się  medalistka pa-

raolimpijka w rzucie kulą i dyskiem. II 

LO w Nowogardzie lokuje się w rankin-

gu ogólnopolskim „Rzeczpospolitej” za-

wsze wśród 100 najlepszych szkół w Pol-

sce. Stąd wywodzą się laureaci olimpiad 

języka polskiego, istnieje Koło Teatral-

ne. Klub tańca towarzyskiego przyciąga 

do Nowogardu rzesze ludzi.  

Ogromnym atutem naszej gminy są 

bardzo dobrze funkcjonujące organiza-

cje pozarządowe, stowarzyszenia w tym 

też te, które prowadzone są przez człon-

ków Nowogardzkiego Forum Samorzą-

dowego np. Parafi alny Zespół „Caritas” 

przy Parafi i p.w. Najświętszej Marii Pan-

ny w Nowogardzie, którego Prezesem 

jest Rafał Paśko, Zarząd Oddziału LOP 

w Nowogardzie z jego Prezesem Mar-

kiem Heiserem, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Błotna An-

tonówka prowadzone przez Irenę Czy-

żak, Rada Osiedla Nr 3 w Nowogardzie, 

której Przewodniczącą Zarządu jest Zo-

fi a Przybyszewska, Forum Rozwoju Go-

spodarczego Ziemi Nowogardzkiej pro-

wadzone przez Stanisława Rynkiewicza, 

Sekcja Strzelectwa Sportowego i wie-

le innych.  O atutach Nowogardu i jego 

oddanych sercem mieszkańcach można 

by pisać bardzo długo. Może warto kie-

dyś na łamach prasy przedstawić każdą z 

43 organizacji społecznych z terenu na-

szej gminy. 

W 2008 roku, część radnych mając już 

dość ciągłego malkontenctwa i braku re-

alizacji programu wyborczego, chcących 

podjąć się trudnej pracy na rzecz popra-

wy wizerunku i pozycji gospodarczej 

miasta, postanowiło połączyć swoje siły. 

Powstał Koalicyjny Klub Samorządowy, 

w skład którego weszli również radni z 

Nowogardzkiego Forum Samorządowe-

go. Klub ten, któremu przewodniczy-

łem, podjął się rozwiązania trudnych te-

matów zgłaszanych ze strony społeczeń-

stwa, a nie realizowanych w gminie w 

ostatnich latach. Okazało się, że można 

zrobić wiele. Wystarczyło na bok odsu-

nąć politykę i spory i podjąć zdecydo-

wane działania. Efekty? Widać gołym 

okiem. Ale z kronikarskiego obowiązku, 

warto, przynajmniej te najdłużej oczeki-

wane przez mieszkańców, opisać: podję-

to modernizację i remonty szkół, w tym 

SP Nr 2 i 4 w Nowogardzie, rozpoczęto 

zagospodarowanie terenów garaży przy 

ul. Zamkowej, przygotowano dokumen-

tację i podjęto decyzję o modernizacji 

szpitala, umożliwiono pierwszeństwo 

wykupu lokali użytkowych po cenach 

rynkowych ich najemcom, umożliwio-

no sprzedaż mieszkań komunalnych za 

1% wartości, dofi nansowano remonty 

obiektów zabytkowych na terenie gmi-

ny, wybudowano 24 nowe mieszkania 

socjalne. Dzięki zgodzie i zdecydowa-

nemu działaniu, wyremontowano stare 

i wybudowano nowe boiska sportowe, 

place zabaw. Wyremontowano świetli-

ce wiejskie, wykonano dokumentację i 

przygotowano wnioski o środki unijne 

na budowę nowych. Wyposażono sale w 

szkołach w pomoce dydaktyczne. Nastą-

piła kontynuacja i  rozbudowa sieci wo-

dociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. 

Wybudowano i zmodernizowano wiele 

ulic, dróg, chodników i skwerów, rów-

nież na terenach wiejskich. Wyremonto-

wano kilka najstarszych w naszej gminie 

zabytków sakralnych.  Można wymie-

niać jeszcze wiele działań, które zakoń-

czyły się sukcesem. Potwierdzają to rów-

nież fakty. W latach 2009-10 nastąpił 5 

krotny wzrost realizacji inwestycji, który 

sięgnął ponad 11 mln zł. W poprzednich 

latach poziom wydatkowania środków 

na inwestycje sięgał ledwo 3 mln zł. W 

okresie ostatnich dwóch lat od zawiąza-

nia Koalicyjnego Klubu Samorządowe-

go, pozyskano dotacje, środki zewnętrz-

ne w wysokości ponad 8 mln zł. Praca ta 

została zauważona w całej Polsce i Na-

sza Gmina w rankingu „Rzeczpospoli-

tej” zajęła 28 miejsce w kraju i 3 w wo-

jewództwie, wśród gmin, które najlepiej 

zarządzały swoimi fi nansami. Warto też 

podkreślić, że w tym okresie, przy wiel-

kim wzroście nakładów na inwestycje, 

nie wzrosło zadłużenie gminy. 

Oczywiście przed kolejne sprawy i 

problemy do rozwiązania. Trzeba eta-

pami fi nalizować modernizację szpitala. 

Wciąż poszukiwać możliwości fi nanso-

wania inwestycji ze środków zewnętrz-

nych. Wspierać istniejącą sieć szkół  

podnosząc jej możliwości dydaktyczne. 

Dbać o ochronę środowiska i otaczającą 

nas naturę.  Promować i wspierać dzia-

łalność społeczną. Wspierać wydarzenia 

kulturalne, które są najlepszym sposo-

bem na promocję Ziemi Nowogardzkiej. 

Warto skończyć z narzekaniem i do-

strzec, że żyjemy w pięknej dynamicz-

nie rozwijającej się Gminie z unikatową 

przyrodą, wśród wspaniałych, pełnych 

pasji i zainteresowań ludzi, ze zdolną 

usportowioną i uduchowioną artystycz-

nie młodzieżą. 

Sławomir Kucal

Radny 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Cudze chwalicie, swego nie znacie...
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Radosław 

to też Nowogard

Trzeba polityki dalekozwrocznej i odważnej

Ze zdumieniem czytam tekst w 

DN relacjonujący, przyjęte na ostat-

niej sesji RM  zmiany  planu zago-

spodarowania terenów wokół ob-

wodnicy miedzy jeziorami. Przypo-

minam sobie początek zainicjowanej 

przeze mnie w 2005 roku,  artyku-

łem ,,Upadek czy Rozwój”, kampanii   

na temat zmiany przebiegu obwod-

nicy z północnej na południową. 

W artykule tym uszczegółowiłem 

korzyści  południowego przebiegu 

trasy i zagrożenie wynikające z pół-

nocnego rozwiązania. W wyniku ca-

łej akcji informacyjnej na łamach 

Dziennika Nowogardzkiego i argu-

mentacji, uzyskaliśmy efekt w posta-

ci poparcia wielu  mieszkańców No-

wogardu a  niektórzy z nich z nich 

m.in.  Eugeniusz Korneluk włączy-

ło się aktywnie do działań  poprzez 

pisanie petycji i artykułów. Była to 

bardzo ważna inicjatywa społeczna, 

niestety  nie poparta  przez władze 

miasta i wszystkie ugrupowania za-

siadające w Radzie  obecnej kadencji 

, czego dali wyraz  nie podnosząc  tej 

sprawy na sesjach, co podtrzymało 

decyzje z początku lat 90 i doprowa-

dziło do rozpoczętej w czerwcu bu-

dowy obwodnicy północnej. Po raz 

kolejny okazało się,  że nowogardz-

ka władza nie liczy się z mieszkańca-

mi myślącymi inaczej niż ona sama 

, odsłaniając przy tym kolejny waż-

ny problem Nowogardu czyli  relacji  

władzy z obywatelami. 

 Dziś widzimy jednak że to zwo-

lennicy południowego rozwiąza-

nia mieli rację i to przed czym prze-

strzegałem w wielu artykułach na 

ten temat, zaczyna się spełniać i nie 

trzeba było również długo czekać bo 

jak widzimy już na początku budo-

wy ujawniają się  przewidziane nie-

korzystne  aspekty przyjętego roz-

wiązania.  

Sytuacja  opisywana przez red DN 

z ostatniej sesji RM,  ukazuje swo-

istego rodzaju rodzaju anomalię w 

tworzeniu  planu przestrzennego za-

gospodarowania bo inaczej nie da 

się określić  lokacji terenów prze-

mysłowych na obszarach rekreacyj-

nych nad jeziorem w pobliżu ujęć 

wodnych.  Jest to niewątpliwa kon-

sekwencja właśnie takiego przebie-

gu trasy, ponieważ zarówno dla in-

westorów , właścicieli działek jak i  

dla planistów sporządzających PPZ 

obszary wokół tej klasy drogi kwali-

fi kują się jako dogodne miejsca pod 

tereny inwestycyjne i tak je zapisano 

w planie. A to że obwodnica prze-

biega między jeziorami i po ujęciach 

wodnych  nie ma dla nich większe-

go znaczenia. Oczywiście elemen-

tem procedury tworzenia i przyjęcia 

planu są również konsultacje spo-

łeczne ale te w praktyce traktowane 

są drugorzędnie. Dziwi mnie także , 

ukazana  w artykule,  postawa  jaką 

zaprezentował podczas sesji jeden  z 

radnych, który wsławił się przez lata 

zacieką  walką o projekt północnej 

obwodnicy, a teraz próbował  pod-

ważyć  zmiany  planu  brakiem po-

informowania mieszkańców o tego 

typu zapisie. Jak wiemy  nie wskórał 

wiele rada świadomie bądź nie plan 

przyjęła. Konsekwencjami tej decy-

zji będzie naruszenie cennych eko-

logicznie i rekreacyjne terenów nad 

jeziorem, co ograniczy w istotny 

sposób możliwości ich wykorzysta-

nia dla właściwym im funkcji. Nie 

poszerza się  także,  o czym pisałem, 

warunków funkcjonowania po  po-

łudniowej stronie miasta, gdzie sku-

piona jest większość nowogardzkich 

przedsiębiorstw,  a jedynie utrudnia 

im  działalność tzw. kłopotliwą dro-

gą przez POM.  Reasumując  -stra-

ciliśmy jako mieszkańcy ogromną 

szanse   właściwego , komplemen-

tarnego rozwoju Nowogardu, mogą-

cą wynikać z odpowiedniego prze-

biegu obwodnicy, a taką niewątpli-

we była by lokalizacja jej po połu-

dniowej stronie miasta.  

W zbliżających się wyborach sa-

morządowych startuję pod hasłem 

Przywrócić miastu rangę! Odnosi 

się to do sytuacji postępującej degra-

dacji pozycji naszego miasta w po-

wiecie i regionie. Dlatego też trzeba 

nowych pomysłów takich jak  dale-

kowzroczne rozwiązania w zakresie 

planowania przestrzennego ,  zmia-

na nazwy powiatu czy zwiększenia 

możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych. To tylko hasłowe uje-

cie i tylko niektórych spraw – szcze-

góły zaprezentuję w trakcie kampani 

wyborczej.
Paweł Słomski   

Ze zdumieniem obserwuję tempo 

odbierania nowych inwestycji przez 

burmistrza Nowogardu.  W samym 

październiku naliczyłem ich pięć. I 

dobrze, bo są to sprawy potrzebne 

i przydatne – powstał przecież nowy 

plac zabaw czy wodociąg.  Zastana-

wia mnie jednak, jakimi kryteriami 

doboru inwestycji kierują się wła-

dze, i dlaczego ludzie z tego samego 

miasta podczas rozdzielania środ-

ków są traktowani jak równi i rów-

niejsi. 

Od ponad dwóch lat, mieszkań-

cy Radosławia zgłaszają wnioski do 

budżetu o zarezerwowanie środków 

na remont drogi i chodnika, których 

stan na obecną chwilę jest katastro-

falny. Bez skutku!!! Postulaty miesz-

kańców osiedla, na którym mieszka 

około 100 rodzin „lądują w koszu”. 

Natomiast w  mieście remontuje się 

drogę i chodnik, które są obecnie 

niezbyt uczęszczane argumentując 

to tym, że droga będzie kiedyś pro-

wadziła do nowego cmentarza. Do 

cmentarza, którego jeszcze nie ma i 

do końca nie wiadomo 

czy powstanie.  Dodat-

kowo informuję się, że 

już zostały zarezerwo-

wane środki na kolej-

ne etapy tej inwestycji. 

Warto postawić py-

tanie. Dlaczego bie-

żący problem kata-

strofalnego stanu na-

wierzchni na osiedlu Radosław jest 

od dawna bagatelizowany? I dlacze-

go dotychczas nikt na tą inwestycję 

nie zarezerwował środków? Prze-

cież RADOSŁAW TO TEŻ JEST 

NOWOGARD. Nasze położenie na 

uboczu nie oznacza, że ktoś może 

ignorować problemy i potrzeby ta-

kich samych mieszkańców.  Kolej-

nym przykładem indolencji władz, 

wobec Radosławia jest sposób, w 

jaki wycięto stare topole przy dro-

dze głównej obok osiedla. Drzewo 

zostało usunięte, a korzenie pozo-

stały. Nie trzeba być botanikiem, aby 

wiedzieć, że obcięcie korony jakiej-

kolwiek rośliny powoduje pobudze-

nie wzrostu korzeni.

Nieusunięte korzenie bardzo 

mocno pofałdowały chodnik i tyl-

ko kwestią czasu jest kiedy zacznie 

podnosić się w tych miejscach jezd-

nia. Czy nie można było za jednym 

razem usunąć i drzew i korzeni? Za 

chwilę nie tylko korzenie będą mu-

siały zostać usunięte, ale remontu 

będzie wymagał również chodnik i 

jezdnia. Mam wrażenie, że tak jest 

ze wszystkim, co dotyczy Radosła-

wia, o wszystko trzeba walczyć, wy-

kłócać się, żeby cokolwiek załatwić, 

tylko dlatego, że mieszkamy trzy km 

od Ratusza. Może należy uświado-

mić władzę, że tablica oznaczająca 

koniec miasta znajduje sie daleko za 

osiedlem, a nie przed. Przypominam 

raz jeszcze, RADOSŁAW TO TEŻ 

NOWOGARD. 
Michał Wiatr

Kandydat do Rady Miejskiej WN
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Interwencje

Pycha urzędnika 

Podstawówki do czołówki
Ruszył projekt wyrównywania szans uczniów nowogardzkich podstawó-

wek. Inicjatywę zainaugurowała  konferencja, w której uczestniczyli nowo-

gardzcy pedagodzy.

Uroczyste otwarcie odbyło się na sali sportowej SP nr 1. Konferencje opty-

mistycznym przemówieniem rozpoczął burmistrz Nowogardu Kazimierz 

Ziemba. Natomiast gospodarzem spotkania był dyrektor nowogardzkiej SP 

1 Sebastian Szymański.

Program o nazwie „Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki” słu-

ży wyrównywaniu szans dzieci uczących się w szkołach naszej gminy. Swym 

działaniem obejmuje 10 szkół z gminy Nowogard: miejskie SP 1, SP 2, SP3, 

SP 4. i wiejskie: Błotno, Długołęka, Orzechowo, Strzelewo, Wierzbięcin i Ża-

bowo. Zakłada organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, przyrody, 

języka polskiego, języka obcego, oraz zajęć świetlicowych. Podczas tych lek-

cji nauczyciele będą zachęcać dzieci do podejmowania samodzielnie aktyw-

ności w rozwijaniu zainteresowań.     

Projekt jest współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszu Społecznego. Kwota dofi nansowania to ponad 1 mln 250 tys.  

jbz

W dniu 19 listopada 2010 roku 

odbędą  się uroczystości z okazji ju-

bileuszu Liceum Ogólnokształcące-

go Nr 1 – mija właśnie 65 lat od uru-

chomienia tej najstarszej szkoły po-

nadpodstawowej w Nowogardzie.

W tym dniu przygotowano szereg 

atrakcji:

 9.00 – Masza Święta w kościele 

parafi alnym pw. WNMP,

11.00 – Jubileuszowa Akademia w 

budynku Sali gimnastycznej,

13.00 – otwarcie Gali Olimpijczy-

ków 

- zawody sportowe,

- zwiedzanie budynku szkoły,

- poczęstunek.

Inf.własna

I Liceum 

Ogólnokształcące 

ma już 65 lat!

Towarzyskie zawody 

wędkarskie Koła PZW Tęczak 
W Trzebieszewie odbyły się doroczne zawody wędkarskie Koła PZW 

Tęczak w Nowogardzie. Poranek nad spokojna wodą dla wielu wędka-

rzy był bardzo obiecujący. Przez pierwsze pół godziny prawie każdy za-

wodnik zaliczył kontakt z rybą. Niestety, później brania były już znacznie 

gorsze, i do siatek trafi ała prawie sama drobnica w przewadze, „zmory” 

wędkarzy, jazgarza. 
wszyscy zawodnicy otrzymali upo-

minki ufundowane przez Koło PZW 

Tęczak. Ponadto dla Romana Waw-

ryczuka, który złowił największą 

rybę p. Marzena i Wojtek Kaźmier-

czak (sklep wędkarski Tęczak) ufun-

dowali elegancki kołowrotek. 

Pomoc w organizacji zawodów, 

jak zwykle, okazali przyjaciele Koła 

Tęczak p.p. Marian Jeż, Henryk i 

Andrzej Grygowscy i Marek Słom-

ski – serdeczne podziękowania. 

Zawody obsługiwali: Ryszard Pa-

tyk – komandor zawodów, Ryszard 

Paleta, Henryk Marzec, Jan Lipski i 

ja, czyli prezes… 
Zygmunt Heland

z wędkarskim pozdrowieniem 

Do redakcji zgłosiła się sołtys Boguszyc z prośbą o pomoc.

Oto co nam powiedziała:

Pod koniec czerwca br. trwały prace na działce przeznaczonej pod boisko 

wiejskie.

W pracy uczestniczył min. mój mąż, syn i pracownik operator „fadro-

my”. W tym czasie przyjechał urzędnik starostwa Andrzej M., który był pod 

wpływem alkoholu. Zaczął nam ubliżać.

Zapytał także; kto nas wpuścił na jego działkę.

Muszę tu zaznaczyć iż działka ta jest przyznana nam przez burmistrza 

gminy, poprzedniej pani sołtys w roku 2008. Czy urzędnik o tym nie wie-

dział?

Utarczki słowne trwały przez około 15 minut w tym czasie do mojego 

męża kierował słowa typu: chcesz w nos oraz czy mam ci przestawić oko?

Muszę tutaj też powiedzieć, że podczas tego incydentu zatelefonowoł do 

burmistrza Nowogardu, z którym rozmawiał po imieniu, a gdy podeszłam 

bliżej zmienił formę rozmowy na: panie Burmistrzu.

Po rozmowie z burmistrzem odjechał.

Po tym incydencie napisałam skargę do starosty Powiatu, który przysłał 

mi pismo z przeprosinami, ale nie od pana M. a od siebie. ( treść pisma pu-

blikujemy poniżej).

Spotkałam Anrzeja M., którego zapytałam: kiedy mogę liczyć na przepro-

siny, na co urzędnik odpowiedział iż nie ma mnie za co przepraszać.

A oto pismo Starosty Powiatu Tomasza Stanisławskiego:

„W odpowiedzi na Pani pismo mające znamiona skargi na Pana Andrzeja 

M. informuję co następuje.

W dniu 30 czerwca br. (środa) pan Andrzej M. przebywał na urlopie wy-

poczynkowym stad ie mógł wykonywać żadnych czynności słuzbowych re-

prezentując Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Z uzyskanych w tut. urzędzie wyjasnień wynika, że zajście, które opisuje 

pani w piśmie miało miejsce,jednakże jego przebieg wg wyjaśnień pana M. 

był zgoła inny.

Nie usprawiedliwia to jednak w żaden sposób Naczelnika mojego pod-

władnego i nie zwalnia od obowiazku zachowania uprzejmości i życzliwo-

ści w kontaktach z obywatelami oraz zachowania się zawsze z godnością w 

miejscu pracy i poza nim.

Na tę okoliczność przeprowadziłem z panem Andrzejem M. rozmowę 

dyscyplinujacą, a zaistniały incydent wzięty zostanie pod uwagę przy obliga-

toryjnej ocenie pana Naczelnika.

Za ewentualne przykrości wynikłe z opisanego incydentu serdecznie prze-

praszam.

Z poważaniem 

Starosta

mgr Tomasz Stanisławski

Od autora

Dziwne jest zachowanie Naczelnika Wydziału. Starosta widzi potrzebę 

przeprosin i to czyni na piśmie natomiast pan M. takiej potrzeby nie widzi.

No to ja przepraszam, że mamy takich urzędników i nic tylko współczuć 

nam interesantom.
Ireneusz Karczyński   

Jednak dla sztukmistrzów mocze-

nia kija nie ma sytuacji, że ryba nie 

bierze. Potwierdził to swoim wyni-

kiem zwycięzca zawodów Ryszard 

Rybarczyk łowiąc równe 4 000 pkt. 

II miejsce Kamil Paleta – 2200 pkt 

III miejsce Gurgul Tomasz – 1414 

pkt 

IV m - Zenon Łuczak, V m – Ro-

bert Macełko, VI m – Roman Waw-

ryczuk, VII m – Zbigniew Maciąg, 

VIII m – Cezary Sadło, IX m Krzysz-

tof Łuczak, X m – Józef Ochęcki. 

Zwycięzca otrzymał puchar, a 
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OGŁO SZE NIA DROB NE
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• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791.  

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat 
z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m kw z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje- Leśna. 
796 820 971.

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter lub I 
piętro. Może być mieszkanie do remontu w 
budynku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4- pokojowe, 
508 309 980.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 ***

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 
m kw. 1 piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 68 m, wysoki kom-
fort, ogrzewanie indywidualne, niski 
czynsz. 604 441 609.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, sło-
neczne, centrum miasta z widokiem na 
jezioro, duża kuchnia. 91 39 20 113

• Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 
m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . Tel 
603 530 638

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja Tel   
503 150 300 

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam nieruchomość w Dobrej. Dom 
170 m2 i budynek na działalność gospo-
darczą 300m2 na działce 15 arów. Tel.  
660 346 200 

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
wraz z przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem cena 175 000. Tel. 604 942 164.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
67m2 , 3 pokoje, II piętro+ garaż Tel 660 
34 62 00 

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w 
bloku po remoncie Tel.  693 850 197 *

• Sprzedam działki 30 arów w Kikorzach. 
Wszystkie media przy działkach. Cena 15 
zł m2 665 369 036 po 16.

• Wynajmę lokal na działkę gospodarczą 
(gabinet, biuro, usługi) 80 m. 606 703 451

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 po-
kojowe – sutereny na większe z dopłatą. 
507 023 080.

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam dom Tel:, 91 39 21  603; kom. 
663 748 230

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Wynajmę mieszkanie zapłacę za 6 m-cy z 
góry. 601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 91 39 
21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus dru-
gi budynek gospodarczy 90m, działka 
1200 m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 
piętro 29 m2- 695 644 097.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim; 91 39 23 540

• Sprzedam garaż na ulicy 15-go lutego. 91 
39 21 002

• Kupię garaż przy ulicy Zamkowej 
888 603 612.

• Wynajmę biuro z Internetem 60 m2. 
511 267 991

• Kupię mieszkanie lub dom w Nowogardzie 
(może być do remontu). Tel: 503 785 717.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. Tel. 
663603883

• Do wynajęcia garaż na ulicy Bankowej, 
Tel: 693 429 294. 

• Sprzedam działkę budowlaną na ul Monte 
Cassino. 507 953 705; 794 944 066.

• Wynajmę lokal po sklepie „Anusia” ul. 
3-go Maja 44e Tel. 607 314 639

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka 
serwisowa, zadbany, srebrny metalic, cena 
45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) poj. 
1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrakcyjna 
cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 
1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do nego-
cjacji, 507-023-080

• Sprzedam Renault Clio 1994, poj. 1870 m3, 
diesel. Cena 1 500 zł, Tel. 602 296 684

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
175/65/14. 100 zł za sztukę, Tel: 91 39 50 140

• BMW 518 rok 1995, gaz sekwencja, sprze-
dam lub zamienię na busa, 503 589 235.

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam Audi 80 B3 w całości lub na czę-
ści 781 932 918

• Sprzedam BMW 530 1994 r czarna per-
ła stan bardzo dobry, cena 8  500 tel 
609 668 574.

• Sprzedam Renault Megane rok prod. 1996 
cena 5 000 tel. 696 469 903

• Sprzedam opony zimowe Nissan X trail 
215/70/R15 -98 Q Dunlop. Stan bardzo 
dobry. 600 262 208 

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 18 316 
Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych 91 39 
21 691

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha pole 
w Wierzbięcinie, sprzedam 91 39 21 354.

• Sprzedam kaczki skubane francuskie na 
zamówienie, 664 969 584.

• Sprzedaż prosiąt- 667 952 806

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi elektryczne Chlebicki Sławomir. 
Tel. 606 824 461.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel.  607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Usługi budowlane: terakota, glazura, 
hydraulika, elektryka, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie, regipsy, par-
kiety, panele, staż 15 letni w Niemczech, 
szybko tanio, solidnie. 784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Usługi budowlane, remonty i wykończe-
nia- 503 589 235

• Tipsy żelowe- 40 zł z dojazdem do domu 
klienta, 665 316 403

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia 
BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien i drzwi z PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej 
695 181 070.

• Inwestor zleci fi rmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.
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Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

MIESZKANIA W NOWOGARDZIE NA SPRZEDAŻ

Poszukujemy lokalu do wynajęcia 
w ścisłym centrum Nowogardu 

na kolejną siedzibę naszego biura.

Zainteresowanych proszę o kontakt 
510-170-219 

Zatrudnimy Pracowników mobilnych

„Extra Dom” 
Monika Tomaszewska   

72- 300 Gryfi ce  
ul. Wojska Polskiego 57/1   

tel/fax 91 886-49-99 
kom. 510-170-219; 500-297-018

www.extra-dom.com.pl

KAWALERKI                                                         nr oferty
36m2, IV piętro cena: 89 000 zł     EX332312617 
Okolice Nowogardu  37 m2, parter cena: 39 000 zł  EX332217118 

MIESZKANIA 2-POKOJOWE
 53m2, I piętro cena: 156 100 zł     EX337128728 
 42m2, parter cena: 125 800  EX338939242 
 57m2, IV piętro cena: 175 000                           LN300204442 
 48m2, I piętro cena: 150 00                                LN257793172 
 100m2 dwupoziomowe cena: 250 000               LN257789060 

MIESZKANIA 3-POKOJOWE
 68m2, II piętro cena: 206 000 złotych                 EX408081106 
67m2, II pietro cena: 188 000 złotych                 EX332909317 
okolica Nowogardu 72m2, cena: 130 000 złotych     EX250153294 
62m2 II piętro cena: 160 000 złotych                  EX306590087 
70m2, IV piętro cena: 195 000 złotych                EX303421011 
66 m2, II piętro cena: 188 000 złotych                LN309349280 
100m2, trzy-poziomowe cena 210 000 złotych   LN257794449 

MIESZKANIA 4-POKOJOWE
77M2, II piętro cena 237 400 złotych                 EX408172025 
67m2, I piętro cena 186 000 złotych                   EX302531661 
68m2, parter cena: 200 000 złotych  EX301859688 
68m2, IV pietro cena 180 000 złotych                LN257791579 
68m2, IV piętro cena 167 000 złotych                LN257787699 

Więcej na www.extradom.net.pl

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachlowa-
nie. 510 916 530.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i podłogi, 
Tel: 600 626 268.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi solid-
nie i tanio, Tel. 511 009 257.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 
793 720 808.

• Firma budowlana zatrudni betoniarzy, 
zbrojarzy i cieśli. 694 440 205.

• Zatrudnię na budowie- 662 125 370.

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni bar-
mana i kierownika baru mile widziany 
język angielski i niemiecki. Dobre wa-
runki płacowe, 601 584 056.

• Licencjonowany pracownik ochrony po-
szukuje pracy. 609 228 957.

• Przyjmę do pracy brukarza z doświad-
czeniem. 691 664 658.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię STOLARZA z praktyką zawo-
dową. Kontakt osobisty przy ul Rado-
sława 10 w Nowogardzie.

• Zatrudnię szpachlarzy, malarzy i praca na 
budowie. 501 248 232.

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwarancja, 
1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant z 

Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia go 
z piecem węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. 
Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiecki Va-
illant wiszący, małe gabaryty, domek, 
bar, cena od 250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii i 
inny sprzęt  608658184

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  tel  
603 353 789

• Owczarki niemieckie 8 miesięcy samiec 
oraz 7-tygodniowy po rodzicach z rodo-
wodem, ojciec wnuk podwójnego zwy-
cięzcy świata sprzedam. 91 39 21 828

• Sprzedam biszkoptowe szczeniaczki 
rasy Labrador Retriever. 509 876 705.

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewa-
nia na 150/200 m2 (na drewno, węgiel) 
696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki, suczka- 
850 zł. 513 157 299

• Sprzedam drzewka. Orzechy laskowe 
4-letnie 10 zł. 796 061 280

• Sprzedam karpia „kroczek” jadalny – 91 39 
10 656

• Sprzedam owczarki Niemiecki- 91 39 
10 656.

• Kupię domek holenderski, camping, kon-
tener, 604 798 835.

• Roletki, moskitiery- 693 843 533

• Sprzedam Camping „Knaus” 5- osobowy 
stan dobry, zarejestrowany, ładow-
ność do 750 kg cena do uzgodnienia. 
696 418 677

• Sprzedam tapczan dziecięcy, 669 310 785.

• Sprzedam Wózek Gondola + spacerówka, 
fotelik samochodowy dla dzieci o wadze 
do 13 kg z adapterem, Tel: 693 409 935 

• Sprzedam amortyzatory przednie do 
VWT5 nowe fi rmy BOGE. Tel: 691 887 889

• Sprzedam piec na butlę gazową (do 
ogrzewania pomieszczeń) 693 850 197.

• Sprzedam: Domową maszynę do szycia 
– nowa; rower treningowy stacjonarny 
OSKAR FITNESKLUB – nowy; telefon 
komórkowy Nokia 6280+oprogramo-
wanie do komputera. Ceny do uzgod-
nienia. Tel. 91 39 20 933; 506 073 149

• Sprzedam używane grzejniki żeliwne (60) 
9 zł/szt 501 549 818

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

22 Nr 83 (1917)

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych

REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!

Tel. 91 39 27 479

Profesjonalne
układanie kostki

Usługi minikoparką
Korzystne ceny

Tel. 691 664 658

Super Market 
Intermarche 

od listopada br. 
zaprasza 

Szanownych Klientów 
na zakupy 

od godz. 700

Firma „Giejbo” 

zatrudni 
pracownika do warsztatu 

samochodowego 

w Goleniowie.

 Telefon: 606 948 278

Hurtownia BHP

GARDIA
ul. Zamkowa 7 B, NOWOGARD

tel. 91 39 25 570  

    W sprzedaży:

duży wybór obuwia,

odzież robocza 

oraz inne artykuły BHP 

ZAPRASZAMY

od pon. do pt. 700 - 1500

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przy ul. Zamkowej 7 B 

wydzierżawi wolne 

pomieszczenia 
biurowe z dostępem 

do telefonu i Internetu.

Szczegółowe informacje 

91 39 25 570

FIRMA 

SKUPI 
BUTELKI 

I TRANSPORTERY 

PO PIWIE (BOSMAN, 

HARNAŚ, OKOCIM)

ul. Armii Krajowej 28 

NOWOGARD, 

509974639
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Auto-części 
Jacek Tworek
Nowo otwarty 

sklep i warsztat samochodowy 
  W ofercie: 

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż, montaż oraz 
naprawa odprysków
- elementy układu hamulcowego
- zawieszenie
- oświetlenie itp.
Przyciemnianie szyb samochodowych 

Nowogard ul Zamkowa 7 
(obok myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926, 91 577 10 42, 668 477 803

Celowy Związek Gmin R-XXI 

ogłasza nabór 
na wolne stanowisko 

- Specjalisty ds. Finansowych 

Jednostki Realizującej 

Projekt CZG R-XXI. 

- Specjalisty ds. Technicznych 

Jednostki Realizującej 

Projekt CZG R-XXI

Szczegółowe informacje: 

www.czg.nowogard.pl 

zakładka BIP / Wolne stanowiska

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę
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APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(pr(p(pppppppppppppppp zed t

                        

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

pn. - pt 9.30 - 18.30
sob. 10.00 - 15.00

ul. Wyszyńskiego 4, 5
NOWOGARD

NOWA 
KOLEKCJA

Willa Zbyszko 
organizuje zabawę 

Sylwestrową i Andrzejkową, 

chętnych prosimy o zapisy. 

Tel: 600 045 151
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 29.10

NIEDOWIAREK 
Są ludzie niepewni siebie, 
Czasami przez to-wręcz  śmieszni. 
Znam takiego, co czyta „Kuriera”,
By sprawdzić, czy go nie ma 
W rubryce … odeszli. 

NIEWINNY OBYCZAJ 
Ot, stary obyczaj niewinny, 
Żeby wypruć bebechy… z innych . 
TRUMNA 
Trumna suto złocona, 
Wdowa zadowolona 

NAGROBEK LEKARZA 
Zmarł po długich cierpieniach, 
Ceniony konował, 
Bo, nim kupił samochód, 
Na niego chorował.

…AFERZYSTY NASZYCH CZASÓW 
Jak świadczy ciężar tej płyty, 
Nareszcie został nakryty!

… GOŚCIA CO MIAŁ APETYT
Tutaj spoczywa gość stukilowy, 
Tę wagę mając na względzie – 
Nie jemu ziemia, ale on ziemi, 
Niechaj lekkim będzie !

…KARIEROWICZA 
Prawie na szczycie – pod samym niebem ,
Pękł mu w drabinie służbowy szczebel.

…W CZEPKU RODZONEGO 
Prawdę o zmarłych wam poruczę :
W czepku się rodził – zmarł w peruce.

…DZIERŻYMORDY 
Módlmy się ! – Rzecz oczywista,
O to, żeby nie zmartwychwstał. 

Rozwiązania krzyżówki nr 22.10 – ODESZLI A 
OBECNI – nadesłali: Stanisława Pokorska, Renata 
Dumańska, Urszula Skowron, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Pelagia Feliksiak, Danuta Borowik, 
Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Zygmunt 
Pacocha, Maria Gortat, Teresa Krystkiewicz, Zbi-
gniew Szeremeta, Jadwiga Maknia (także 15.10), 
Elżbieta Słomska, Zygmunt Mierkiewicz, Agata 

Kochelska, Edmund Skibiszewski, Krystyna Tre-
tiak, Zdzisława Sosnowska, Andrzej Leszczyński, 
Teresa Czarnecka, Marta Baran.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Teresa Krystkiewicz z Dąbrowy,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu,
- Zygmunt Pacocha z Nowogardu.

Gratulujemy! 
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PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.
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Miklas wraca!
W związku z bardzo niską pozy-

cją w tabeli mojego rodzimego klu-

bu piłkarskiego POMORZANIN 

NOWOGARD, oraz słabymi wyni-

kami w lidze, postanowiłem wrócić 

z wypożyczenia, aby wesprzeć mój 

macierzysty klub. W trosce o dobro 

klubu, postaram się najlepiej jak po-

trafi ę pomóc drużynie, aby mogła 

zajmować miejsca w górze tabeli, a 

swoją grą zadowolić i dawać radość 

kibicom. 
Z poważaniem

Krystian Miklas 

Halowa Liga 
Siatkówki LZS

W dniu 6 listopada rozpoczyna się Halowa Liga Siatkówki. Zapraszamy 

wszystkie drużyny siatkarskie do udziału w tej tradycyjnej imprezie sporto-

wej. Pierwsze mecze od godz. 15.00.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 609 307 315.
MGZ LZS

LZS – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej

W środę 17 listopada na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych rozpocznie się Halowy Turniej Piłki Nożnej. Zapraszamy zespoły do 

licznego udziału. Zapisy pod numerem telefonu 609 307 315.
MGZ LZS

Szachy

III Memoriał  
Janusza Kaweckiego

W niedzielę 7 listopada o godz.10.00 rozpocznie się w Klubie „Pomorza-

nina” przy placu Szarych Szeregów 6 w Nowogardzie III Memoriał Janusza 

Kaweckiego w Szachach – kategoria junior i senior.

Swój przyjazd zapowiedziała cała szachowa elita województwa zachod-

niopomorskiego.  Zachęcamy wszystkich zawodników z Gminy Nowogard 

do masowego udziału w turnieju.
MGZ LZS, fot. archiwum

Zagraniczne wojaże 
„BOSMANA”

Klub sportowy „BOSMAN” Nowogard w ciągu  tygodnia otrzymał trzy 

atrakcyjne zaproszenia na turnieje zagraniczne.

Pierwsze przyszło dla Oldbojów  na Halowy turniej piłki nożnej do Brze-

ścia  na Białoruś, który odbędzie się 11 grudnia. Drugie zaproszenie otrzyma-

ła drużyna Weteranów (50 lat ) na turniej w lutym do Wilna  gdzie nasi wete-

rani potwierdzili swój udział. W turnieju bierze udział  18 drużyn z 6 krajów.

Najciekawsze zaproszenie otrzymaliśmy z Czech. Jest to turniej trampkarzy 

rocznik 1996, udział potwierdziło 20 drużyn między innymi z Austrii, Czech, 

Słowacji, Węgier, Niemiec i Litwy.

Jest to bardzo dobrze zorganizowany turniej. Ponadto na miejscu planowa-

na jest dyskoteka,basen oczywiście pod opieką dorosłych. Zapraszają 12 za-

wodników + 3 trenerów.

W związku z tym że turniej odbędzie się 3-5 grudnia, proponuję klubom 

piłkarskim, szkołom, samym rodzicom piłkarzy zebrać drużynę trampkarzy i 

jechać jako Nowogard. 

Prezes klubu Czeskiego jest od wielu lat moim dobrym kolegą,więc mamy 

pewne ulgi pobytowe w tym turnieju. Czekam na odzew  a dla zainteresowa-

nych rodziców podaję swój numer telefonu: 606 612 367 lub udzielę informacji 

w pubie”PASADENA”ul. Warszawska  9
ANDRZEJ  SZAFRAN

Piłka koszykowa gimnazjalistów

Mistrzostwa Gminy
W dniach 18 i 19 października na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

nr 4 rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej dziewcząt i 
chłopców.

WYNIKI
Dziewczęta:
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3: 30 : 8
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2: 12 : 64
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum nr 3: 58 : 7
1 miejsce: Gimnazjum nr 2 – opiekun Joanna Dzikowska
2 miejsce: Gimnazjum nr 1 – opiekun Bartosz Zdanowicz
3 miejsce: Gimnazjum nr 3 – opiekun Wiesław Buczyński
Awans do dalszych rozgrywek wywalczyły Mistrzynie i Wicemistrzynie 

Gminy.
Chłopcy:
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3: 23 : 76
1 miejsce: Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski
2 miejsce: Gimnazjum nr 1 – opiekun Bartosz Zdanowicz

Awans do dalszych rozgrywek wywalczyły obydwie drużyny.
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13
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CZYNNE

rok założenia 1993

REKLAMA REKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

Zaufanie i partnerstwo

Głosuj na kandydatów 
z Nowogardzkiego Forum Samorządowego

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY NFS

29.10 – Piątek

Godz. 16: 15 – Kradzież z włama-

niem do pomieszczenia gospodar-

czego znajdującego się na terenie 

gospodarstwa rolnego w miejsco-

wości Karsk, gdzie dokonano kra-

dzieży drabiny aluminiowej 

20: 30 – Policjanci RRD KPP w 

Goleniowie podczas kontroli dro-

gowej na drodze do miejscowości 

Kikorze ujawnili nietrzeźwego mo-

torowerzystę Roberta N, który znaj-

dował się w stanie nietrzeźwości z 

wynikiem 0, 20 promila alkoholu w 

wydychanym powietrzu. 

30.10 – Sobota 

Godz.10: 00 – Ochrona sklepu 

LIDL powiadomiła policję o zatrzy-

maniu sprawcy kradzieży sklepowej 

Marcina O., Który na miejscu spo-

żywał napój energetyczny bez uisz-

czenia zapłaty. 

14: 00 – Policjanci RRD KPP Go-

leniów w trakcie kontroli drogowej 

pojazdu m-ki VOLVO ujawnili nie-

trzeźwego kierowcę, którym okazał 

się Józef, P. W/w miał w wydycha-

nym powietrzu 1.10 Promila alko-

holu. 

31.10 – Niedziela 

Godz.10: 30 – Kolizja drogowa na 

ul. Batalionów Chłopskich - uszko-

dzony został samochód m-ki Ci-

troen C4 przez samochód Renault 

Master. Paweł Z. kierowca Renault 

znajdował się w stanie nietrzeźwo-

ści z wynikiem 0, 66 promila alko-

holu w wydychanym powietrzu. 

16: 00 – Policjanci RRD KPP Go-

leniów w trakcie kontroli drogo-

wej na drodze Orzechowo-Sikorki 

ujawnili, że kierujący samochodem 

Citroen ZX Henryk S. znajduje się 

w stanie nietrzeźwości z wynikiem 

0, 98 promila alkoholu w wydycha-

nym powietrzu. 

16: 30 – Ochrona sklepu In-

termarche powiadomiła o ujęciu 

sprawcy kradzieży sklepowej. Na 

miejscu Policja wylegitymowała 

Ewę N., która dokonała kradzieży 

artykułów kosmetycznych. Spraw-

czyni została ukarana mandatem 

karnym. 

18: 50 – Policjanci RRD KPP Go-

leniów w trakcie kontroli w miej-

Nasza sonda

Jak ocenisz przebieg kampanii 

wyborczej w Nowogardzie?
1. Tomasz Iwan - Fryzjer – Polityka kojarzy mi się z 

najstarszym zawodem świata. Dlatego też mam do jed-

nego i drugiego dystans. Odnośnie kampanii wyborczej 

w naszym mieście mam do powiedzenia tylko tyle, że we 

władzach samorządowych naszego miasta potrzeba jest 

ludzi kreatywnych z otwartymi umysłami, społeczników, 

a nie partyjniaków, którzy udają, że zajmują się polityką. 

Wszystkie te wyborcze hasła kojarzą mi się z gonitwą do 

przysłowiowego „koryta”. Gdybyśmy skupili się na oso-

bach, które mają coś do zrobienia i zaproponowania a 

nie do ugrania zaoszczędzilibyśmy bez sensu wydawane środki. Te bilboardy to 

marnotrawstwo, ale na wybory pójdę, bo to jest mój przywilej. 

2. Agnieszka Mostowska – przedsiębiorca handlowy 

– Każda kampania jest bardzo potrzebna. Informuje nas 

o kandydatach i ich programach. Nurtuje mnie fakt, iż 

niewiele się mówi w nich  np. na temat budowanej ob-

wodnicy, która jest nam wszystkim bardzo potrzebna. 

Rozpędzająca się kampania wyborcza jest bardzo zauwa-

żalna. Plakaty poszczególnych kandydatów są bardzo wi-

doczne, co pozwala nam wyborcom poznać ich. Co do 

programów wyborczych to zapoznawałam się z nimi w 

minimalnym stopniu. Jednak na wybory pójdę na pew-

no, bo jest to mój patriotyczny obowiązek. Wybranemu 

kandydatowi na burmistrza oraz radnym, życzę, by zwyczajnie wywiązali się z 

wyborczych zobowiązań. 

3. Ewa Kiszka – sklep „Jubiler” – Plakaty wyborcze są 

jak najbardziej przejrzyste i przemawiają do mnie. Mam 

bardzo sprecyzowane poglądy polityczne i wiem, na 

kogo będę głosowała. Od kandydatów oczekuje konkre-

tów a nie  demagogii. Wybrani powinni pomyśleć o nas 

zwykłych mieszkańcach, których trapi brak miejsc pracy, 

co w konsekwencji skutkuje emigracją z naszego miasta. 

Życzę kandydatom na radnych, by dotrzymali  obietnic.

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

scowości Wierzbięcin ujawnili nie-

trzeźwego rowerzystę, którym oka-

zał się Adam K. W/w miał 1.90 pro-

mila alkoholu w wydychanym po-

wietrzu. 

01.11 – Poniedziałek 

Godz.18: 30 – Policjanci RRD 

KPP Goleniów w trakcie kontroli 

drogowej na odcinku drogi Grabin 

– Sikorki ujawnili Pawła S. kierują-

cego samochodem m-ki Opel. W/w 

posiadał w wydychanym powietrzu 

0, 68 promila alkoholu w wydycha-

nym powietrzu. 

19: 10 – Policjanci RRD KPP w 

trakcie kontroli drogowej w miej-

scowości Goleniów ujawnili Woj-

ciecha R. kierującego samochodem 

m-ki Ford. W. w miał w wydycha-

nym powietrzu 2, 48 promila alko-

holu. 

02.11 – Wtorek 

Godz. 06: 15 – Dzielnicowy KP 

w Nowogardzie podczas kontro-

li drogowej na ul. Boh. Warszawy 

ujawnił, że kierujący samochodem 

m-ki Ford Transit Andrzej J. znaj-

dował się w stanie nietrzeźwości.W 

/w miał w wydychanym powietrzu 

1, 04 promila alkoholu.

14: 00 – Powiadomienie o kra-

dzieży kurtki na weselu pozosta-

wionej w kawiarni przy ul. Zielonej 

15: 00 – Powiadomienie o kra-

dzieży dowodu osobistego i reje-

stracyjnego z wnętrza otwartego sa-

mochodu m-ki Toyota. 
Opr. Jarosław Bzowy 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych

nowogardzkich 

nauczycieli
odbędzie się w dniu 7 listopada

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

WYBORY DO RAD GMIN, 
RAD POWIATÓW 

I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
Od dnia 08 listopada 2010 r w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac 

Wolności 1, pokój nr 6 w godz. 8-15 udostępniony będzie do wglądu 

SPIS WYBORCÓW. 

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zain-

teresowanego.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Skorzystać z nowogardzkiego 

potencjału
Istota samorządności tkwi w tym, że to sami członkowie wspólnoty sa-

morządowej decydują o ważnych dla niej sprawach.

Ta oczywista prawda niestety nie 

zawsze przestrzegana jest w praktyce.  

Często jest tak i tak bywało w przy-

padku Nowogardu, że decyzje po-

dejmowane w imieniu wspólnoty sa-

morządowej były w istocie decyzja-

mi podejmowanymi przez wąską czę-

sto anonimową dla obywateli grupę 

osób. Nie wiedzieliśmy, dlaczego tak 

a nie inaczej rozstrzyga się konkretne 

sprawy i kto personalnie o tym zdecy-

dował. Jako kandydat na burmistrza 

chcę, aby w tym zakresie panowała 

pełna przejrzystość, chcę też oprzeć 

zarządzanie miastem na współpracy z 

ludźmi sprawdzonymi, znanymi z do-

świadczenia i kompetentnymi w swo-

ich dziedzinach. Wymienię tutaj trzy 

nazwiska osób, które zadeklarowały 

swoją współpracę przypadku mojego 

wyboru. 

Pani Krystyna Łazarz – prezes fi rmy 

Pol-Dróg, prezydent Ogólnopolskiej 

Gospodarczej Izby Drogownictwa

Pan Jan Smolira – prezes spółdziel-

ni „Gardo”

Pan Marek Słomski – wydawca DN

Burmistrz Miasta ma prawo w zasa-

dzie i obowiązek, gdy właściwie rozu-

mie istotę samorządności do powoła-

nia ciała doradczego i wielu włodarzy 

miast polskich uruchomiło ten me-

chanizm wspomagający właściwe za-

rządzanie i kreowanie kierunków roz-

wojowych. Chciałbym, aby wymienio-

ne wyżej osoby, ale także i inne, z któ-

rymi wkrótce będę prowadził rozmo-

wy mogły zaangażować się na rzecz 

naszej społeczności poprzez pracę w 

grupie doradczej.   

Cezary Marcinkowski 

– kandydat Platformy Obywatelskiej 

na burmistrza Nowogardu

MAMMOGRAFIA 

I NIE TYLKO
To już trzydziesty raz dnia 06.11.2010r.Panie z terenu Nowogardu i oko-

lic mają okazję skorzystać z wyjazdu na badania mammografi czne organi-

zowane przez Samorządową Fundację „Zdrowie” oraz NZOZ Medical  Care  

CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammografi czne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o stałym podnosze-

niu jakości usług medycznych przez NZOZ Medical Care co zaowocowało

otrzymaniem we wrześniu 2010r Certyfi katu Jakości.

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program

„Profi laktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie będą mogły zbadać 

słuch i uzyskać dalsze zalecenia.

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-

nowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus 

po godz.14.00-ej tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Zapraszam 

Prezes Fundacji “Zdrowie” Lidia Bogus
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DYREKCJA, GRONO 
PEDAGOGICZNE ORAZ 
MŁODZIEŻ I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. PPOR. EMILII GIERCZAK 
W NOWOGARDZIE ZAPRASZA-
JĄ WSZYSTKICH ABSOLWEN-

TÓW SZKOŁY, BYŁYCH PRACOWNIKÓW 
I SYMPATYKÓW I LO NA JUBILEUSZ 65-LECIA
Scenariusz uroczystości:

19 listopada 2010 r.

- 9.00 - msza święta w kościele parafi alnym p.w. NMP w Nowogardzie

- 11.00 - uroczysta akademia jubileuszowa w budynku sali gimnastycz-

nej I LO

Po części ofi cjalnej – zwiedzanie budynku szkoły, wpisy do księgi pamiąt-

kowej oraz poczęstunek.

Atrakcją jubileuszu będzie gala olimpijczyków, czyli zawody sportowe o 

PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU, które odbędą się w budynku 

SP 1 w Nowogardzie.

Przebieg zawodów:

- 11.00 – zawody dla szkół gimnazjalnych.

- 12.45 – uroczyste otwarcie zawodów przez władze gminne i powiatowe.

- 13.00 – zawody dla szkół ponadgimnazjalnych.

Gośćmi honorowymi uroczystości będą mistrzowie olimpijscy w wioślar-

stwie – Marek Kolbowicz i Konrad Wasilewski wraz z trenerami. 

Na zwycięzców czekają nagrody!

Zawody odbędą się na ergometrach wioślarskich typu Concept II, a cały 

ich przebieg i rywalizację zawodników można będzie obserwować na tele-

bimie. 

Informacje na temat święta można uzyskać pod nr telefonu 91 39 20 213, 

w godz. 8.00 - 15.00 

„Perły medycyny” 
dla nowogardzkiego szpitala!

23 października 2010 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV edy-

cji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY.  Wielka 

Gala podsumowująca IV edycję konkursu odbyła się w hotelu Gromada w 

Warszawie i zgromadziła ponad 800 osób: oprócz dostojnych Laureatów 

swoją obecnością wieczór uświetnili przedstawiciele środowiska medycz-

nego oraz polityki i biznesu. W znakomity sposób Galę poprowadzili Rado-

sław Brzózka i Paulina Sykut, a goście bawili się przy muzyce gwiazd wie-

czoru: Krzysztofa Krawczyka oraz Alicji Majewskiej.   Kapituła Konkursu, 

w której skład weszli przedstawiciele instytucji i organizacji patronujących 

konkursowi, przedstawiciele akademii medycznych, środowiska lekarskie-

go i medycznego przyznała złote, srebrne i brązowe statuetki oraz wyróż-

nienia w postaci dyplomów. 

 Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie otrzymał 

prestiżowe wyróżnienie „Perły Me-

dycyny” w kategorii szpitale wielo-

specjalistyczne – poniżej 400 łóżek. 

Wyróżnienie, które odebrał bur-

mistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-

ba wraz z dyrektorem szpitala Kazi-

mierzem Lembasem jest wręczane 

za profesjonalne, rzetelne, a przede 

wszystkim wysokiej jakości działa-

nia podejmowane na rzecz ochrony 

tego, co najcenniejsze: ludzkiego ży-

cia i zdrowia. Dzięki ciężkiej i nie-

zawodnej współpracy całego zespo-

łu, istotnemu wsparciu Gminy No-

wogard, i ogromnej pomocy bur-

mistrza Kazimierza Ziemby, człon-

kowie Kapituły Konkursu przydzie-

lili nam członkostwo do elitarnego 

grona „najlepszych z najlepszych”. 

Tak jak co roku, uczestnicy konkur-

su oceniani byli m.in. przez pryzmat 

danych ekonomicznych i statystycz-

nych oraz dokonań i osiągnięć na 

przełomie dwóch pełnych lat - 2008 

i 2009. 

Wyniki konkursu - Szpitale wie-

lospecjalistyczne – poniżej 400 łó-

żek

I miejsce (ex aequo)

Specjalistyczny Szpital im. E. 

Szczeklika w Tarnowie

I miejsce (ex aequo)

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-

ski im. dr. Emila Warmińskiego 

SPZOZ w Bydgoszczy

II miejsce

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny Nr 4 im. Marii Konop-

nickiej Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi

III miejsce

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Nowym Mie-

ście nad Pilicą

Wyróżnienia:

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowot-

nej w Łęcznej

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Zakładów Opie-

ki Zdrowotnej w 

Przasnyszu Szpi-

tal im. dr Wojcie-

cha Oczko

Szpital Dzie-

cięcy im. prof. dr. 

med. Jana Bogda-

nowicza SPZOZ 

w Warszawie

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowot-

nej w Lesku

Samodzielny 

Publiczny Szpital 

Rejonowy w No-

wogardzie
Opr. Lesław M. 

Marek

Okolice rajdu 
„Daleko od szosy”

Opisując przebieg rajdu „Daleko od szosy” podziękowaliśmy tylko stra-

żakom PSP. Trzeba jednakże podkreślić, że prawdziwy pokaz ratownictwa 

drogowego prezentowali druhowie z OSP Błotno i OSP Osowo. Obie te jed-

nostki wchodzą w skład Krajowego Sytemu Ratownictwa Drogowego. A że 

zasłużyli na takie wyróżnienie pokazali podczas pokazu. Dziękujemy i gra-

tulujemy! Jednocześnie uzupełniamy listę sponsorów - dzięki ich wsparciu 

rajd miał tak bogatą oprawę :

- Biały Punkt – GSM z Targowiska Miejskiego w Nowogardzie,

- PPHU „DORADO” ul. Bema 12 B.

W imieniu organizatorów  rajdu serdecznie dziękuję i przepraszam za nie-

dopatrzenie.
Piotr Brodzki
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8.11.br. g. 16.00

1,9 KM

Husquarna 

236 e-series

699 zł

Organizacja opłat 

EXPERT 
ulica 15 Lutego 9c

- Pasaż Handlowy MAX

Realizujemy: 

- wszystkie przelewy krajowe i 

zagraniczne, 

- przelewy natychmiastowe

Dla stałych klientów pożyczki 

na dowód.

HURTPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul.Młynarska 1a Nowogard 

zatrudni magazyniera 
Wymagania: wykształcenie średnie, 
- mile widziane doświadczenie na stanowisku magazynier
Oferujemy:  atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 091 579 29 18.
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafi a 

pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

XXXII Niedziela zwykła (Łk 20,27-38) 

Co nas czeka w świecie przyszłym?

„…Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, 
że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Moj-
żesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdziet-
ny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. 
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją 
drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu 
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych 
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, 
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi anio-
łom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umar-
li zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, 
gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg 
nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją…”

 Nasuwa się pytanie: a jaki będzie świat przyszły? – nie wiemy, ale na pewno 
piękny i nie będzie tam nudno. Tam będziemy mogli być sobą, takimi - jaki-
mi chciał nas mieć Bóg. Wszystkie talenty, które otrzymaliśmy a których nie 
byliśmy w stanie rozwinąć, tam będziemy mogli rozwijać. Wszystkie miejsca, 
które chcieliśmy zobaczyć – tam będziemy mogli odwiedzić. Poznamy odpo-
wiedzi na wszystkie pytania, odpowiedzi, których nie znaleźliśmy tutaj. 

 Tak jak tu przepustką do powodzenia są: pieniądze, inteligencja, uroda, tak 
tam liczy się miłość – umiejętność kochania i wiedza, czym jest miłość, Kto 
jest miłością. Św. Jan powiedział, że Bóg jest miłością. Relacja miłości, która 
łączy osoby już jest obecnością Boga. 

Dlatego takie ważne jest abyśmy nauczyli się kochać, doświadczyli miłości 
i obdarzyli miłością bezinteresowną – będzie nam łatwiej zacząć tam. Jak tu 
podstawą jest nauka chodzenia i mówienia – aby samodzielnie móc się po-
ruszać i porozumiewać, tak tam opanowanie podstaw miłości jest niezbędne 
aby móc wkroczyć w nowy świat. 

I jeszcze jedna dobra wiadomość, znikną bariery niepełnosprawności, znik-
ną bariery nakładane przez naturę, grzech. To, co tu jest w jakiś sposób ogra-
niczone czy wykrzywione tam będzie proste. Wyobrażamy sobie radość ludzi 
3 kategorii, czyli gorszych: odrzuconych, niechcianych, zapomnianych, pomi-
niętych – wszystkich, którzy nie mogą normalnie żyć. Żyją na obrzeżu społe-
czeństwa, które nie cierpi chorych, ułomnych i nieudaczników. 

Nie pasuje mi do świata przyszłego logika odwetu: kto tu był zły czy miał 
dobrze – tam dostanie za swoje. Często można usłyszeć takie poglądy, chyba 
nie tędy droga. Myślę, że to nie tak, nie będzie odwetu i karnych obozów. Każ-
dy osądzi się sam stając w blasku Prawdy i Miłości. 

Największą karą jest świadomość, że mając bardzo dużo i wszelkie możli-
wości, aby działać dla dobra i miłości – roztrwoniło się wszystko, skupiało się 
tylko na sobie. 

Może taka właśnie jest idea czyśćca – to miejsce, w którym odzyskujemy 
nadszarpniętą godność, odzyskujemy szacunek do samych siebie, ludzką 
twarz. Uczymy się miłości, bo wiemy, że bez niej nie zdołamy sobie poradzić, 
zaistnieć tam w Królestwie Miłości. 

Być może czyściec jest błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy nie 
potrafi li sobie poradzić w tym świecie i nie przygotowali się do przeprowadzki 
do świata przyszłego. Nie nauczyli się kochać, zapomnieli inwestować w do-
bro, narobili długów roztrwaniając wszystko, co dostali od Ojca. 

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Rozpoczeliśmy listopad - szczególny czas modlitwy za naszych bliskich 

zmarłych przez „wypominki” czy „zaduszki”. Pamiętajmy, że nasz maodli-

twa, ofi ara Mszy św. W intencji zmarłych, Komunia św., odpusty to najsku-

teczniejsza pomoc dla naszych bliskich. Zapraszamy na Msze św. w niedzie-

lę o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; w Jarchlinie o 

g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00. Już te-

raz zapraszamy na Parafi alne Misje Święte, które odbędą się w dniach 14-21 

listopada 2010 r.

11 listopada zapraszamy na modlitwę za naszą Ojczyznę w rocznicę odzy-

skania Niepodległości.

Nabożeństwa „wypominkowe” z modlitwa za zmarłych codziennie po 

Mszy św. wieczornej.

Dzień Fatimski w parafi i pw. MB Fatimskiej na os. Bema w Nowogardzie 

w sobotę 6 listopada o g. 12.00. Serdecznie zapraszamy.

WYJAZD NA EUROPEJSKIE 

SPOTKANIE MŁODYCH TAIZE DO 

ROTTERDAMU…
Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 

dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w  Rotterdamie. Punkt przygotowań w pa-

rafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek o godz. 

19.00. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; 

www.rafalkalinowski.republika.pl)

PIELGRZYMKA DO ZIEMI 

ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIE-

MI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-

tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-

bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 

posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-

nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 

ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. 

Tomasza Tylutkiego z parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl)  
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Podziękowania za uczestnictwo 

we mszy św. za

 śp. Tadeusza 
Longera 

Pogotowiu ratunkowemu 

w Nowogardzie

Kołu łowieckiemu „RYŚ”

Koleżankom i kolegom 

z targowiska miejskiego 

w Nowogardzie i sąsiadom

Składa żona

Wyrazy żalu i współczucia 

dla Pani Marty 

Kaczmarek 
z powodu 

śmierci teścia 

składają Dyrekcja 

i współpracownicy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Goleniowie 

Filia Nowogard.

KONDOLENCJEPODZIĘKOWANIA

PARAFIALNE MISJE 

ŚWIĘTE – już niebawem…
Już wkrótce w parafi i pod wezwaniem Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-

gardzie, odbędą się PARAFIALNE MISJE ŚWIĘTE. Będą one miały miej-

sce w dniach od 14 do 21 listopada 2010 r. Będą to drugie Misje Święte w 

historii tej parafi i. Pierwsze odbyły się w dniach od 12 do 19 listopada 2000 

r. i były prowadzone przez Redemptorystów. Również teraz, na zaproszenie 

Ks. Kanonika Proboszcza Kazimierza Łukjaniuka przybędą Misjonarze Re-

demptoryści ze Szczecina. Czym są zatem Misje Święte, dlaczego będziemy 

je przeżywać i co możemy uczynić w tym wielkim dziele?

we, aby odkryć sens swoich codzien-

nych trudów. Warto więc skorzystać 

z tego wydarzenia: „Nie zamykaj-

my serc, zbawienia nadszedł czas, 

gdy Chrystus puka w drzwi - może 

ostatni raz”.

3. Co mogę dziś uczynić?

Do owocnego przeżycia tego wy-

jątkowego czasu Misji Świętych nie 

wystarczą tylko ogłoszenia, zachęty 

duszpasterzy czy obecność misjo-

narzy. Potrzebna jest także Wasza 

obecność i zaangażowanie.

Dlatego zwracamy się do Was 

wszystkich z ogromną prośbą: ze-

chciejcie włączyć się czynnie w to 

misyjne dzieło. Pomyślcie, jak wygo-

spodarować czas, aby wziąć udział w 

spotkaniach misyjnych; co zrobić, 

aby cała Wasza rodzina gorliwie sko-

rzystała z Misji Świętych? Niech to 

będzie czas osobistego i rodzinnego 

zaangażowania. Niech w Waszych 

rodzinach widać będzie, że w pa-

rafi i dzieje się coś nadzwyczajnego. 

Uczyńcie to, nie dla misjonarzy, nie 

dla księdza proboszcza, ale dla sa-

mego Boga! A wtedy doświadczycie 

Bożej obecności i pozwolicie Bogu, 

aby umocnił w Was wiarę, która ni-

czym kotwica będzie mocą wobec 

zagrożeń współczesnego świata.

Zapewne są wśród Was i tacy, 

którzy uważają, że ten nadchodzą-

cy czas Misji Świętych nie jest im 

do niczego potrzebny. Może jest to 

ktoś Wam bliski, a może sąsiad lub 

znajomy. Bardzo często są to ludzie 

doświadczeni przez życie, zagubie-

ni lub zwyczajnie samotni. Ten czas, 

który pozostał do rozpoczęcia Mi-

sji Świętych, wykorzystajmy na mo-

dlitwę za nich, aby Bóg skruszył ich 

obojętne serca, abyśmy wszyscy mo-

gli się zgromadzić w Waszej parafi al-

nej świątyni na wspólnym wychwa-

laniu Boga.

Przede wszystkim wypraszajmy 

przez modlitwę misyjne łaski dla 

nas samych, naszych rodzin i na-

szej parafi i. W tej intencji ofi arujmy 

swoje cierpienia; radości i smutki. 

Nie pójdzie to na marne, bo razem z 

Chrystusem ukrzyżowanym i zmar-

twychwstałym odniesiemy duchowe 

zwycięstwo!

Do wszystkich kierujemy serdecz-

ne zaproszenie: weźcie udział w Pa-

rafi alnych Misjach Świętych i ciesz-

cie się odnową Waszej wiary, nadziei 

i miłości!

Misjonarze Redemptoryści ze 

Szczecina.

1. Wyjątkowe wydarzenie

Tak jak Jezus Chrystus wysyłał 

swoich Apostołów, aby głosili Słowo 

Boże, tak i dzisiaj Bóg posyła swoich 

posłańców, misjonarzy, aby w danej 

parafi i głosili Ewangelię, czyli Do-

brą Nowinę o Bogu, aby w jej świe-

tle odnowić życie religijne, utwier-

dzić wiarę, umocnić nadzieję, pogłę-

bić chrześcijańską miłość bliźniego, 

wzywać do nawrócenia i naprawy 

obyczajów oraz ożywić praktyki re-

ligijne. Misje Święte są przechodze-

niem przez parafi ę Jezusa Chrystu-

sa, który kieruje wezwanie: „Czas 

się wypełnił i bliskie Jest Królestwo 

Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię”. Wprawdzie Chrystus 

jest wśród nas nieustannie obecny, 

lecz ta Jego obecność podczas Misji 

Świętych będzie bardziej dostrzegal-

na w posłannictwie przybywających 

misjonarzy.

2. Odnowić wiarę we wspólnocie 

parafi alnej

Misje Święte to wyjątkowy czas 

odnawiania życia religijnego w pa-

rafi i. Zazwyczaj Misje Święte prze-

prowadzane są w parafi i co dziesięć 

lat i trwają przeważnie osiem dni. Są 

one dłuższe niż przeżywane co roku 

rekolekcje, gdyż zawierają różne na-

bożeństwa misyjne i nauki misyjne. 

Wszystkie te nabożeństwa mają na 

celu odnowienie życia chrześcijań-

skiego w parafi i. Dlatego skierowane 

są one do całej parafi i, a więc zarów-

no do tych, którzy na co dzień głębo-

ko wierzą i praktykują, jak również i 

do tych, którzy zagubili się w swoim 

życiu i zapomnieli już o Bogu. Cho-

dzi o to, aby ludzie wierzący i gorli-

wi jeszcze mocniej utwierdzili się w 

przyjaźni z Bogiem, a oziębli wróci-

li do pierwotnej gorliwości, zaś za-

gubieni znaleźli drogę powrotu do 

Boga.

Jest to zatem czas wielkiej szan-

sy, jaką Bóg daje osobiście każdemu 

z nas. To nowa, kolejna, czasem już 

ostatnia szansa, jaką daje nam Bóg, 

aby w oparciu o słowo Boże ponow-

nie usłyszane, w bliskości Chrystu-

sa obecnego w Najświętszym Sakra-

mencie zrobić generalny rachunek 

sumienia, aby pośród życiowego za-

biegania, odnaleźć, to, co wartościo-

PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMI  
 

Prze y  pi  dni z tysi cami m odych ludzi 
      z ca ej Europy i z innych stron wiata 

Odkry  na nowo Ko ció  jako zaczyn 
      komunii w ludzkiej rodzinie 

Pozna  go cinno  rodzin oraz kultur  
      kraju i budowa  przysz o  pe n  pokoju 

Modli  si  razem piewem i w ciszy oraz 
      otworzy  si  na pi kno komunii z Bogiem 

Pog bi  wiar  i spotka  wiadków nadziei, 
      którzy szukaj  tego, jak y  ewangeli  
      po ród wyzwa  naszych czasów                       

           Zapisy tylko do 21 listopada! Zach camy gor co do udzia u w przygotowaniach!                                

 Punkt przygotowa :  Spotkania w ka dy poniedzia ek o godz. 19.00     
Ks. Tomasz Tylutki 
Parafia pw. w. Rafa a Kalinowskiego w Nowogardzie 
Ul. Jana Paw a II nr 2 
e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl 
GG: 240 40 46      
www.rafalkalinowski.republika.pl                        

     Kontakt z Taizé: spotkania@taize.fr
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 Witamy wśród nas...
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Natan syn Moniki 

Soyke ur. 30.10.2010 

z Grabowa

Córka Emili Salamon 

ur. 31.10.2010 z 

Lekowa/Łosośnica

Marcel syn Justyny 

Kulety ur. 29.10.2010 

z Nowogardu

Tomasz syn Agnieszki 

Walkarz ur. 31.10.2010 

z Osiny

Filip syn Eweliny 

Bortnik ur. 1.11.2010 

z îwierczewa

Nadia córka 

Elżbiety Panasiuk 

ur. 3.11.2010 z 

Dobropola

Marcel, 

syn Justyny 

i Macieja Sawickich

Niedołężność psychiczna lub  fi -

zyczna to proces biologiczny, któ-

ry jest postrzegany, jako wiek „je-

sieni życia”. Wnika on w ciało czło-

wieka, umysł, powodując, że z bie-

giem upływającego czasu gorzej się 

poruszamy, postrzegamy rzeczywi-

stość i myślimy. Czy to koniec ży-

cia – wówczas alternatywą jest wte-

dy najbliższa rodzina, krewni …

lub Domy Pomocy Społecznej. Ich 

koegzystencja opiera się na dawa-

niu takich możliwości, które w po-

łączeniu z zaangażowaniem per-

sonelu dadzą trochę radości i bez-

pieczeństwa dla pensjonariuszy. 

Ich pobyt w środku, to czas spo-

koju, ale również mobilizacji po-

przez organizację różnego rodzaju 

działalności Stowarzyszeń. Cel ich 

jest  prosty - opiera się na pozyska-

niu funduszy, których przeznacze-

nie ma dać możliwości aktywno-

ści w takich miejscach jak właśnie 

Domy Pomocy Społecznej. Jednym 

z takich jest Nowogardzki Dom 

Pomocy Społecznej „SMUŻYNY”.

Jego działalność i położenie owia-

ne było od zawsze dla nowogar-

dzian niesprawdzonymi informa-

cjami  lub wyobrażeniami o pen-

sjonariuszach DPSów. Więc jaki 

jest naprawdę? Oto relacja z cyklu 

imprez integracyjnych, które od-

bywają się w ostatnim czasie na te-

renie ośrodka w Nowogardzie.

Trochę faktów

Dom Pomocy Społecznej w No-

wogardzie „Smużyny II” z fi -

lią w Nowogardzie przy ul. Pił-

sudskiego 9 posiada 235 miejsc 

dla osób przewlekle psychicz-

nie chorych  kobiet i mężczyzn. 

Pracownicy starają się aby w jak naj-

mniejszym stopniu  domownicy 

odczuwali skutki swojej niepełno-

sprawności czy choroby, by w ciepłej 

spokojnej atmosferze przy wsparciu 

życzliwego personelu godnie  spę-

dzać czas.

Spotkanie  integracyjne  w for-

macie  trzech wymiarów:

Ty i Ja aktywni ruchowo

Dom Pomocy Społecznej w No-

wogardzie „ Smużyny II”  z fi lią w 

Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 

razem z nowogardzkim Stowarzy-

szeniem AWIS jest współorganizato-

rem cyklu 3 imprez dla osób niepeł-

nosprawnych intelektualnie z woj. 

zachodniopomorskiego  pod wspól-

nym tytułem “ Ty i JA....” „Smuży-

ny” to miejsce szczególne. W okre-

sie przedwojennym znany szeroko w 

regionie kurort,  w trakcie wojny sa-

natorium, a obecnie to miejsce jest 

domem dla grupy 235 osób prze-

wlekle psychicznie chorych (kobiet i 

mężczyzn). W ramach cyklu imprez 

integracyjnych w urokliwej scenerii 

dawnego uzdrowiska odbyły się (lub 

odbędą) następujące inicjatywy:

-21.10 odbyła się pierwsza z nich “ 

Ty i Ja...aktywni ruchowo “. Udział 

wzięło 72 uczestników ( DPS - Re-

sko, DPS- Nowogard, Warsztaty Te-

rapii Zajęciowej z Jaromina i Nowo-

gardu, Środowiskowy Dom Samo-

pomocy z Goleniowa ) Konkuren-

cje : Tenis stołowy, Dart, rzut pił-

ką do celu, przeciąganie liny i wy-

ścigi w workach. Zwycięzcami zo-

stali wszyscy uczestnicy ; oprócz 

potu pojawiały się nader często łzy 

szczęścia ; radość i duma z poko-

nania własnych słabości sprawia-

ła, że oczy błyszczały szczęściem, a 

uśmiech nie znikał z twarz.Organi-

zatorzy zapewnili poczęstunek i na-

grody dla wszystkich uczestników

Ty i Ja twórcami sztuki

-28.10 odbyła się druga “Ty i Ja...

twórcami sztuki“ Udział wzięło rów-

nież 72 uczestników z : DPS Resko, 

Nowogard oraz ze Szczecina  DPS-y 

: z ul. Kruczej, Broniewskiego i Dom 

Kombatanta, Ośrodek Dziennego 

Wsparcia przy DPS na Broniewskie-

go ze Szczecina, a także WTZ z No-

wogardu i Jaromina. Artyści wyko-

nywali indywidualne prace malując 

farbami olejnymi na płótnie.Tema-

tyka prac była dowolna, przeważa-

ła przyroda i martwa natura. Wyko-

nano również pracę zbiorową o wy-

miarach ok 2-1.5 m.Niejeden talent 

ujawnił się w trakcie tworzenia. W 

czasie gdy jedni tworzyli na płótnie 

barwne pejzaże   część uczestników 

robiła przecudne czapki,które choć z 

szarego papieru wykonane, zachwy-

cały ogromem form i kształtów. Za-

bawa była przednia, a przymierza-

ne przez uczestników i gości czapki 

wywoływały salwy radosnego śmie-

chu.. Wszyscy uczestnicy wyjechali 

obdarowani nagrodami. Prace wy-

konane podczas tego spotkania wy-

stawione będą w holu Domu Kultury 

w Nowogardzie w dniu 17.11, kiedy 

to odbędzie się trzecia i ostatnia im-

preza z tego cyklu pt. Ty i ja w tańcu 

i śpiewie  już wkrótce…

“ Ty i Ja...w tańcu i śpiewie “ Or-

ganizatorzy zadbali również o stra-

wę “ nie duchową “ - na stołach nie 

zabrakło słodkości i bardziej kon-

kretnych potraw. Oprócz twórców 

z kręgu osób niepełnosprawnych w 

imprezie uczestniczyli ich opieku-

nowie -pracownicy DPS-ów, wolon-

tariusze, i osoby znane jako  anima-

torzy inicjatyw społecznych na no-

wogardzkim rynku. Nie bez zna-

czenia jest fakt, ze kierownictwu 

DPS-u  zależy na budowaniu jak 

najbardziej korzystnego wizerunku 

placówki i przybliżeniu jej specyfi ki 

lokalnej (i nie tylko) społeczności. 

- 17.11 o godz. 9.30 dzięki uprzej-

mości p. Przybyłek - dyrektor Domu 

Kultury w Nowogardzie- w siedzibie 

DK odbędzie się -  trzecie spotkanie 

Pt. “ Ty i Ja... w tańcu i śpiewie “. Or-

ganizatorzy planują przyjazd ok. 70 

niepełnosprawnych intelektualnie 

wykonawców, którzy zaprezentu-

ją swe umiejętności tańcu i śpiewie 

indywidualnym, a także grupowym. 

Konkurs uświetnią występy dzieci z 

Wielofunkcyjnej Placówki Wycho-

wawczej z Mostów. W trakcie wy-

stępów odbędzie się wystawa prac 

malarskich wykonanych podczas 

wcześniejszego spotkania.Wszyscy 

uczestnicy otrzymają nagrody  co na 

pewno zachęci ich do dalszej pracy. 

Cykl spotkań odbywa się przy 

udziale fi nansowym środków po-

zyskanych przez Stowarzyszenie 

AWIS z Urzędu Marszałkowskiego. 

Organizatorzy „odgrażają się”, że na 

tym nie koniec i w najbliższym cza-

sie  planują już następne spotkania. 

Opr. Jarosław Bzowy
Źródło  dyr. Lucyna 

Skałecka – Włodarczyk

DPS Smużyny 

Patrzą na świat jakby byli artystami

Marcel, 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

95-8.11.2010 r. 

Z okazji 100 urodzin 

Marii GALIŃSKIEJ
Emerytowanej nauczycielki w 11 listopada 2010 r. 

o godz 1300 w kościele WNMP 

w Nowogardzie odprawiona zostanie Msza św. dziekczynna, 

na którą zapraszamy 

uczniów, wychowanków i znajomych.

Rodzina

Kochanej Jubilatce: 

Helenie Simińskiej
Moc życzeń, zdrowia i pogody ducha 

życzą 

synowie, córki i wnuki 

z rodzinami oraz prawnuki

Z okazji Rocznicy Urodzin 
sportowca Ludowych Zespołów Sportowych  

na Ziemi Szczecińskiej 

Kolegi  Rajmunda Zielińskiego, 
wybitnego kolarza, dwukrotnego uczestnika Igrzysk Olimpijskich,  

zasłużonego trenera i działacza sportowego 

składamy serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Zachodniopomorskie Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie

Podziękowania dla 

Pani Wiesi Kosmala 

i Rysia, Pani Broni oraz 

dla Panasiuków, 

Wardzińskich 

i Dworników 
za mile i chwile spędzone 

w sąsiedztwie. 

Dziękują 

Dorota i Rosiek Mościńscy 

z chłopakami

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

Ksiądz Grzegorz Legutko 
– nowy duszpasterz 
w parafi i pw. WNMP

Z dniem 1 listopada swą posługę kapłańską kontynuować będzie w naszej 

parafi i ks. Grzegorz Legutko. Według nieofi cjalnych danych będzie pełnił 

obowiązki administratora. Więcej o księdzu i Jego nowych zadaniach napi-

szemy wkrótce. Dzisiaj piszemy to co o Nim napisali Jego parafi anie na po-

żegnanie.
Lesław M. Marek

 „Smutna nas chwila z Tobą jednoczy 

Czcigodny nasz dobry proboszczu 

Żal serce ściska, łzą zachodzą oczy

Ty nas opuszczasz, dziś twe pożegnanie. 

Gdy Bóg Ci wyznacza innej pracy pole 

Za wszystkie starania Tobie dziękujemy 

Idziesz posłuszny pełnić bożą wolę 

My zaś za Ciebie modlić się będziemy 

był dom parafi alny. Niestety, prace, 

które zmierzały ku końcowi prze-

rwał czerwony kur, który pochło-

nął całą plebanię. Na szczęście udało 

się uratować dokumenty z kancelarii 

oraz zabytki. Cała parafi a pomaga-

ła w czynie społecznym w odbudo-

wie domu parafi alnego. Gdy skoń-

czono, przyszedł czas na remont 

dachu kościoła. Inwestycja wsparta 

przez Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego oraz Firmę 

WINDSTROM Polska Energia Od-

nawialna zakończyła się pomyślnie. 

To wszystko dzięki zaparciu, wie-

rze i mądrości księdza Grzegorza. 

Ksiądz proboszcz nie tylko był wier-

nym kibicem zespołu „Gryf ” Ka-

mień Pomorskim, ale również jed-

nym z założycieli Uczniowskiego 

  

Za wszelkie dobro i poświęcenie dla całej parafi i i ofi arną kapłańską służbę 

mówimy dziś staropolskie bóg zapłać księdzu proboszczowi.  

Tymi słowami parafi anie z Jarszewa żegnali w niedzielę 31 październi-

ka swojego księdza proboszcza Grzegorza Legutko. Po dziewięciu latach i 

dwóch miesiącach opuścił on progi Jarszewa, by swoją dalszą posługę czy-

nić w parafi i w Nowogardzie. W 2001 roku ksiądz Legutko trafi ł do Jarsze-

wa jako wikary z parafi i Stepnica, od razu zakasał rękawy i wziął się do pra-

cy. Najpierw kapitalny remont przeszła wieża kościoła, później odnawiany 

Klubu Sportowego „OSP JAR” Jar-

szewo. Jego marzeniem było stwo-

rzenie zespołu piłkarskiego dla dzie-

ci i młodzieży, a także dorosłych pa-

rafi an, których integrowałyby nie-

dzielne popołudnia. Nie prowadził 

mieszkańców za rękę – był zawsze 

wśród nich. Na szczęście nowa po-

sługa księdza Grzegorza odbywać 

się będzie niedaleko, dlatego miesz-

kańcy i wierni tego dnia dziękowali 

proboszczowi za posługę zamiast go 

żegnać, ufając, że będzie częstym go-

ściem w Jarszewie.
 Anna Wyszomirska
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Tworząc program dla mieszkańców 

na kolejne cztery lata chcielibyśmy, 

aby odnosił się do tego, co w minio-

nej kadencji udało się zrealizować. Nie 

można bowiem kreślić przyszłości bez 

rozliczenia przeszłości. 

Prostą rzeczą jest zapisać całe strony 

programu wyborczego. Ale niezwykle 

trudno będzie go, przy dość skrom-

nym budżecie, realizować. Dlatego na-

szym hasłem wyborczym jest „Pamię-

tajmy o przeszłości – rozsądnie buduj-

my teraźniejszość – odpowiedzialnie 

projektujmy przyszłość”. 

W minionej kadencji jednym z naj-

ważniejszych zadań była stabiliza-

cja budżetu szpitala powiatowego. 

Wbrew obiegowym opiniom, powiat 

nie ma możliwości dofi nansowania 

szpitala miejskiego w Nowogardzie. 

Gdyby istniała taka możliwość każdy z 

nowogardzkich radnych powiatowych 

składałby do budżetu takie wnioski. 

Gmina Nowogard przejęła na siebie 

ciężar utrzymania i inwestowania w 

szpital miejski w Nowogardzie. War-

to przy tej okazji dodać, że cały szpital 

(budynki wraz z wyposażeniem) prze-

jęła bez zadłużenia. Było to możliwe 

dzięki dobrej współpracy wszystkich 

radnych powiatowych z gminy Nowo-

gard. 

Infrastruktura drogowa 

Oznaczała dla nas sukcesywną po-

prawę stanu nawierzchni dróg w na-

szej gminie. W mijającej kadencji rady 

gminy i powiatu udało się doprowa-

dzić do realizacji największego zada-

nia drogowego ostatnich lat - budo-

wy obwodnicy Nowogardu. Jednak w 

trakcie realizacji tej inwestycji nastą-

pi znaczne pogorszenie się stanu na-

wierzchni powiatowych dróg lokal-

nych. Wykonawca w umowie ma za-

pis dotyczący ich naprawy, to jednak 

w pełni nie zabezpieczy wszystkich 

potrzeb związanych z ich degradacją. 

Dlatego w naszym programie jest 

punkt dotyczący zwiększenia wydat-

ków w zakresie naprawy dróg na ob-

szarach wiejskich. Od lat są one re-

montowane w nikłym zakresie. Chcie-

libyśmy, aby każdego roku w budżecie 

była zarezerwowana znacząca kwota 

na ich remont i utrzymanie. 

Kolejną ważną inwestycją drogo-

wą, jaka udało się powiatowi zrealizo-

wać, przy współpracy z gminą Nowo-

gard, to przebudowa drogi na osiedlu 

Bema tzw. „schetynówka”, oraz uli-

cę Dąbrowszczaków. Remont tej uli-

cy, to także jedna z inwestycji, którą 

udało się po długiej dyskusji radnym z 

Nowogardu, przeforsować do projek-

tu inwestycyjnego. Program wyborczy 

PO zakłada dalszą współpracę powia-

tu z gminą Nowogard w sprawie opra-

cowania programu sukcesywnej na-

prawy dróg lokalnych. 

Pomoc społeczna 

To w każdym samorządowym bu-

dżecie duży wydatek. O bardzo do-

brym partnerstwie w tym zakresie 

można mówić przy okazji budowy no-

wych domów dziecka. Istniejący do tej 

pory Dom Dziecka w Mostach, z uwa-

gi na zmianę przepisów, zastąpi 5 do-

mów rodzinnych. Będą to oddane do 

użytku w listopadzie br. dwa domy 

dziecka w Nowogardzie oraz trzy w 

Goleniowie w trakcie realizacji. 

W mijającej kadencji, to jeden z naj-

bardziej spektakularnych przykładów 

dobrego partnerstwa gminy i powia-

tu – „zgoda buduje”. Gminy przeka-

zały na to zadanie działki, na których 

powiat zbuduje domy dziecka. W po-

wiatowym programie inwestycyjnym 

(projektowanym przy naszym udzia-

le) jest więcej zadań, które będą re-

alizowane w partnerstwie gminy i po-

wiatu. 

W domach pomocy społecznej uda-

ło się także zmodernizować boisko, 

wykonać izolację budynku na łączna 

kwotę ponad 750 tys. zł. 

Cdn. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Pamiętajmy o przeszłości 

– rozsądnie budujmy 

teraźniejszość 
– odpowiedzialnie projektujmy przyszłość 

Zygmunt Heland
w-ce przewodn. Rady Powiatu

Anna Fedorczuk-Smolira
radna powiatu

Rozmowa z Kuratorem  Oświaty i wiceszefem  powiatowych struktur 

Platformy Obywatelskiej Arturem Gałęskim

Platforma szeroko 

idzie do wyborów
Lesław M. Marek - Na listach wy-

borczych PO znajduje się wiele na-
zwisk osób nie związanych z waszą 
partią, a nawet będących członkami 
Prawicy RP. Czy może Pan to zinter-
pretować.

Artur Gałęski- Wybory samorządo-
we w przeciwieństwie do parlamen-
tarnych w sposób zasadniczy różnią 
się m.in tym, że w nich generalnie gło-
suje się na osoby i ich dotychczasowe 
dokonania, a dopiero później bierze 
pod uwagę czy dana osoba należy do 
tej czy innej partii. Oczywiście two-
rząc listy trzeba pamiętać, że po wy-
borach trzeba będzie potrafi ć z sobą 
współpracować i co istotne potra-
fi ć prezentować i realizować wspólny 
program.

LMM - Dla wielu osób zaskocze-
niem jest fakt,że centrowa PO zapro-
siła na swoje listy prawicową skąd 
inąd Prawicę RP Marka Jurka.

AG - Tak, to może rodzić pytania. 
Odpowiedź jest jednak dość prosta. 
Pamiętajmy,że PO wyrosła na bazie 
generalnie UW i AWS. Ja sam osobi-
ście byłem członkiem AWS i współ-
pracowałem z innym członkiem AWS 
dziś szefem wojewódzkich struk-
tur Prawicy RP p.Markiem Słom-
skim. Pamiętajmy, że w wielu spra-
wach dotyczących problemów lokal-
nych ludzie PO mają bliskie kontakty 
z członkami innych ugrupowań. Nie 
widzę nic dziwnego w tym iż człon-
kowie Prawicy RP startują z naszych 
list, a wręcz przeciwnie uważam, że 
wspólnie  możemy wiele zdziałać.

LMM - Kandydatem PO na burmi-
strza jest p. Cezary Marcinkowski, to 
człowiek nowy w polityce. Jak ocenia 
Pan jego szanse?

AG - Panie Redaktorze. Zawsze jest 
kiedyś ten pierwszy raz. Cieszę się bar-
dzo, że Cezary zdecydował się starto-

wać, bo uważam że to młody,  zdolny 
i bardzo pracowity człowiek. W trak-
cie tworzenia list wyborczych Ceza-
ry wykonał ciężką robotę i to głównie 
jego zasługa,że na naszych listach jest 
wielu młodych ludzi. Pamiętajmy, że 
słowna szermierka o tzw. młodości 
w polityce nie zawsze pokrywa się z 
kompetencjami. W przypadku Ceza-
rego Marcinkowskiego są i kompeten-
cje i rozwaga, a co najważniejsze pra-
cowitość.

LMM - Platforma Obywatelska, 
podobnie jak inne ugrupowania po-
stulowała aby na listach znalazły się 
bardziej licznie kobiety. Czy udało 
wam się temu sprostać?

AG - Myślę, że na naszych listach 
nie tylko znalazło się sporo kobiet 
ale i bardzo prężnych. Przypomnę, że 
na naszych listach do Rady Miasta i 
Rady Powiatu 45% to kobiety.

LMM - Czytelnicy z pewnością od-
notują fakt, że na listach są też obec-
ni radni, jak Krystyna Kłosowska, 
Andrzej Wasiak, Anna Fedorczuk-
Smolira czy Zygmunt Heland. Zasta-
nawia mnie fakt obecności na listach 
do Rady Powiatu radnego Zygmunta 
Helanda.

AG - Nic w tym dziwnego, radne 
panie Kłosowska i Fedorczuk-Smoli-

ra były w obecnej kadencji naszymi 
radnymi, zaś Panowie Wasiak i He-
land stwierdzili, że blisko im do na-
szego programu i postanowili złożyć 
nam ofertę współpracy, która z racji 
ich społecznikowskiej działalności zo-
stała pozytywnie zaakceptowana. 

LMM - Waszymi reprezentanta-
mi do Sejmiku Województwa będą 
Olgierd Geblewicz i Artur Łącki. 
Zresztą ich reklamy są dla mieszkań-
ców naszego miasta widoczne.

AG - Olgierd Geblewicz  jest w obec-
nej kadencji Przewodniczącym Sej-
miku i szefem powiatowych struktur 
PO, mieszkańcem naszego powiatu i 
w sposób naturalny naszym kandy-
datem. Wszyscy, którzy śledzą lokal-
ną politykę znają Olgierda ze szcze-
gólnej aktywności w pozyskiwaniu 
środków unijnych nie tylko dla woje-
wództwa ale i naszego powiatu. Bu-
dowa obwodnicy Nowogardu jest m. 
in jego zasługą. Dokładnie pamiętam 
ile razy podróżował do Ministerstwa 
Infrastruktury, ile razy monitował u 
posłów aby tylko nie było opóźnień. 
Warto o tym pamiętać wybierając ra-
dego sejmikowego. To będzie dobrze 
ulokowany głos.

LMM - Dziękuję za rozmowę
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Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard!

W sobotę, 6 listopada br. o godz. 14.00 na Placu Wolności

odbędzie się happening wyborczy
kandydatek i kandydatów 

startujących z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Gościem specjalnym będzie znany Poseł - Bartosz Arłukowicz
W trakcie imprezy będzie możliwość zapoznania się z kandydatami:

- do Rady Miejskiej w Nowogardzie,

- do Rady Powiatu w Goleniowie,

- do Sejmiku Wojewódzkiego w Szczecinie,

- na burmistrza Nowogardu Robertem Czaplą.

W trakcie spotkania organizowane będą ciekawe konkursy, gry i zabawy przy miłej 

dla ucha muzyce. Chcemy pokazać, że kampania wyborcza może odbywać się na wesoło.

Spotkajmy się więc na Placu Wolności – sobota 6 listopada, godz. 14.00

Zapraszamy serdecznie

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

22. Budowa sali gimnastycznej-II 

etap, wymiana instalacji sanitarnej, 

C.O i instalacji elektrycznej w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym w Nowogardzie.

23. Rozbudowa i nadbudowa bu-

dynku Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych oraz

przystosowanie pomieszczeń 

warsztatowych na klasopracow-

nie. Termomodernizacja budynku 

warsztatów w tej szkole.

24. Reaktywowanie punktu obsłu-

gi interesantów przez radnych po-

wiatowych w byłym hotelu „Cisy" 

w Nowogardzie wzorem II kadencji 

Rady Powiatu.

25. Wznowienie w Starostwie Po-

wiatowym bezpłatnych porad praw-

nych dla

mieszkańców powiatu we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Zachod-

niopomorskie Biuro Porad Obywa-

telskich oraz utworzenie fi lii tego 

biura w byłym hotelu „Cisy" w No-

wogardzie.

26. Utrzymanie w Nowogardzie 

siedzib wszystkich dotychczas dzia-

łających instytucji (Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Agencji Nieruchomości Rolnych, 

Powiatowego Lekarza Weteryna-

rii) i jednostek organizacyjnych po-

wiatu (Filii: Wydziału Komunikacji, 

Powiatowego Urzędu Pracy, Szko-

ły Muzycznej I Stopnia, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej dla 

Dzieci i ich Rodzin, Obwodu Drogo-

wego ZDP) zapewniających obsługę 

mieszkańców gminy Nowogard.

27. Podjęcie działań w zakresie re-

aktywowania fi lii Urzędu Skarbowe-

go w Nowogardzie.

Szanowni Państwo !

Mamy możliwości i chęci, aby 

dużo zrobić dla Nowogardu. Zada-

nia jakie chcemy na siebie przyjąć 

będziemy realizować, razem z inny-

mi radnymi bez konfl iktów, podzia-

łów personalnych i sporów, z myślą 

o zrównoważonym rozwoju gmi-

ny Nowogard w powiecie goleniow-

skim. W samorządach zawsze byli-

śmy, jesteśmy i będziemy blisko lu-

dzi i dla ludzi zgodnie z naszym ha-

słem wyborczym „Człowiek Dom 

Praca"

Głosujcie Państwo na naszych 

kandydatów, a nie będzie to głos 

stracony.

Przedstawiamy listę kandydatów 

SLD do Rady Powiatu:

1.   Jabłoński Jerzy Jan

2.   Lembas Kazimierz

3.   Włodarczyk Wojciech

4.   Jakubczak Stanisława

5.   Michalak Zbigniew

6.   Czernikiewicz Czesław

7.   Soroka Tadeusz Aleksander

8.   Tębłowski Jerzy

9.   Filip Krzysztof Jan

10. Sobolewski Bogdan

11. Szczupak Henryk Władysław

12. Smietjuch Wiesław

Przedstawieni kandydaci zobo-

wiązują się realizować następujący 

program:

1.   Dokończenie realizacji Planu Roz-

woju Lokalnego Powiatu Goleniowskie-

go na lata 2007-2013 służącego zwięk-

szeniu pozyskiwania środków fi nanso-

wych z Unii Europejskiej.

2.   Kontynuowanie realizacji Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju wszystkich 

gmin Powiatu Goleniowskiego.

3.   Wzmożenie działań w zakresie 

pozyskiwania środków na przeciwdzia-

łanie bezrobociu i tworzenie nowych 

miejsc pracy.

4.   Zakończenie termomodemizacji 

i remontów obiektów powiatowych, ce-

lem obniżenia kosztów ich utrzymania i 

dostosowania dla osób niepełnospraw-

nych.

5.   Umacnianie publicznej i niepu-

blicznej służby zdrowia, celem zapew-

nienia mieszkańcom dobrej opieki 

zdrowotnej w mieści i na wsi.

6.   Wspieranie Policji w walce z prze-

stępczością i chuligaństwem, celem po-

prawy bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu i gminy Nowogard.

7.   Zapewnienie środków na zakup 

sprzętu i wyposażenia dla Państwowej 

i Ochotniczej Straży Pożarnej, celem za-

pewnienia bezpieczeństwa p.poż.

8.   Kontynuowanie pozyskiwania 

środków na stypendia dla mniej zamoż-

nych uczniów i studentów z terenu po-

wiatu.

9.   Prowadzenie dalszych działań na 

rzecz wyposażenia szkół ponadgimna-

zjalnych i specjalnych prowadzonych 

przez powiat, w nowoczesny sprzęt i 

programy komputerowe oraz pomo-

ce dydaktyczne do nauki przedmiotów 

ogólnych i zawodowych.

10. Realne zwiększenie zakresu re-

montów i modernizacji dróg powiato-

wych poprzez pozyskiwanie na ten cel 

środków z UE.

11. Realizacja powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych zapewniającej pomoc i wsparcie 

dla ludzi i rodzin będących w trudnej 

sytuacji życiowej i osób niepełnospraw-

nych.

12. Zapewnienie dobrych warunków 

wychowania i rozwoju dla dzieci opusz-

czonych i pozbawionych opieki rodzi-

ców poprzez tworzenie rodzin zastęp-

czych i rodzinnych domów dziecka.

13. Dalsze wspieranie instytucji kul-

tury, kultury fi zycznej i turystyki w upo-

wszechnianiu kultury, sportu masowe-

go dzieci, młodzieży i dorosłych.

14. Realizowanie ustawowych zadań 

powiatu w zakresie promocji, wspie-

rania organizacji pozarządowych oraz 

małych i średnich fi rm. Zwiększenie ak-

tywności Wydziału Rozwoju Inwestycji i 

Promocji w tym zakresie.

15. Aktualizacja i wdrażanie Powiato-

wego Programu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Odpadami.

16. Wspieranie rozwoju rolnictwa 

i wzrostu opłacalności produkcji rol-

nej, poprzez modernizację infrastruk-

tury technicznej wsi, zwłaszcza drogo-

wej oraz pomoc w tworzeniu korzyst-

nych warunków dla fi rm zajmujących 

się produkcją i wykorzystaniem alter-

natywnych źródeł energii. Udzielanie 

pomocy w tworzeniu zakładów usługo-

wych i produkcyjnych na terenach wiej-

skich.

17. Utrzymanie wysokiego pozio-

mu merytorycznego powiatowej ad-

ministracji architektoniczno-budowla-

nej oraz Geodezji i Gospodarki Nieru-

chomościami zapewniającej szybką i 

kompetentną obsługę interesantów, 

ze szczególnym uwzględnieniem in-

westorów tworzących nowe miejsca 

pracy.

18. Włączenie do planu moderni-

zacji przy współpracy z gminą ulic: 

15 lutego, Wojska Polskiego i Mic-

kiewicza w Nowogardzie, będących 

drogami powiatowymi.

19. Modernizacja drogi powiato-

wej Nowogard- Truskolas

20. Uruchomienie windy w by-

łym hotelu „Cisy", celem ułatwie-

nia korzystania interesantom z ob-

sługi działających tam instytucji, 

uczniom szkoły muzycznej i oso-

bom niepełnosprawnym.

21. Dokończenie adaptacji podda-

sza na pomieszczenia dydaktyczne, 

likwidacja pomieszczeń dydaktycz-

nych w piwnicach oraz moderniza-

cja budynku sali gimnastycznej w 

LO nr l w Nowogardzie.
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KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ STANISŁAW 

SIEMBIDA 
Lista nr 1 

Miejsce na liście nr  3
50 LAT PRACY NA ZIEMI NOWOGARDZKIEJ, 

DOŚWIADCZENIE, SKUTECZNOŚĆ I KONSEKWENCJA, 

Absolwent Państwowej Szkoły Technicznej w Lublinie, Wydział Dróg i Mostów. Z  Zie-

mią Nowogardzką związany od 1960 roku. Wieloletni Dyrektor Rejonu Dróg Publicznych w 

Nowogardzie. Od 1990 r. pracownik samorządowy - Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Nowogardzie. 

Od 2005 r. emeryt, zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Goleniowie w Wydziale Roz-

woju, Inwestycji i Promocji. 

Zainteresowania: wędkarstwo, działka

Drogowiec.

Doprowadziłem do wybudowania dróg do każdego sołectwa w Gminie Nowogard. Pod 

moim kierownictwem wybudowana została baza techniczno-produkcyjna, w której obec-

nie prowadzi działalność Nowogardzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W celu rozwo-

ju prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa i pozyskania kadry inżynieryjno-technicz-

nej i produkcyjnej zainicjowałem i zrealizowałem budowę mieszkań dla 75 pracowników i 

ich rodzin. 

Samorządowiec.

Jako Samorządowiec Ziemi Nowogardzkiej nadzorowałem budowę ujęcia wody, oczysz-

czalni ścieków, 5-ciu sal gimnastycznych, rozbudowę 4 szkół i przedszkola oraz wielu innych 

inwestycji. Przyczyniłem się do pozyskania środków fi nansowych Unii Europejskiej na bu-

dowę ulicy Lipowej i modernizacje Domu Kultury oraz budowę wodociągu Kulice – Wierz-

bięcin - Ostrzyca. 

Jako pracownik Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzę budowę dwóch Do-

mów Dziecka przy ulicy Jana Pawła II w Nowogardzie, budowę Internatu dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, termomodernizację budynku Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz budowę Szkoły Specjalnej w Goleniowie, 

wartości ponad 9 mln  zł. 

Moje doświadczenie pokazuje, że wiem jak być skutecznym i konsekwentnym. Wiem do-

kładnie jakie sprawy są dla Gminy najważniejsze i wiem jak je rozwiązywać. Nie mogę obie-

cać, że będę w stanie zająć się wszystkim, bo ktoś, kto tak twierdzi, nie może być wiarygod-

ny.

Mam wytyczone bardzo konkretne cele, które chciałbym zrealizować jako radny:

- pozyskanie i efektywne wykorzystanie środków Unijnych - mam świadomość, jak wiele 

możliwości, które posiada Gmina Nowogard pozostaje niewykorzystanych. Ja wiem jak te 

środki pozyskać; 

-  dokończenie zaniechanej budowy ulicy Jana Pawła II w Nowogardzie, której  budowę 

jako Kierownik Wydziału Inwestycji  prowadziłem do momentu przejścia na emeryturę w 

2005r. 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta poprzez modernizację 

ciągów komunikacyjnych i zwiększenie miejsc postojowych, a w szczególności przebudowa 

ulicy 15 Lutego we współpracy z Wydziałem Dróg Powiatowych ; 

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Poniatowskiego z ulicą Boh. Warszawy we współ-

pracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jako drogowiec wiem jak ten cel zrealizować; 

- zainicjowanie i podjęcie skutecznych działań na rzecz budowy południowej obwodnicy 

dla miasta Nowogardu, jako były kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego przygo-

towywałem takie materiały dla północnej obwodnicy i wiem jak to wykonać;

- przygotowanie terenu i jego uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-

ne i wielorodzinne, realizowałem już takie inwestycje i wiem jak to zrobić.

Realizacja w/w inwestycji to nie tylko potrzeba dla prawidłowego funkcjonowania mia-

sta Nowogard, ale również duża szansa dla nowogardzkich przedsiębiorstw w uzyskaniu 

zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie skali bezrobocia w mieście i gminie. Zadania te w 

większości nie wymagają dużych nakładów fi nansowych z budżetu gminy, jedynie uczest-

niczenia w niewielkim stopniu w ich współfi nansowaniu. Wymagają natomiast dużej zapo-

biegliwości i starań ze strony władz samorządowych w ich wprowadzeniu do realizacji. Do 

tego potrzebni są radni kompetentni,którzy sprostają tym zadaniom. Ja wiem jak to zrobić.

Efekty mojej wieloletniej pracy na rzecz Gminy Nowogard są widoczne i każdy może je 

sam ocenić. Jeżeli dostanę taką szansę, chcę i będę kontynuował pracę na rzecz Ziemi No-

wogardzkiej. Tak samo konsekwentnie jak dotychczas.

Zapał 
i kompetencja!

Wywiad z nowogardzką kandydatką do Sejmiku Wojewódzkiego Ka-

roliną Słomską

Dziennik Nowogardzki: Jest Pani bar-
dzo młodą osobą, skąd zainteresowanie 
polityką i to taką o zasięgu regionalnym

Karolina Słomska: Rzeczywiście je-
stem osoba młodą ale to chyba jest za-
leta - kapitałem młodych jest ideowość,  
kreatywność pomysłowość i duża chęć 
działania dla dobra wspólnego, ale nie 
tylko młodzi ludzie są często bardzo do-
brze przygotowani merytorycznie cza-
sy w których mamy szczęście żyć dają 
nam możliwość efektywnego zdobywa-
nia wiedzy, nauczenia się różnych umie-
jętności na ogół też biegle posługuje-
my się językami. W moim przypadku 
duże znaczenie ma też fakt, że od dziec-
ka wzrastałam w domu pełnym polity-
ki i spraw społecznych - mój ojciec to 
działacz opozycji niepodległościowej, a 
potem po 89 roku osoba czynnie funk-
cjonująca w polityce samorządowej. To 
ojciec był radnym pierwszych kaden-
cji zarówno w gminie Nowogard jak i 
w sejmiku zachodniopomorskim. Tak 
więc polityki uczyłam się prawie co-
dziennie i jestem przekonana że mimo 
młodego wieku będę mogła wiele za-
proponować i właściwie pełnić funkcje 
o które się ubiegam.

DN. Jest Pani jedyną liderką listy spo-
śród wszystkich komitetów wyborczych 
w naszym okręgu mieszkającą na sta-
łe w Nowogardzie, można więc powie-
dzieć o Pani kandydatka nowogardzka 
do sejmiku wojewódzkiego, na co zatem 
może liczyć Nowogard stawiając na pa-
nią?

KS.   To prawda, pierwsze miej-
sce na liście to duże wyróżnienie dla 
mnie, podkreślające znaczenie naszego 
miasta. Nowogard  nie ma dziś swoje-
go radnego w sejmiku wojewódzkim. 
Taka sytuacja wpływa wyraźnie na re-
lacje między samorządem gminnym a 
wojewódzkim szczególnie uwidacznia 
się to w trudnościach, jakie ma nasza 
gmina np. z pozyskiwaniem funduszy 
regionalnych za rozdysponowanie któ-
rych odpowiada sejmik wojewódzki. 
Chciałabym w nowej kadencji zabiegać 
o środki zewnętrzne m.in. na poszcze-

gólne etapy budowy nowogardzkiego 
szpitala czy polepszenie infrastruktury 
drogowej, rowerowej czy turystycznej. 
Należy także postawić na zrównoważo-
ny rozwój wszystkich gmin w naszym 
okręgu wyborczym, aby nie dochodzi-
ło do faworyzowania jednych kosztem 
drugich, co często obserwowaliśmy w 
kończącej się kadencji sejmiku. Są to 
ważne przesłanki za tym aby Nowogard 
jako 12 pod względem wielkości miasto 
Zachodniopomorskiego postawiło na 
mieszkankę naszego miasta.

DN. Startuje Pani pod hasłem,,Zapał i 
kompetencja” skąd taki pomysł?

KS. Kandyduję pod tym hasłem bo 
te słowa charakteryzują z jednej stro-
ny, moje nastawienie do pracy dla do-
bra wspólnego - rzeczywiście wszystko 
staram się czynić z zapałem, a z drugiej 
strony kompetencja jako warunek, któ-
ry uważam za niezbędny, który winni 
spełniać w właściwy dla siebie sposób 
wszyscy kandydaci. 

DN. Na stronie internetowej okręgu 
szczecińskiego partii Janusza Korwina-
Mikke Wolność i Praworządność wy-
czytałem, że jej lokalny prezes wyraził 
poparcie dla  Prawicy Rzeczypospolitej?

KS. To ważny gest w kierunku konso-
lidacji środowisk prawicowych co do-
brze prognozuje na przyszłość. Warto 
również zauważyć, że na naszych listach 
są kandydaci Stronnictwa Piast Zdzisła-
wa Podkańskiego, wśród których jest 
między innymi przewodniczący lokal-
nych struktur tego ugrupowania, wspie-
ra nas  także szczeciński odział Ruchu 
Przełomu Narodowego prof. Jerzego 
Roberta Nowaka. Jest to stan na dziś, 
ponieważ wiele lokalnych stowarzyszeń 
rozważa jeszcze poparcie naszych kan-
dydatów.

DN. Liczy pani na powtórzenie wy-
niku Prawicy Rzeczypospolitej do Par-
lamentu Europejskiego gdzie w Nowo-
gardzie Prawica przekraczając wybor-
czy próg zajęła 4 miejsce wyprzedając 
przy tym między innymi Polskie Stron-
nictwo Ludowe?

KS. Był to nasz niewątpliwie udany 
wyborczy debiut. Dziś sytuacja jest nie-
co inna, rozpoznawalność Prawicy w 
województwie stale wzrasta, posiadamy 
spore zdolności koalicyjne ponieważ 
nie wdajemy się w polityczne spory co 
jest bardzo ważne w samorządzie. Liczę 
więc na dobry wybór mieszkańców No-
wogardu zwłaszcza, że w tych wyborach 
nasze miasto samo może wybrać  radne-
go wojewódzkiego. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę 
Jarosław Bzowy
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Technik ekonomista, ukończone kursy kwalifi kacyjne dla kadry 
kierowniczej. Nowogard jest miastem bardzo bliskim mojemu ser-
cu, tu się wychowałem i tu mieszkam. Krzywda ludzka nie jest mi 
obojętna, dlatego biorę udział w pracach społecznych. Do 1992 roku 
kierowałem przedsiębiorstwem handlowo-produkcyjnym i usługo-
wym ponad 25 lat. Ponadto posiadam dużą wiedzę w dziedzinie go-
spodarki mieszkaniowej. Znam problemy Nowogardu, posiadam 
doświadczenie zawodowe i społeczne. Obecnie jako emeryt, chciał-
bym spożytkować wiedze i doświadczenie w działalności radnego 
Rady Miejskiej.

Mój program to :
• Budowa mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących rodzin,
• Konsekwentne wspieranie utrzymania i rozbudowy nowogardz-

kiego szpitala,

• Remonty ulic i chodników na ulicach Mickiewicza, Młynarskiej, 
Żeromskiego, 15 Lutego,

• Położenie nowych nawierzchni jezdni łącznie z odprowadze-
niem wody deszczowej przy garażach na ulicy 15 Lutego,

• Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków fi nansowych 
niezbędnych, w przeciwdziałaniu bezrobociu i tworzeniu nowych 
miejsc pracy.

Droga jest mi Ziemia Nowogardzka i pragnę dalej pracować dla 
dobra tego miasta, dla rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. 
Chciałbym, aby nasze miasto rozwijało się jeszcze bardziej niż do-
tychczas. Jestem przekonany, że sprawy te są konieczne i realne do 
wykonania. Będę robił wszystko, by moje zamierzenia programowe 
znalazły się w planach gminy. Którym los naszego miasta nie jest 
obojętny, głosujcie na moją osobę. Nie zawiedziecie się!

Okręg wyborczy nr 1       

Czesław Kozieł
Kandydat do Rady Miejskiej w Nowogardzie

2Lista nr 1     

Miejsce na liście

Jerzy Roman Salwa
Kandydat na radnego Gminy Osina

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Okręg Wyborczy 
nr 6

Henryk Władysław

 SZCZUPAK
Kandydat na radnego POWIATU

Krystyna Bożena 

Kłosowska
Kandydatka do Rady Miejskiej

OKRĘG Nr 2   POZYCJA nr 1
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W jednym z ostatnich numerów 

Dziennika Nowogardzkiego, kandy-

dat na radnego KW „Wspólny Nowo-

gard” Tobiasz Lubczyński przedsta-

wił alternatywne, jego zdaniem, moż-

liwości fi nansowania przedsięwzięć 

ważnych dla dalszego rozwoju Gminy 

Nowogard.

Autor zwracając uwagę na rzeczy-

wiście istotne, potencjalne źródło fi -

nansowania inwestycji jakim są środ-

ki Unii Europejskiej, dopuścił się jed-

nak kilku istotnych nadinterpretacji, 

bądź przesadnego optymizmu.

Prawdą jest, iż staranie się o fun-

dusze unijne wymaga wcześniejszego 

spełnienia szeregu warunków takich 

jak choćby wskazanie i zagwaranto-

wanie współfi nansowania ze środków 

własnych wybranych inwestycji w ra-

mach gminnego Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego. Niemniej jednak jest 

to jedynie warunek wstępny, uchyla-

jący drzwi do wybranych programów 

UE. Aby skutecznie aplikować o środ-

ki dotacyjne, potrzeba nie tylko peł-

nej gotowości danego przedsięwzięcia 

do realizacji, (co oznacza w przypad-

ku choćby projektów inwestycyjnych 

opracowania pełnej dokumentacji 

projektowo-technicznej z wszelkimi 

pozwoleniami środowiskowo-admi-

nistracyjnymi), ale również znalezie-

nia odpowiedniego źródła wsparcia.

Kandydat KW „Wspólny Nowo-

gard” przedstawił w tym miejscu pe-

łen wachlarz potencjalnych progra-

mów unijnych takich jak: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ), 

Program Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (PROW), Program Operacyj-

ny Infrastruktura i Środowisko (PO-

IiŚ), czy Program Operacyjny Kapi-

tał Ludzki (POKL), zapominając przy 

tym, że większość z nich nie może w 

obecnym okresie programowania tj. 

do końca 2013 roku zaproponować 

już zbyt wiele Gminie Nowogard.

Odpowiadając bardzo konkretnie 

na przyjęte przez ww. autora tezy na-

leży stwierdzić, że:

• sugerowana walka o umiesz-

czenie ważnych dla Gminy Nowogard 

inicjatyw na Indykatywnej Liście Pro-

jektów Indywidualnych RPO WZ jest 

na dziś jedynie utyskiwaniem nad 

rozlanym mlekiem, gdyż Zarząd Wo-

jewództwa nie tylko odchodzi od tej 

formy udzielania gwarancji fi nanso-

wania, ale przede wszystkim prowa-

dzi politykę cięć na już przyjętej liście 

jako wyraz niepokoju nad stanem za-

awansowania realizacji tego typu za-

dań; po prostu okazało się, iż bene-

fi cjenci mając promesę fi nansowania 

swoich inwestycji zaczęli bardzo bez-

trosko podchodzić do terminu ich re-

alizacji, zwiększając ryzyko niewy-

korzystania wszystkich środków w 

przyrzeczonym czasie; stąd, postulat 

włączenia się w nowej kadencji Rady 

Miejskiej w Nowogardzie w próbę 

umieszczenia jakiegoś przedsięwzię-

cia na ILPI wydaje się co najmniej 

spóźnionym i mało realistycznym 

• hasło modernizacji bazy 

oświatowej na poziomie przedszkol-

nym, szkół podstawowych i gimna-

zjalnym jest jak najbardziej słuszne; 

ważne jest tylko by za deklaracjami 

mogły iść fakty. O ile nie ma wątpli-

wości, iż władze Gminy Nowogard 

winny jeszcze szerzej niż dotychczas 

korzystać ze środków priorytetu IX 

PO KL, to wezwanie do realizacji za-

dań czysto inwestycyjnych związa-

nych z „budową i/lub przebudową 

wraz z wyposażeniem obiektów in-

frastruktury szkolnej ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych o profi lu tech-

nicznym” (poddziałanie 7.1.2 RPO 

WZ) – jest już czystym pustosłowiem. 

Wystarczy, bowiem spojrzeć na ogło-

szony niedawno przez Zarząd Woje-

wództwa indykatywny harmonogram 

konkursów na 2011 rok, by stwier-

dzić iż takowych się nie planuje, gdyż 

wszystkie środki w tym działaniu zo-

stały już wyczerpane!

• podobnie wygląda sprawa 

współfi nansowania ze źródeł unij-

nych inwestycji w obszarze sportu 

i turystyki; wskazywane przez KW 

„Wspólny Nowogard” działania 5.1, 

czy 7.2 RPO WZ nie dysponują żad-

nymi wolnymi środkami, a nawet 

gdyby one wystąpiły (np. wskutek 

tzw. oszczędności poprzetargowych) 

to będą wydatkowane bezpośrednio 

na zadania umieszczone na listach re-

zerwowych projektów, a nie powtór-

nie kierowane na organizację otwar-

tych konkursów; prawdą jest nato-

miast, iż Gmina Nowogard winna 

aktywizować swoje działania w kie-

runku budowy osiedlowych boisk w 

oparciu choćby o program „Moje bo-

isko – Orlik 2012”

• hasło skutecznego poszuki-

wania środków wsparcia na realiza-

cję przebudowy i rozbudowy zespołu 

budynków Samodzielnego Publicz-

nego Szpitala Rejonowego w Nowo-

gardzie jest ważne z punktu widzenia 

interesów społeczności lokalnej Gmi-

ny Nowogard; nie można jednak przy 

tym wprowadzać w błąd opinii pu-

blicznej sugerując, iż właściwy wybór 

radnych (czytaj z KW „Wspólny No-

wogard”) spowoduje uzyskanie dofi -

nansowania dla tego zadania z działa-

nia 7.3 RPO WZ; podobnie bowiem 

jak w ww. przykładach, także i tu nie 

ma już wolnych środków fi nanso-

wych o charakterze dotacyjnym.

Można więc niestety odnieść wra-

żenie, iż kandydat Lubczyński słusz-

nie wskazując na potrzebę poszuki-

wań alternatywnych źródeł wspar-

cia na najważniejsze przedsięwzięcia 

Gminy Nowogard, zapomniał o zasa-

dach, trybie i czasie ich przyznawa-

nia. Czy nie ma więc nadziei na po-

zyskanie środków zewnętrznych w 

najbliższej kadencji przez nowo wy-

branych: Burmistrza i Radę Miejską 

w Nowogardzie?

Oczywiście, że jest – ale wymagać 

ona będzie poszukiwań zazwyczaj w 

innych, niż przedstawionych przez 

KW „Wspólny Nowogard” kierun-

kach, a przede wszystkim o jej sku-

teczności decydować będzie jasna i 

dobrze skoordynowana polityka pro-

wadzona przez Burmistrza Gminy 

Nowogard, w tym skuteczne zabie-

ganie o wsparcie na poziomie władz 

wojewódzkich.

Mimo bowiem faktu, iż środki 

RPO WZ w praktyce są już na wy-

czerpaniu, pojawiła się ostatnio na-

dzieja na pozyskanie przez Woje-

wództwo Zachodniopomorskie do-

datkowych pieniędzy na poziomie 

około 20 M EUR z tzw. Krajowej Re-

zerwy Wykonania, czyli innymi sło-

wy premii za skuteczne wydatkowa-

nie już dostępnych funduszy w okre-

sie lat 2007-2010. Mając do dyspozy-

cji nową pulę środków, Zarząd Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego 

przeznaczy je najprawdopodobniej 

na realizację tych działań, które cha-

rakteryzowały się nie tylko najwyż-

szym popytem, ale  również najbar-

dziej efektywnym wydatkowaniem. 

Na dzień dzisiejszy, niemal pewnym 

benefi cjentem wskazanej powyżej 

„premii fi nansowej” będą mikro, mali 

i średni przedsiębiorcy. Dlatego też, 

władze Nowogardu winny skupić się 

obecnie na stworzeniu takiego syste-

mu wsparcia, który skutecznie pomo-

że lokalnie funkcjonującym MŚP w 

aplikowaniu o środki dotacyjne RPO 

WZ, przeznaczone na podnoszenie 

ich konkurencyjności i wprowadza-

nie nowych technologii.

Poza tym, do końca tego roku Za-

rząd Województwa podejmie decyzję 

o wyborze do realizacji, zgłoszonych 

w 2010 roku w ścieżce konkursowej 

Lokalnych Programów Rewitalizacji 

(LPR). Mając nadzieję, iż zatwierdzo-

ny uchwałą ustępującej Rady Miej-

skiej w Nowogardzie nasz, gminny 

LPR otrzyma szansę wsparcia, już te-

raz musimy przygotować się do apli-

kowania w 2011 roku o środki rewi-

talizacyjne przeznaczone na odnowę 

urbanistycznej tkanki miejskiej, w 

tym renowację budynków komunal-

nych i pozostających w gestii wspól-

not mieszkaniowych, placów, chod-

ników etc. Obok środków dotacyj-

nych RPO WZ, planowane jest też 

również uruchomienie bardzo ko-

rzystnego systemu nisko oprocento-

wanych pożyczek w ramach tzw. Ini-

cjatywy Jessica, co choć pozornie wy-

dawać się może mniej atrakcyjne niż 

bezzwrotna dotacja, da szansę na re-

alizację przedsięwzięć także komer-

cyjnych, choćby w systemie partner-

stwa publiczno-prywatnego.

Wreszcie, pierwsze 2 lata zbliża-

jącej się kadencji Burmistrza i Rady 

Miejskiej trzeba wykorzystać na dal-

sze starania o środki Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich z zakresu 

takich działań jak „Odnowa i rozwój 

wsi”, czy  „Podstawowe usługi dla go-

spodarki i ludności wiejskiej” oraz co 

równie istotne przygotowanie kon-

cepcyjne i projektowe dla nowych za-

dań inwestycyjnych, których fi nanso-

wanie odbywać się będzie w ramach 

kolejnego okresu programowania po-

mocy unijnej na lata 2014-2020.

Kandydat Platformy Obywatelskiej

na Burmistrza Nowogardu

Cezary Marcinkowski

Przedwyborcza polemika

Alternatywne fi nansowanie
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Po pierwsze nie szkodzić
Marcin Nieradka – Politolog, dziennikarz „Gazety Wyborczej” i „Dzien-

nika Nowogardzkiego”, propagator sportu aspirujący do funkcji radnego 
Nowogardu.  

ingerencja polityków w gospodarkę 
kończy się czasami katastrofą. Nasi 
przedsiębiorcy nie raz radzili sobie w 
niedogodnych czasach. Najważniej-
sze, by im po prostu nie przeszkadzać. 
Jak pozyskać nowych? Należy powo-
łać w gminie komórkę, składającą się 
z ludzi wykształconych i aktywnych, 
którzy będą zachęcali biznesmenów 
do inwestowania w Nowogardzie. Na 
pewno pomogłaby w tym specjalna 
strefa ekonomiczna i stworzone tam 
warunki. Tego jednak nie zrobi się w 
pół roku. Jeśli następna rada będzie 
zaangażowana, to pierwsze efekty 
mogą być zauważalne dopiero pod 
koniec jej kadencji. Nowe zakłady po-
winny przede wszystkim dać miejsca 
pracy ludziom młodym. Różnię się 
od innych kandydatów m.in. tym, 
że nie obiecuję nierealnych cudów. 
Niektórzy zaproponowali już tyle, 
że aby spełnić obietnice, to miasto 
musiałoby dysponować budżetem 
Szczecina.         

Dziennikarz politykiem?
- Z wykształcenia jestem poli-

tologiem, więc nie jest to obca mi 
dziedzina. Poza tym samorząd to 
sfera, w której powinno stronić się od 
uprawiania polityki centralnej. Decy-
zja o starcie w wyborach dojrzewała 
kilka miesięcy. Przyszedł moment, w 
którym wspólnie z kilkoma osobami 
stwierdziliśmy, że jako radny mógł-
bym robić dla miasta jeszcze więcej. 
Uważam, że dotychczasowa praca 
wiele mnie nauczyła. Zajmowałem się 
przecież rozwiązywaniem ludzkich 
problemów. Nauczyłem się słuchać 
społeczeństwa i rozumieć jego po-
trzeby. Zawodowe szlify zdobywałem 
w szczecińskim oddziale „Gazety Wy-
borczej”. Poznałem wtedy wielu zna-
czących ludzi z różnych środowisk. 
Oczywiście, gdyby społeczeństwo 
mi zaufało, to przestanę publikować 
w „Dzienniku”. Pracę znajdę w innej 
gazecie, innym mieście.  

W mieście wiedzą, że kochasz 
piłkę nożną.

- Fakt, choć wiedzą to pewnie nie 
wszyscy. Może nawet bardziej wiedzą 
o tym w Szczecinie. Jako dziennikarz 
„Gazety” byłem zaangażowany w 
odbudowę Pogoni Szczecin. Z okazji 
60-lecia klubu dostałem nawet za to 
piękną nagrodę. W środowisku spor-
towym mam wiele kontaktów. Jako 
młody człowiek założyłem w Nowo-
gardzie drugi klub piłkarski Olimpia. 
I choć niektórych środowisk opór był 
duży, to jednak się udało. To wielka 
odpowiedzialność, którą dźwigam, 
na co dzień. Zaangażowałem się w 
odbudowę stadionu w Wierzbięcinie. 
Z ruiny zrobiliśmy coś, co przynosi 
dziś dużą satysfakcję. Dziś Olimpia 
ma już trzy lata. Rozwija się prawidło-
wo i osiąga sukcesy. Myślę, że będzie 
jeszcze lepiej i dziękuję każdemu, kto 

pomógł klubowi. Gra w nim wiele 
osób z całej gminy i wstydu jej nie 
przynosi. Razem chcemy pokazać, że 
w cztery lata można zrobić to, na co 
niektórzy potrzebowali czterdzieści. 
Chciałbym i mógłbym dla sportu zro-
bić jeszcze więcej. Proponowano mi 
organizacje meczu np. młodzieżowej 
reprezentacji Polski, ale nowogardzki 
stadion niestety nie jest otwarty dla 
wszystkich. Już przymierzam się do 
organizacji drugiej edycji halowego 
turnieju PBO CUP. Mogę obiecać, 
że do Nowogardu zawitają Pogoń i 
Flota. Sport to dla niektórych sposób 
na ciekawe życie, ale także najlepsza 
promocja miasta. 

Dlaczego lista Platformy?
- Uważam, że lista tego ugrupowa-

nia gwarantuje konstruktywny roz-
wój Polski. Inne nie mają zbyt wiele 
do zaproponowania. Chciałbym, aby 
nasza gmina nie zostawała w tyle. 
Zastanawiałem się nad wyborem lo-
kalnego komitetu. Te jednak nie mają 
politycznego zaplecza. Z takim, jakie 
ma PO o wiele łatwiej lobbować na 
rzecz Nowogardu w województwie, 
czy kraju. Nie idziemy do wyborów, 
by przeszkadzać. Chcemy osiągać 
porozumienia, budować i tworzyć. 
Taki kurs bardzo cenie w Platformie.

Jak oceniasz mijającą kadencję 
Rady Miejskiej?

 - Nie chciałbym się na tym skupiać, 
bo robiłem to często na łamach ga-
zety. Pierwsze dwa lata to koalicyjne 
kłótnie, ambicjonalne przepychan-
ki, które nic dobrego gminie nie 
przyniosły. Dla zadymiarzy źle się 
te igraszki skończyły. Pozmieniali 
oni ugrupowania i do wyborów idą 
tak jakby zapomnieli o koalicyjnej 
przygodzie. Natomiast ostatnie dwa 
lata to „szyta na siłę” koalicja. Ro-
biona w obawie przed utratą władzy 
i potrzeby nowych wyborów. Z takiej 
politycznej konstrukcji nic innowa-
cyjnego wyniknąć nie może. I choć 
była ona lepsza niż ta pierwsza, to w 
działaniach pozostała rozdrobniona, 
każdy próbował realizować swoje 
plany, interesy. Brakowało jej po 
prostu strategii. Pochwalić ją można 
za zwiększenie środków inwestycyj-
nych i przyjęcie odważnej koncepcji 
ratowania szpitala.    

Kto burmistrzem po wyborach?
- Wszystko zależy od ludzi. W 

kampanii wspieram Cezarego Mar-
cinkowskiego. To nowa jakość na 
naszej politycznej scenie, który 
proponuje odmianę uprawiania po-
lityki. Chciałbym, aby społeczeństwo 
skorzystało z tej szansy. To człowiek 
młody, wykształcony, a zarazem 
doświadczony. Liczę na jego dobry 
wynik. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy  

Rozmowa z Marcinem Nieradką, 
kandydatem do Rady Miejskiej 
Platformy Obywatelskiej (okręg 
nr 2)

Jarosław Bzowy: Dlaczego kandy-
dujesz na radnego? 

Marcin Nieradka: Bo wierzę, że 
przyjdzie czas, gdy Nowogard wkro-
czy na drogę poważnego rozwoju. 
Dziś pozostajemy jakby na uboczu, 
trochę w cieniu Goleniowa. Mamy 
jednak duży potencjał, który przy 
odpowiednim zaangażowaniu władz 
może wyprowadzić nas z lekkiego 
marazmu. Na ten potencjał latami 
pracowały pokolenia naszego miasta. 
Mamy przecież świetnie rozwiniętą 
edukację, oddłużony szpital, niezłą 
infrastrukturę drogową. To nasze 
atuty. Przy większym zaangażowaniu 
może być jednak jeszcze lepiej. Mu-
simy pracować dla gminy i czekać na 
nadchodzącą szansę.  

Nowogard to jednak nie sielan-
kowe miasto.

- Owszem można byłaby i pona-
rzekać na wiele rzeczy. Tylko, ze ja 
po pierwsze tego bardzo nie lubię. 
Uważam, że od rozprawiania nad 
problemami znacznie lepsza jest pra-
ca nad ich rozwiązywaniem. Z reguły 
jest tak, że ci którzy krzyczą najwięcej 
później nie mają się, czym pochwalić. 
Po drugie, gdy czytam publikacje 
niektórych kandydatów na radnych, 
gdzie malują obraz Nowogardu, jako 
trzeciego świata, to z chęcią zapro-
ponowałbym im przeprowadzkę. 
Pokazywanie miasta w takim świetle 
to po pierwsze nieprawda, a po drugie 
uwłaczanie ludziom, którzy włożyli 
wiele pracy dla jego dobra. Czasem 
myślę, że oni, choć prywatnie żyje 
im się całkiem nieźle, tak naprawdę 
nienawidzą tej gminy. Jednego dnia 
piszą jak to, źle żyje się w naszym 
mieście, a drugiego zapraszają zużyte 
gwiazdy show biznesu. Propozycja 
dania „chleba i igrzysk” biednemu 
społeczeństwu jest dla nie żałosna. 
To bardzo groźne, bo po wyborach 
władza może służyć im do spełniania 

swoich, niekoniecznie zasadnych 
wizji. 

Co zatem chciałbyś zrobić, jako 
radny?

- Marzę o nowoczesnym Nowo-
gardzie. Chciałbym, aby miasto dało 
swoim mieszkańcom możliwość 
korzystania z darmowego Internetu. 
Najnowsze prawo pozwala na takie 
rozwiązania i są w kraju gminy, które 
już z niego skorzystały. Na Internecie 
skorzystają wszyscy. To źródło wie-
dzy przydatne uczniom, narzędzie 
potrzebne inwestorom i najlepszy 
komunikator. Każda rodzina mogła-
by na tym innowacyjnym pomyśle 
sporo zaoszczędzić. Oczywiście, że 
to kosztowna inwestycja, ale zawsze 
można realizować ją etapami. Oprócz 
tego chciałbym dbać o dalszy rozwój 
kultury i sportu. Od dziecka marzę, 
aby na moim osiedlu, przy ul. War-
szawskiej i Kowalskiej powstał w 
końcu długo obiecywany kompleks 
sortowy. Niecka położna w tak 
świetnym miejscu nie zasługuje na 
takie zaniedbanie. Proponuję również 
organizację otwartych konkursów 
ofert dla stowarzyszeń kulturalnych. 
Pozwoliłoby, to na oddolne tworzenie 
się nowych inicjatyw kulturalnych. 
Skorzystać na tym mogłaby np. 
młodzież, która sama decydowałaby 
o rozwoju swoich inicjatyw. Rywali-
zacja stowarzyszeń, konkurujących 
o gminne pieniądze pozwoli na dużą 
autonomię i większe zróżnicowanie 
inicjatyw kulturalnych. Oczywiście 
dla mieszkańców ważna jest także 
infrastruktura, czyli drogi, chodniki, 
oświetlenie. Rozmawiam z ludźmi 
i wiem, że dbanie o te sprawy nie 
zwalnia z odpowiedzialności żadne-
go radnego. To powinna być norma. 
Ja na pierwszym miejscu stawiam 
jednak na oświatę, kulturę i sport. 
Tak naprawdę te dziedziny chronią 
społeczeństwo, szczególnie młode 
pokolenia, które kiedyś będą stano-
wić o sile miasta przed degrengoladą.  

A gospodarka, przedsiębiorczość, 
miejsca pracy? 

- To temat rzeka. Wielu z kandyda-
tów operuje w tej dziedzinie pustymi 
hasłami. Ja wychodzę z lekarskiego 
założenia, że najważniejsze jest, to by 
naszym przedsiębiorcom po prostu 
nie szkodzić. Gmina powinna być 
dla nich przyjazna, służyć pomocą, 
doradzać, a co najważniejsze chcieć 
korzystać z ich usług. Do tej pory nie-
które prace wykonują fi rmy z drugie-
go końca kraju, choć nasze mogłyby 
je zrobić niezgorzej za podobne pie-
niądze. Wszyscy wiemy, że zbyt duża 
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Jerzy Majewski

Zbliża się czas wyborów samo-

rządowych. Jest to czas przemy-

śleń, nowych wyzwań, czas podej-

mowania decyzji, od których zale-

ży dobro i przyszłość naszej gmi-

ny. Czy jesteśmy zadowoleni z do-

tychczasowej działalności Rady 

Miejskiej, czy można coś zmienić, 

czy można było zrobić coś jeszcze?

Koalicyjny Klub Samorządo-

wy który tworzą Sławomir Kucal, 

Marek Krzywania i Krystyna Wy-

soszyńska z Forum Samorządo-

wego, Mieczysław Laskowski, Jan 

Fedeńczak, Michał Bociarski, Je-

rzy Kubicki, Robert Augustynek z 

Polskiego Stronnictwa Ludowe-

go,   Anna Szkołuda z Samoobro-

ny. Rafał Paśko i Jerzy Majewski 

z Prawa i Sprawiedliwości przez 

ostatnie dwa lata swojej działalno-

ści pokazał, że jednak można dużo 

zdziałać dla gminy. Warunkiem 

jednak jest zgoda i porozumienie 

między partiami, ugrupowaniami. 

Okazało się, że jest to możliwe. 

Swój niemały wkład w to wszystko 

ma między innymi Prawo i Spra-

wiedliwość.

Jestem członkiem tej partii od 

lat. Chcielibyśmy dalej współpra-

cować z takimi koalicjantami jak 

dotychczas, ponieważ to daje efek-

ty. W chwili obecnej stajemy przed 

kolejnym wyzwaniem. Chcemy 

przekonać obywateli Nowogar-

du, do poparcia nas w nadchodzą-

cych wyborach samorządowych. 

Wiemy, że Nowogard stać na dy-

namiczny rozwój, wzrost poziomu 

oświaty, przyjazne mieszkańcom 

urzędy. Wierzymy, że inwesty-

cje mogą kierować się nie tylko w 

stronę budowy kolejnych drapież-

nych supermarketów z obcym ka-

pitałem powodujących zamykanie 

się rodzimych sklepów, ale rów-

nież w rozbudowę całego miasta, 

budowę atrakcyjnego systemu zie-

leni miejskiej. Chcemy, by nasza 

gmina była kojarzona jako przyja-

zna dla mieszkańców Nowogardu 

i okolic ale i dla inwestorów zagra-

nicznych chcących inwestować w 

dziedzinie usług i przemysłu.

Uważamy, że:

- zablokowanie w naszej gminie 

lokalizacji inwestycji szkodliwych 

dla ludzkiego zdrowia

- przestrzeganie dyscypliny bu-

dżetowej

- podniesienie poziomu eduka-

cji poprzez: 

- Program “Dobra Szkoła” dają-

cy lepszą szansę na zatrudnienie, 

- program mający na celu umoż-

liwienie zdobycia pracy w zawo-

dach “defi cytowych”, 

- zwrócenie większej uwagi na 

szkoły wiejskie, aby te szkoły tęt-

niły życiem, stając się ośrodkami 

kultury wiejskiej dla dzieci i do-

rosłych. Pracownie internetowe 

w szkołach wiejskich, dostępnych 

dla wszystkich mieszkańców wsi

-  kontynuowanie rozbudowy 

szpitala na rozsądnych warunkach

-  uczulenie na sprawy społecz-

ne

-  inwentaryzacja terenów i 

przygotowanie planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy

-  rozwinięcie infrastruktu-

ry umożliwiające rozwój budow-

nictwa mieszkaniowego jednoro-

dzinnego i wielorodzinnego

-  wydzielenie i uzbrojenie dzia-

łek pod budowę domów jedno- i 

wielorodzinnych w tym socjal-

nych, które będą impulsem roz-

wojowym dla lokalnych przedsię-

biorstw z branży budowlanej

-  przyspieszenie rozbudowy ka-

nalizacji i gazyfi kacji na terenie 

gminy Nowogard

Taki nasz  program jest realny a 

kluczem do tego jest sukces Prawa 

i Sprawiedliwości w najbliższych 

wyborach do Rady Miejskiej. 

 Zapraszamy wszystkich wybor-

ców do czynnego udziału w Wy-

borach Samorządowych w dniu 21 

listopada 2010 roku.

GŁOSUJ NA 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

W imieniu

Zarządu Powiatowego 

w Goleniowie 

Z-ca Przewodniczącego 

Jerzy Majewski

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA
Nasi kandydaci do Rady Gminy to 

ludzie, którzy od dawna biorą czynny 

udział w życiu gminy. To ludzie mło-

dzi, pełni inicjatyw, którym na sercu 

leży dobro naszego miasta. To również 

ludzie doświadczeni zarówno w pracy 

społecznej jak i zawodowej.

Okręg nr l

1) Jerzy Mąjewski

2) Stanisław Biały

3) Ryszard Mroczko

4) Marek Nowakowski

5) Jadwiga Kolibska

6) Marta Bartosik

7) Marian Sudomierski

8) Jakub Paweł Gniazdowski

Okręg nr 2
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2) Romualda Antczak
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4) Artur Kolibski
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6) Marianna Hej mań

7) Edward Ułanowski

8) Zbigniew Hejman

Okręg nr 3

1) Zbigniew Szeremeta

2) Emilia Trzeciak

3) Irena Renata Kmietczyk

4) Edward Gibki

5) Krystyna Andrzejewska

6) Lidia Luter

7) Anna Rakowska

8) Iwona Sagan

9) Sylwia Dziedzic

10) Piotr Wyżykowski

11) Weronika Ewelina Kaczmarek

KANDYDACI DO POWIATU

1) Euzebiusz Adamski

2) Piotr Toboła

3) Elżbieta Denkiewicz

4) Adam Narkiewicz

5) Iwona Sikorska

6) Ewa Jaworska

7) Marcin Nadolski

WSPÓLNY NOWOGARD 
- POMARAŃCZOWĄ ALTERNATYWĄ

Kampania wyborcza KWW Wspólny 
Nowogard otrzymała mocne wsparcie !!! 

Na zaproszenie KWW Wspólny Nowo-
gard w najbliższy wtorek 9 listopada do 
Nowogardu przyjedzie sam Krzysztof Ski-
ba oraz Paweł „Konjo” Konnak.  

Przez większość Krzysztof Skiba i  Pa-
weł „Konjo” Konnak kojarzona jest z 
ekranem telewizyjnym, jako kontrower-
syjni prowadzący programy rozrywko-
we.  Niewiele osób wie, że są to postacie 
ze wspaniałą historią opozycyjną, które 
tworzyły w latach osiemdziesiątych mło-
dzieżowy ruch - „Pomarańczowa alterna-
tywa”, walczący z uciskiem i ograniczenia-
mi poprzedniego systemu. Organizowa-
no happeningi odnoszące się do polskiej 
rzeczywistości, a ich tematem były głów-
nie ofi cjalne wydarzenia polityczne, hasła 
polityczne, obchody rocznicowe i święta 
państwowe. 

Zaproszenie tych osób nie jest przy-
padkowe, powołanie organizacji Wspól-
ny Nowogard miało zdecydowaną analo-
gię do Pomarańczowej Alternatywy. WN 
został stworzony głównie przez młodych 
mieszkańców Nowogardu, jako apolitycz-
na organizacja, a bezpośrednią przyczyną 
powstania stała się pogarszająca sytuacja 
w mieście, na czym cierpieli głównie mło-
dzi ludzie, zamuszeni do emigracji. To 
zainteresowało Krzysztofa Skibę i Pawła 
„Konjo” Konnaka więc postanowili przy-
jechać i osobiście wesprzeć WN.

Udało nam się również zaprosić naj-
słynniejszego stróża prawa - samego Cor-
della Walkera, który przyjedzie do Nowo-
gardu, prosto z Dallas w stanie Texsas z 
USA. Cordell Walker wyraził poparcie 
dla Kandydata na Burmistrza – Tomasza 
Szafrana oraz wszystkich kandydatów do 
Rady Miejskiej. Postanowił wesprzeć cały 
Wspólny Nowogard, przybyć i udzielić 
cennych rad młodym kandydatom, jak 
zaprowadzić ład w mieście. Mieszkańcy 
Nowogardu będą mieli szansę osobiście 
spotkać się z najsłynniejszym Strażnikiem 
Texsasu, oraz Krzysztofem Skibą i Paw-
łem Konnakiem w najbliższy wtorek 9 li-
stopada.  Rozpoczynamy o godzinie 14.00 
na Os. Bema, następnie przejedziemy na, 
Os. Zamkowa – Kowalska, Warszawska. 
O godzinie 15.00 Pl. Wolności. Następnie 
Os. Waryńskiego, Parking Lidll, osiedla 
15 – lutego, Żeromskiego i Gryfi tów. Za-
kończenie nastąpi na Osiedlu Radosław.

Szczegółowy Plan można znaleźć na 
stronie internetowej www.wspolny-no-
wogard.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
WSPÓLNY NOWOGARD  
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Człowiek - najlepsza inwestycja
ELOKWENTNY TECHNICZNY ABSOLWENT TERAZ - ETAT 

Od września 2009 r. do czerwca 

2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Stanisława Staszica reali-

zowany jest projekt „Elokwentny Ab-

solwent Teraz-ETAT”  fi nansowany 

ze środków UE w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wszystkie działania projektowe re-

alizowane są przez  Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych im. St. Staszica w 

Nowogardzie w partnerstwie z fi rmą 

„Budmat” L.Cedro, D.Szulejko. 

Informacje o projekcie: 

Wykształcenie i przygotowanie do 

aktywnego życia zawodowego to prio-

rytet kształcenia uczniów w naszej 

szkole. Uczniowie ZSP pochodzą z za-

niedbanych środowisk, mają utrud-

niony dostęp do różnego rodzaju płat-

nych zajęć pozaszkolnych, osiągają ni-

skie wyniki egzaminów zawodowych. 

W takcie diagnozy z matematyki prze-

prowadzonej przez OKE uczniowie 

uzyskali również niski wynik. Realiza-

cja przez szkołę projektu Elokwentny 

Absolwent Techniczny Teraz - Etat po-

zwoli na osiągnięcie założonego głów-

nego celu projektu, którym jest pod-

wyższenie wyników egzaminów ze-

wnętrznych w zawodzie technik eko-

nomista i handlowiec, sprzedawca 

oraz podwyższenie zdawalności egza-

minu maturalnego z matematyki. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

Podwyższenie wyników egzaminów 

zewnętrznych w zawodzie technik 

ekonomista i handlowiec, sprzedaw-

ca o 5 % powyżej średniej wojewódz-

twa poprzez kształcenie teoretyczne 

z zastosowaniem ITC i praktyczne. 

Zwiększenie o 50% zdawalności ma-

tury z matematyki w porównaniu do 

diagnozy wstępnej.

Wzrost świadomości edukacyjnej 

60 uczniów ZSP poprzez wsparcie psy-

chologiczno-pedagogiczne uczniów z 

problemami w nauce lub zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z sys-

temu oświaty. 

Zajęciami projektowymi w roku 

szkolnym 2009/2010 zostało objętych 

301 uczniów ZSP, w tym 176 uczniów 

z terenów wiejskich i 14 uczniów nie-

pełnosprawnych. Zgodnie z zasadą 

równości płci 50 % uczniów objętych 

projektem stanowią dziewczęta. 

W ramach projektu odbywają się 

warsztaty: 

· „Warsztaty zawodoznawcze – mi-

niprzedsiębiorstwo” dla uczniów klas 

I-IV technikum handlowego i ekono-

micznego, 

· „Bliżej zawodu-warsztaty ekono-

miczno-informatyczne” dla uczniów 

ZSZ, 

· „Warsztaty samozatrudnienie 

szansą na przyszłość” obejmą uczniów 

klas TM, TŻ i GD oraz TI, 

· „Matematyka w ekonomii” dla 

uczniów klas technikum i szkoły za-

sadniczej, 

· „Handlowy język angielski” - zaję-

cia dla uczniów klas: TE, TH, TM oraz 

TŻ i GD, 

· „Ekonomiczny” język niemiecki 

- dla uczniów TE, TH, TM oraz TŻ i 

GD, 

· „Warsztaty pedagogiczne - poznaj 

siebie i innych” – dla uczniów wypad-

nięciem z systemu oświaty 

· i nieśmiałych. 

Projekt współ-

fi nansowany ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego.

Są przeświadczeni o korzyściach 

płynących z uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych. 97 % ankietowanych 

uważa, że udział w zajęciach „Zastoso-

wanie wiedzy w praktyce” przyniesie 

im korzyści w przyszłej drodze zawo-

dowej. Według ankietowanych, zajęcia 

dodatkowe pomogą w  uzupełnianiu 

braków w wiedzy oraz w przygotowa-

niu do egzaminów zawodowych.

Prowadzenie  zajęć w mieszanych, 

pozaklasowych grupach będzie sprzy-

jać integracji i poznawaniu innych. 

Ankietowani dostrzegli również i to, 

że udział 

w zajęciach dodatkowych wpływa 

na ich oceny.      

Po zakończeniu pierwszego roku 

zajęć projektowych na losowo wybra-

nej grupie uczestniczek i uczestników 

projektu została przeprowadzona an-

kieta końcowa.  Z  przeprowadzonej 

po cyklu zajęć ewaluacji wynika, że 

przyniosły one oczekiwane rezulta-

ty. Warsztaty zawodoznawcze MINI-

PRZEDSIĘBIORSTWO były prowa-

dzone w dwóch grupach. Dotyczyły 

zakładania i  prowadzenia działalno-

ści gospodarczej, ich program został 

opracowany na podstawie diagnozy 

wstępnej. Diagnoza przeprowadzo-

na w czerwcu 2010r. wykazała przy-

rost wiedzy i umiejętności o 40% w 

grupie I i 52% w grupie II. Zajęcia 

„Samozatrudnienie szansą na przy-

szłość” obejmowały zasady prowadze-

nia działań marketingowych, obsługi 

specjalistycznych programów kom-

puterowych oraz księgowości małych 

fi rm. Średni wynik diagnozy końco-

wej był wyższy o  20% w grupie I i o 

35% w grupie II od wyników diagno-

zy wstępnej.  

„Bliżej zawodu – warsztaty ekono-

miczno-informatyczne” były skiero-

wane do uczniów zasadniczej szkoły 

zawodowej, dotyczyły prowadzenia 

działalności gospodarczej od strony 

ekonomicznej oraz obsługi kompute-

rowej, wykorzystania multimediów, 

posługiwania się edytorem tekstu i ar-

kuszem kalkulacyjnym. Wyniki dia-

gnozy końcowej wskazały obszary, 

z którymi uczestnicy i uczestniczki 

mieli problemy, a tym samym kierun-

ki do dalszej pracy.

Zajęcia „Matematyka w ekonomii” 

były skierowane zarówno do uczniów 

i uczennic klas technikum, jak i zasad-

niczej szkoły zawodowej. Wyniki dia-

gnozy końcowej dowodzą, że uczenni-

ce i uczniowie osiągnęli średnio wy-

nik o 40% wyższy od wyniku diagno-

zy wstępnej.  

W ramach projektu prowadzone 

były również zajęcia z języka obcego 

zawodowego – angielskiego i niemiec-

kiego. Dotyczyły doskonalenia wie-

dzy i umiejętności w posługiwaniu się 

słownictwem ekonomicznym, praw-

nym i korespondencją właściwą dla 

danego zawodu. Uczestnicy i uczest-

niczki składali oferty w języku obcym, 

prowadzili korespondencję handlową 

i ekonomiczną, pisali listy motywa-

cyjne, podania i ogłoszenia.

Wszystkie zajęcia prowadzone w 

ramach projektu „Elokwentny  Tech-

niczny Absolwent Teraz – ETAT” cie-

szyły się zainteresowaniem uczniów, 

ankiety przeprowadzone na zakończe-

nie cyklu potwierdziły ich celowość, 

natomiast zdawalność egzaminu po-

twierdzającego kwalifi kacje zawodo-

we w zawodach technik ekonomista i 

technik handlowiec w 2010 r. wynio-

sła 100%. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

195-8.11.2010 r. 

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

Usługi 
tapicerskie 

telefon: 785 471 253

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i 

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie składają 

serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom 

i sponsorom, którzy wsparli przygotowanie i or-

ganizację obchodów 40 – lecia Szkoły.

Wyrażamy wdzięczność:

1. Starostwu Powiatowemu w Goleniowie,

2. Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie

3. PBO Grinbud sp. z o.o

4. REM S.A. Nowogard

5. Hurtowni Budowlano – Chemicznej „Bodzio” Bogdan Jakliński

6. Firmie Usługowo-Handlowej – Adam Fedeńczak

7. Firmie Usługowo-Handlowej „Stewi” Henryk Wiąz, Arkadiusz Stelmaszak

8. Panu Zoranowi Balov – Centrum Handlowe „Veles”

9. Hurtowni Materiałów Budowlanych „Bartek-Domet” Jan Bąk

10. Firmie Produkcja Okien „Profi l” Wojciech Przęczek

11. Piekarni – Ciastkarni – Waldemar Pędziszczak

12. Hurtowni Artykułów Spożywczych – Sowa Czesław

13. Firmie Betmix – Tomasz Rączka

14. Firmie Roltechnik – Michał Błażewicz

15. Hurtowni Budmat – Leszek Cedro, Dariusz Szulejko

16. Betoniarni – Wojciech Kubicki

17. Hurtowni Ogrodniczej „Gwarant”

18. Firmie Budowlanej Budro – Roland Tomkowski

19. Firmie Demgrad II – Adam Dembiński

20. Zakładowi Wyrobów Budowlanych - Roman Saniuk

21. Panu Janowi Słabemu

22. Panu Łukaszowi Bondzie

23. Państwu Kazimierczakom – sklep mięsny „Maciuś”

Dom pomocy społecznej w Nowogardzie, Smuzyny 2 z fi lia w No-

wogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 zgodnie z Diennikiem Ustaw z 

dnia 21.11.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów art. 6 pkt. 5.
/art. 6.1. Przechowujący depozyt jest obowiązany wezwać uprawnionego do odbioru 
depozytu w terminie o którym mowa w art. 4 ust 2 oraz pouczyć o skutkach jego 
nie podjęcia.
Pkt. 5. W przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu 
lub nie ustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać 
wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na 
okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5 000 zł, 
przechowujący depozyt zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w 
danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej/  

informuję, iż po zmarłym: Panu Ronualdzie Jacewicz pozostał nie 
podjęty depozyt w kwocie – 28 513,61 zł.\
W celu realizacji przysługujących spadkobiercom uprawnień- proszę o kontakt:
Dom Pomocy Społecznej 2 Nowogardzie 72-200, Smużyny 2.
Tel./fax 091/39 20 825;  091/29 20 271 wew.39

Poszukujemy lokalu do wynajęcia 
w ścisłym centrum Nowogardu 

na kolejną siedzibę naszego biura.

Zainteresowanych proszę o kontakt 
510-170-219 

Zatrudnimy Pracowników mobilnych

„Extra Dom” 
Monika Tomaszewska   

72- 300 Gryfi ce  
ul. Wojska Polskiego 57/1   

tel/fax 91 886-49-99 
kom. 510-170-219; 500-297-018

www.extra-dom.com.pl
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.  

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat 
z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m kw z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapi-
talnym remoncie ze względu na osobę 
niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4- pokojowe, 
508 309 980.

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Wynajmę lokal biurowy ul. 700 lecia, 11 
m kw. 1 piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, sło-
neczne, centrum miasta z widokiem na 
jezioro, duża kuchnia. 91 39 20 113

• Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 
m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje. Tel 
603 530 638

• Wynajmę cały lokal przy ulicy 3 Maja Tel   
503 150 300 

• Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym Korytowo  Tel 602 824 002

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
wraz z przylegającym ogródkiem oraz ga-
rażem cena 175 000. Tel. 604 942 164.

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w 
bloku po remoncie Tel.  693 850 197 *

• Wynajmę lokal na działkę gospodarczą 
(gabinet, biuro, usługi) 80 m. 606 703 451

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Wynajmę mieszkanie zapłacę za 6 m-cy z 
góry. 601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 91 39 
21 637

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 
piętro 29 m2- 695 644 097.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus dru-
gi budynek gospodarczy 90m, działka 
1200 m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki w 
zakładzie fryzjerskim; 91 39 23 540

• Sprzedam garaż na ulicy 15-go lutego. 91 
39 21 002

• Kupię garaż przy ulicy Zamkowej 
888 603 612.

• Wynajmę biuro z Internetem 60 m2. 
511 267 991

• Kupię mieszkanie lub dom w Nowo-
gardzie (może być do remontu). Tel: 
503 785 717.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. 
Tel. 663603883

• Do wynajęcia garaż na ulicy Bankowej, 
Tel: 693 429 294. 

• Sprzedam działkę budowlaną na ul Monte 
Cassino. 507 953 705; 794 944 066.

• Wynajmę lokal po sklepie „Anusia” ul. 
3-go Maja 44e Tel. 607 314 639

• Sprzedam mieszkanie w Płotach 68 m2 
3-pokojowe II piętro Tel., 513 943 383

• Nowogard kompleks dwóch działek o łącz-
nej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan zagospo-
darowania terenu, inwestycyjna, 1 ogro-
dzona, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 35 PLN 
netto m2, Tel:, 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 
m2, w całości 20 PLN, po podziale 45 PLN 
m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smocza-
ku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, plan 
zagospodarowania teren, przylega do no-
wego cmentarz, droga asfaltowa, 35 PLN 
m2, Tel. 660 424 989.

• Dobra Nowogardzka na wsi segment 
domu do remontu ok. 70 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, ogródek. 42 000 tel. 660 206 833

• Wieś Zwierzynek koło Dobrej, samodziel-
na połowa domu 65 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, działka 1100 m2 57  000zł 
Tel:, 501 307 666

• Golczewo w okolicznej wsi mieszkanie 45 
m2 bezczynszowe, po remoncie, wolne 
do wprowadzenia 78 000 tel: 725 899 426

• Nowogard 5 km działka pod budowę 
2500 m2 media przy działce 38 000 zł Tel:, 
889 133 882

• Boh. Warszawy za piekarnią działka 1,12 
ha pod budownictwo, komercję, do po-
działu 19 zł/m2 tel: 783 534 677

• Blisko Nowogardu 6 ha działki pod siedli-
sko bajecznie położone w otoczeniu lasu 
i 2 ha działki rolnej koło wsi za 28 000 tel: 
502 103 432 

• Gdańsk sprzedam mieszkanie 61,3 m2 (3 
pokoje) Tel: 512 455 591, 60 40 50 880, 58 
32 21 009; e-mail: zobom@wp.pl

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługo-
wy 125, przy ulicy 5-go Marca 13 (Cen-
trum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam dom nad jeziorem Nowogard- 
606 399 633.

• Sprzedam działkę pod garaż- 787 954 274

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia w No-
wogardzie, 3 pokoje, umeblowane, bal-
kon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 605 
315 304.

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość Krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Kontakt 
605 315 304

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej, 
509 424 606

• Sprzedam sklep na targowisku miej-
skim, 603 668 681

• Wynajmę mieszkanie lub 2 pokoje- 
603 219 533

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka 
serwisowa, zadbany, srebrny metalic, 
cena 45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) poj. 
1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrakcyjna 
cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 
1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do nego-
cjacji, 507-023-080

• Sprzedam Renault Clio 1994, poj. 1870 m3, 
diesel. Cena 1 500 zł, Tel. 602 296 684

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
175/65/14. 100 zł za sztukę, Tel: 91 39 
50 140

• BMW 518 rok 1995, gaz sekwencja, sprze-
dam lub zamienię na busa, 503 589 235.

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam Audi 80 B3 w całości lub na czę-
ści 781 932 918

• Sprzedam BMW 530 1994 r czarna per-
ła stan bardzo dobry, cena 8  500 tel 
609 668 574.

• Sprzedam Renault Megane rok prod. 1996 
cena 5 000 tel. 696 469 903

• Sprzedam opony zimowe Nissan X trail 
215/70/R15 -98 Q Dunlop. Stan bardzo 
dobry. 600 262 208 

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebrny 
metalik, przeb. 130700 km, 08/2006, 
książka serwisowa (serwisowany w ASO 
Opel Kozłowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, fi l-
try, klocki hamulcowe, opony zimowe. 
Zadbany po dużym przeglądzie. Cena 
41500 zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam tanio Opel Vectra 1991 r. – 
691 630 338

• Sprzedam VW Passat B5, 1,8 B, 1998 r. Tel: 
608 697 092

• Sprzedam Opla Corsę rok 1996 kolor nie-
bieski poj: 1,4 515 736 457; 91 39 21 988

• Sprzedam Peugeot 1988 Disel, 700 zł do 
uzgodnienia. 505 149 773.

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne 91 39 18 316 
Vinieta, Aksamitka

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha pole 
w Wierzbięcinie, sprzedam 91 39 21 354.

• Sprzedam kaczki skubane francuskie na 
zamówienie, 664 969 584.

• Sprzedam prosiaki- 91 39 170 38

• Sprzedam kaczki francuskie na zamówie-
nie- 664 969 584

• Sprzedaż prosiąt- 667 952 806

• Sprzedam prosiaki- 600 335 184

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompute-
rów, sieci komputerowe (Windows, Li-
nux), konserwacja pracowni szkolnych. 
Faktury VAT. Tel. 508 245 385.
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Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77, kom. 508 312 260

Licencja nr 5079

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

MIESZKANIA W NOWOGARDZIE NA SPRZEDAŻ
KAWALERKI                                                         nr oferty
36m2, IV piętro cena: 89 000 zł     EX332312617 
Okolice Nowogardu  37 m2, parter cena: 39 000 zł  EX332217118 

MIESZKANIA 2-POKOJOWE
 53m2, I piętro cena: 156 100 zł     EX337128728 
 42m2, parter cena: 125 800  EX338939242 
 57m2, IV piętro cena: 175 000                           LN300204442 
 48m2, I piętro cena: 150 00                                LN257793172 
 100m2 dwupoziomowe cena: 250 000               LN257789060 

MIESZKANIA 3-POKOJOWE
 68m2, II piętro cena: 206 000 złotych                 EX408081106 
67m2, II pietro cena: 188 000 złotych                 EX332909317 
okolica Nowogardu 72m2, cena: 130 000 złotych     EX250153294 
62m2 II piętro cena: 160 000 złotych                  EX306590087 
70m2, IV piętro cena: 195 000 złotych                EX303421011 
66 m2, II piętro cena: 188 000 złotych                LN309349280 
100m2, trzy-poziomowe cena 210 000 złotych   LN257794449 

MIESZKANIA 4-POKOJOWE
77M2, II piętro cena 237 400 złotych                 EX408172025 
67m2, I piętro cena 186 000 złotych                   EX302531661 
68m2, parter cena: 200 000 złotych  EX301859688 
68m2, IV pietro cena 180 000 złotych                LN257791579 
68m2, IV piętro cena 167 000 złotych                LN257787699 

Więcej na www.extradom.net.pl

• Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje, matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel.  607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Usługi budowlane: terakota, glazura, 
hydraulika, elektryka, szpachlowa-
nie, malowanie, tapetowanie, regip-
sy, parkiety, panele, staż 15 letni w 
Niemczech, szybko tanio, solidnie. 
784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Usługi budowlane, remonty i wykończe-
nia- 503 589 235

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia 
BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien i drzwi z PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej 
695 181 070.

• Inwestor zleci fi rmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachlowa-
nie. 510 916 530.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i podłogi, 
Tel: 600 626 268.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi solid-
nie i tanio, Tel. 511 009 257.

• Szpachlowanie, malowanie, panele regip-
sy 510 916 530

• Usługi dekarskie- regipsy, szpachlowanie 
697 784 540

• Budowa domów 697 784 540

• Remonty, dachy docieplanie- 692 562 306

• Montaż ogrodzeń betonowych i far-
merskich i innych. Tel: 91 39 72  575; 
695 085 470

• Auto myjnia Zamkowa zaprasza na profe-
sjonalne mycie auta przy spożyciu ciepłej 
kawy lub herbaty. Promocyjne ceny do 
końca listopada. 798  208  032. Od godz. 
900 do 1900

• Wykonuje prace ślusarskie, naprawę 
drzwi, zamków i rowerów. 697 370 437.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 
793 720 808.

• Firma budowlana zatrudni betoniarzy, 
zbrojarzy i cieśli. 694 440 205.

• Zatrudnię na budowie- 662 125 370.

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni bar-
mana i kierownika baru mile widziany 
język angielski i niemiecki. Dobre wa-
runki płacowe, 601 584 056.

• Licencjonowany pracownik ochrony po-
szukuje pracy. 609 228 957.

• Przyjmę do pracy brukarza z doświad-
czeniem. 691 664 658.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię STOLARZA z praktyką zawo-
dową. Kontakt osobisty przy ul Rado-
sława 10 w Nowogardzie.

• Zatrudnię szpachlarzy, malarzy i praca na 
budowie. 501 248 232.

• Poszukuję opiekunki do rocznego dziecka. 
Dwuzmianowy syetem pracy. 508 615 083

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

• Zlecę budowę domu- 501 248 232

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi r-
my Vaillant z Niemiec po przeglądzie 
serwisu, do mieszkania, domu, gwa-
rancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 

na gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, fi rmy Va-
illant, cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabaryty, 
domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastrono-
mii i inny sprzęt  608658184

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  
tel  603 353 789

• Owczarki niemieckie 8 miesięcy samiec 
oraz 7-tygodniowy po rodzicach z ro-
dowodem, ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata sprzedam. 91 39 21 
828

• Sprzedam biszkoptowe szcze-
niaczki rasy Labrador Retriever. 
509 876 705.

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-
wania na 150/200 m2 (na drewno, wę-
giel) 696 064 476

• Sprzedam Yorki- szczeniaki, suczka- 
850 zł. 513 157 299

• Sprzedam drzewka. Orzechy laskowe 
4-letnie 10 zł. 796 061 280

• Sprzedam owczarki Niemiecki- 91 39 
10 656.

• Kupię domek holenderski, camping, 
kontener, 604 798 835.

• Roletki, moskitiery- 693 843 533

• Sprzedam tapczan dziecięcy, 
669 310 785.

• Sprzedam Wózek Gondola + space-
rówka, fotelik samochodowy dla dzie-
ci o wadze do 13 kg z adapterem, Tel: 
693 409 935 

• Sprzedam amortyzatory przed-
nie do VWT5 nowe fi rmy BOGE. Tel: 
691 887 889

• Sprzedam: Domową maszynę do 
szycia – nowa; rower treningowy 
stacjonarny OSKAR FITNESKLUB – 
nowy; telefon komórkowy Nokia 
6280+oprogramowanie do kompu-
tera. Ceny do uzgodnienia. Tel. 91 39 
20 933; 506 073 149

• Sprzedam używane grzejniki żeliwne 
(60) 9 zł/szt 501 549 818

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Sprzedam dwa Yorki; pieska i sucz-
kę, ul Zacisna 2/7 tel, 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam przyczepę do samochodu 
osobowego- 787 954 274.

• Zaginął pies w ok. Warnkowa - sucz-
ka BRUTI - owczarek niemiecki. Pół-
roczna, czarna obroża, krótkowłosa. 
607 788 984.
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Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

Profesjonalne
układanie kostki

Usługi minikoparką
Korzystne ceny

Tel. 691 664 658

Hurtownia BHP

GARDIA
ul. Zamkowa 7 B, NOWOGARD

tel. 91 39 25 570  

    W sprzedaży:

duży wybór obuwia,

odzież robocza 

oraz inne artykuły BHP 

ZAPRASZAMY

od pon. do pt. 700 - 1500

FIRMA 
SKUPI 

BUTELKI 

I TRANSPORTERY 

PO PIWIE (BOSMAN, 

HARNAŚ, OKOCIM)

ul. Armii Krajowej 28 

NOWOGARD, 

509974639

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przy ul. Zamkowej 7 B 

wydzierżawi wolne 

pomieszczenia 
biurowe z dostępem 

do telefonu i Internetu.

Szczegółowe informacje 

91 39 25 570

F.H.U. „Bartek”

Zatrudni magazyniera 
z uprawnieniami na wózki widłowe. 

Tel: 91 57 90 262; 
91 57 90 263.

MiKa Clean
Pranie dywanów

czyszczenie tapicerki meblowej

czyszczenie tapicerki samochodowej

Tel. 667-963-948

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Kawalerka 

na sprzedaż
tel. 661 486 772

R E K L A M A
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

A K T U A L N Y 

C E N N I K
www.dzienniknowogardzki.pl
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Jacek Tworek

Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

HALINA GALUS

HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:

- księgi przych. i rozch., ewiden-

cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-

stałe ewidencje oraz ZUS.

Sporządzamy deklaracje podat-

kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(pr(p(pppppppppppppppp zed t

                        

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

pn. - pt 9.30 - 18.30
sob. 10.00 - 15.00

ul. Wyszyńskiego 4, 5
NOWOGARD

NOWA 
KOLEKCJA

Willa Zbyszko 
organizuje zabawę 

Sylwestrową i Andrzejkową, 

chętnych prosimy o zapisy. 

Tel: 600 045 151

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 5.11

NIEDZISIEJSZY KANDYDAT 
Rzetelny, lojalny, szczery… 
Nie wróżę mu szybkiej kariery. 

CZAPLA I ZIĘBA 
Raz puszczona aż po chmury
Czapla ujrzała z góry
Ziębę nad doliną, 
„Czy dasz wiarę – zawołała, 
   -       ledwo cie kolego 
Widzę  stąd ! Przyznaj się kruszyno, 
Że mi zazdrościsz lotu wysokiego!”
„Zazdroszczę? Nie, mój kochany, 
Próżnoś tak w sobie zadufany.
Latasz w prawdzie wysoko, ale uwiązany, 
Taki życie szczęścia nie daje.
Ja nie wysoko latam, przyznaję, 
Lecz zawsze tam, 
Gdzie pragnę sam, 
I dla czyjejś  zabawy, 
Jak  ty, nie robie głupiej wrzawy”. 
Morał: 
W każdym człowieku jakiś talent bywa, 
Lecz często powodzeniem cudzym 
            Ktoś znęcony 
Na rzecz taką się porywa, 
Której nie tknie z żadnej strony. 
Moja zaś rada prawdziwa: 
Chwyć się tego do czegoś  zrodzony 
             Mój bracie, 
Jeśli chcesz, aby koniec był pomyślny 
              Dla cię. 

WYBORY W STAWIE 
Pewien szczupak, taki duży pyzolicy 
Podczas sprzeczki małżeńskiej rzekł do połowicy:
„Winnaś mi posłuszeństwo!
Uczyniłem wiele dobrego, 
Dlatego piastuję w tym stawie godność radnego!”
A żona: „Kto cię wybrał? Ech ofi aro losu!
Przecież ryby, jak dobrze wiesz, nie mają głosu”.
Zbliżają się samorządowe wybory i bez wątpienia, 
Każda rozsądna ryba odda głos na HENIA!

AERODYNAMIKA 
Plewy nad ziarnem bywają góra, 
Niesione wiatrem, bądź koniuktórą   …

Rozwiązania krzyżówki 29.10 – ZAPAL ZNICZ 
– nadesłali:  Justyna Matusiak z Kościuszek, 
Czesław Słomski z Lestkowa, Teresa Czarnecka z 
Wierzbięcina,  Michał Furmańczyk ze Strzelewa, 
Krystyna Furmańczyk i Bogdan Krystkiewicz z 
Dąbrowy, Jolanta Gruszczyńska z Błotna, Andrzej 
Czarnowski z Osowa,  Władysław Piaszczyk z 
Olchowa (dwa poprzednie) oraz z Nowogardu: 
Józef Górzyński, Nikola Grenda, Andrzej Lesz-
czyński, Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, 

Halina Szwal, Barbara Bartosik, Zdzisław Stefański, 
Renata Dumańska, Marek Feliksiak, Pelagia Felik-
siak, Halina Stefańska, Jadwiga Maknia, Zygmunt 
Mierkiewicz, Zdzisława Sosnowska,

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
-  Czesław Słomski z Lestkowa,
-  Władysław Piaszczyk z Olchowa,
- Zdzisława Sosnowska z Nowogardu.

Gratulujemy!   
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PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

MAGAZYN

MAGAZYN

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5.04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.
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I klasa juniorów 
- podsumowanie 
rundy jesiennej

Zgodnie z oczekiwaniami I zespół 

juniorów bardzo dobrze spisał się w 

rundzie jesiennej zreorganizowanej 

w tym sezonie I klasy. Drugie miej-

sce pozostawia oczywiście mały nie-

dosyt ale wiernie odzwierciedla po-

stawę podopiecznych Marcina Wol-

nego. Siedem zwycięstw, jeden re-

mis i jedna porażka dały w sumie 22 

punkty i dodatni bilans bramkowy 

22-9 (+13). Pomorzanin rewelacyj-

nie grał na własnym boisku wygry-

wając wszystkie pięć meczy. Ostat-

ni zwycięski „wyjazd” z Sarmatą 

został rozegrany również w Nowo-

gardzie z uwagi na remont boiska 

w Dobrej. W wyjazdowych spotka-

niach nasz zespół spisał się dużo go-

rzej. W starciu ze Światowidem czy-

li obecnym liderem doznał przykrej 

i wysokiej porażki 3:0. Dwa punk-

ty zostały również w Rewalu po re-

misie 2:2 z Wybrzeżem. Najwyższe 

zwycięstwo Pomorzanin odniósł we 

wspomnianym meczu z Sarmatą 6:1. 

Wysoko pokonał także kamieńskie-

go Gryfa 4:0. Najskuteczniejszym 

zawodnikiem w tej rundzie okazał 

się Krystian Kubicki, który aż dzie-

więć razy pokonał bramkarzy rywa-

li. Po trzy trafi enia zanotowali Gaik 

i Jankowski. Po jednym trafi eniu za-

liczyli: Antonyk, Frąckowiak (bram-

karz), Kędzierski, Langner, Lipiń-

ski, Piotrowicz i Śmiałowski. Piłka-

rzom i trenerowi gratulujemy uda-

nej rundy. Jednocześnie przypomi-

namy, że osiągnęli to dzięki cięż-

kiej, kolektywnej pracy na trenin-

gach i spotkaniach mistrzowskich. 

info : pomorzanin.com
Karolina Kubicka

Szachy

III Memoriał  
Janusza Kaweckiego

W niedzielę 7 listopada o godz.10.00 rozpocznie się w Klubie „Pomorza-

nina” przy placu Szarych Szeregów 6 w Nowogardzie III Memoriał Janusza 

Kaweckiego w Szachach – kategoria junior i senior.

Swój przyjazd zapowiedziała cała szachowa elita województwa zachod-

niopomorskiego.  Zachęcamy wszystkich zawodników z Gminy Nowogard 

do masowego udziału w turnieju.
MGZ LZS

Halowa Liga 
Siatkówki LZS

W dniu 6 listopada rozpoczyna się Halowa Liga Siatkówki. Zapraszamy 

wszystkie drużyny siatkarskie do udziału w tej tradycyjnej imprezie sporto-

wej. Pierwsze mecze od godz. 15.00.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 609 307 315.
MGZ LZS

LZS – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej

W środę 17 listopada na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych rozpocznie się Halowy Turniej Piłki Nożnej. Zapraszamy zespoły do 

licznego udziału. Zapisy pod numerem telefonu 609 307 315.
MGZ LZS

Liga Halowej Piłki 
Siatkowej WKS

W drugiej połowie listopada planujemy rozpocząć rozgrywki Halowej 

Ligi Siatkowej Wiejskich Klubów Sportowych. Drużyny wyrażające chęć 

udziału w rozgrywkach proszone są o kontakt tel. 508 290 657.
Prezes WKS 

Andrzej Kania

Finał Wojewódzkich 
Zawodów Strzeleckich

W dniu 30 października 2010r. na strzelnicy „Tarcza” LOK Goleniów 

Sekcja Strzelecka w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78 odbył 

się Finał Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich z broni pneumatycznej w 

ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. 
W fi nale uczestniczyli zawodnicy z 8 (ośmiu) rejonów (Białogard, Gole-

niów, Gryfi ce, Szczecin, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Wałcz)

klasyfi kacja rejonowa

Miejsce Rejon Punkty
I Goleniów 739
II Białogard 624
III Gryfi ce 584
IV Wałcz 502
V Szczecinek 437
VI Pyrzyce 242
VII Szczecin 207
VIII Stargard Szczeciński 166

Klasyfi kacja open – indywidualnie w każdej konkurencji do szóstego 

miejsca

Szkoły gimnazjalne

KARABIN PNEUMATYCZNY (KPN 20)

Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Marcin Majka 183 Goleniów

II Jakub Cieplak 177 Nowogard

III Wojciech Bartosik 173 Nowogard

IV Marcin Kaszlej 160 Gryfi ce

V Grzegorz Kwiatkowski 154 Gryfi ce

VI Piotr Sykutera 151 Szczecinek

Szkoły ponadgimnazjalne

KARABIN PNEUMATYCZNY (KPN 20)

Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja
I Oskar Mendrala 192 Goleniów
II Radosław Kręwicki 191 Goleniów
III Karol Milczarek 187 Białogard
IV Michał Szarek 180 Nowogard
V Damian Paszek 157 Gryfi ce
VI Daria Nawrot 134 Wałcz

Szkoły ponadgimnazjalne

PISTOLET PNEUMATYCZNY (PPN 20)

Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja
I Mateusz Wojtala 179 Goleniów
II Agata Grygowska 177 Nowogard
III Miłosz Olejnik 174 Nowogard
IV Aleksandra Kadrzyńska 152 Gryfi ce
V Patryk Rutkowski 137 Wałcz
VI Anna Molasy 86 Pyrzyce
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13
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REKLAMA

Kronika policyjna 

Zaufanie i partnerstwo

Głosuj na kandydatów 
z Nowogardzkiego Forum Samorządowego

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

1.11 – Poniedziałek 

Godz.18: 10 – Na drodze Grabin-

Sikorki nietrzeźwy kierujący samo-

chodem osobowym

19: 10 – Na drodze w Strzelewie 

nietrzeźwy kierujący samochodem 

osobowym 

19: 25-Potrącenie pieszego na ul. 

Warszawskiej. Poszkodowaną była 

kobieta, która wtargnęła w stanie 

nietrzeźwym na jezdnię

02.11 – Wtorek 

Godz.6: 15 – Kierujący nietrzeź-

wy samochodem ciężarowym na ul 

Bohaterów Warszawy 

12: 10 – Zawiadomienie o kra-

dzieży kurtki w restauracji „Przy-

stań” 

12: 30 – Kradzież dokumentów z 

otwartego pojazdu w miejscowości 

Czermnica.

03.11 – środa 

Godz.15: 25 – Zawiadomienie o 

kradzieży portfela z pieniędzmi i 

dokumentami w sklepie „Biedron-

ka” 

17: 20 – Kradzież sklepowa w 

„Biedronce”. Sprawca kradzieży zo-

stał ukarany mandatem karnym 

04.11 – Czwartek 

Godz.11: 00 – Kradzież krzewów 

ozdobnych z prywatnej posesji w 

miejscowości Słajsino

05.11 – Piątek 

Godz.07: 35 – Zawalenie się rusz-

towania przy bloku na ul. 700 lecia 

spowodowane podmuchem wiatru. 

Po oględzinach właściciel usunął 

zagrożenie demontując konstruk-

cję.

17: 25 – Wypadek drogowy – na 

trasie 106 – Sąpolnica, gdzie potrą-

ceniu uległ rowerzysta. Z obraże-

niami ciała został przewieziony do 

szpitala w Gryfi cach. 

19: 05 – Wypadek Słajsino – Ra-

dzim – kierujący samochodem oso-

bowym stracił panowanie nad po-

jazdem i wpadł do rowu przydroż-

nego. Pasażerka doznała obrażeń i 

została przewieziona do szpitala w 

Nowogardzie. 

06.11 – Sobota 

Godz.07: 30 - Kolizja drogowa na 

trasie Nowogard-Wierzbięcin 

09: 10 – Kradzież maszyny w 

miejscowości Żabowo z 4 na 5 li-

stopada gdzie prowadzone są robo-

ty drogowe.

11: 00 – Kolizja drogowa na ul. 3 

Maja. Sprawca został ukarany man-

datem karnym 

21: 30 – Zatrzymanie przez poli-

cję na ul. Boh. Warszawy nietrzeź-

wego rowerzysty 

Z dnia  06.11 na 07.11 – Niedzie-

la 

Godz.06: 00 – Kradzież samocho-

du osobowego na terenie Nowogar-

du z parkingu niestrzeżonego. 

09: 35 – Kradzież piły motoro-

wej w miejscowości Świerczewo z 

otwartego garażu. Po działaniach 

operacyjnych policjantów piłę od-

zyskano i ujęto podejrzanego o ten 

czyn 

14: 20 – Kradzież w „Biedronce” 

na ul. Warszawskiej. Sprawca został 

ujęty i ukarany mandatem karnym. 

19: 45 – Kradzież w Intermarche 

kosmetyków. Sprawca został zatrzy-

many i ukarany mandatem karnym. 

19: 45 – Kradzież w NETTO ar-

tykułów spożywczych. Sprawca zo-

stał zatrzymany i został sporządzo-

ny wniosek o ukaranie do Sądu Re-

jonowego w Goleniowe. 
Opr. Jarosław Bzowy, 

Sara Berezowska 

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Środa  10.11.2010  11:00 – 18:00

Piątek 12.11.2010     8:00 – 15:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-

mentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

USC informuje:
W miesiącu październiku  Urząd 

Stanu Cywilnego w Nowogardzie 

odnotował: 

 35 urodzeń, 10 zgonów i 10 ślu-

bów.
Opr. Jarosław Bzowy 

Rusztowanie 

zerwane 

przez wiatr
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REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Fotofelieton 
wyborczy 

Niektórzy uważają, że miejsc parkingowych w centrum miasta jest zbyt dużo.

Kandydat Czapla – na plakatach go 

najwięcej. Czy wyborcy spełnią sen 

kandydata?   

Kampania wyborcza jednak nie ma 

granic.

Każdy sołtys ma swojego faworyta. Gdzie bezstronność?  

Ksiądz Administrator
W poprzednim wydaniu informowaliśmy Czytelników, że w parafi i pw. 

WNMP rozpoczyna posługę duszpasterską ksiądz Grzegorz Legutko. W 

najnowszym biuletynie ksiądz dziekan Grzegorz Zaklika wyjaśnia:

W związku z moją chorobą i brakiem możliwości w pełni kierowaniem naszą 

parafi ą oraz w trosce o powierzonych mi parafi an, poprosiłem ks. Abp Andrzeja 

Dzięgę o powołanie administratora dla naszej parafi i. Ks. Abp spełnił moją proś-

bę i z dniem 3 listopada skierował do naszej parafi i ks. Grzegorza Legutko, któ-

remu przekazałem wszystkie moje obowiązki. Ks. Grzegorza serdecznie witamy 

w naszej wspólnocie parafi alnej. Niech Matka Boża Wniebowzięta ma 

ks. Grzegorza i całą naszą parafi ę w swojej opiece.

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Zaklika

Kilka słów o ks. Grzegorzu
Ksiądz Grzegorz Legutko urodził się 25 stycznia 1966 r. w Nowym Sączu. 

Tam też skończył szkołę podstawową oraz Zespół Szkół Elektro-Mechanicz-

nych im. gen. Józefa Kustronia. W latach 1985 – 1991 przygotowywał się do 

kapłaństwa. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze św. Jakuba w Szcze-

cinie 16 czerwca 1991 r. z rąk ks. biskupa Kazimierza Majdańskiego. Jako 

wikariusz pracował w: Trzebiatowie, Reczu, Gryfi nie, Szczecinie i Stepnicy. 

Od 21 sierpnia 2001 r. pełnił urząd proboszcza parafi i pw. Narodzenia NMP 

w Jarszewie. Od 3 listopada jest Administratorem naszej parafi i. Ks. Grze-

gorz Legutko mówi, że: „jest pierwszym z wikarych, a do naszej parafi i został 

skierowany aby pomóc Ks. Proboszczowi w czasie choroby”.

Opr. LMM

NOWOGARDZKI DOM KULTURY

zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych (emerytów i rencistów) do udziału

w konkursie na: „STROIK ŚWIĄTECZNY”
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres Nowogardzkiego 

Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 20), Plac Wolności 7, do-

starczy do dnia 16 grudnia 2010 r. stroik świąteczny wykonany z materiałów 

różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod 

uwagę względy estetyczne, artystyczne i wykończenie techniczne prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I – dzieci do lat 12; II – młodzież do lat 19; III – dorośli

Każda praca winna być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem, wie-

kiem, numerem telefonu oraz adresem autora.

Wyklucza się prace zbiorowe! Wystawa prac od 17 grudnia 2010 roku w 

Nowogardzkim Domu Kultury. Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej 

stronie internetowej Nowogardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w 

prasie lokalnej w miesiącu styczniu 2010 r. Nagrodzone osoby zapraszamy 

do odbioru nagród w gabinecie plastycznym (sala nr 20) w Nowogardzkim 

Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 85 (1919)

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

WSPÓLNY NOWOGARD 

ZAPRASZA NA SPOTKANIE  
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie z kandyda-

tem na Burmistrza Nowogardu – Tomaszem Szafranem oraz kandydatami 

do Rady Miejskiej. W dniu dzisiejszym postaramy się odwiedzić wszystkie 

osiedla w Nowogardzie.  Specjalnie na zaproszenie KW WSPÓLNY NO-

WOGARD przyjedzie do Nowogardu KRZYSZTOF SKIBA, PAWEŁ „KON-

JO” KONNAK ORAZ SAM CHUCK NORRIS. 

Jesteśmy organizacją niezależną i apolityczną, więc nie zobaczycie na na-

szych spotkaniach wyborczych partyjnych polityków. Obserwujemy ogólne 

zniechęcenie do wyborów i polityki, dlatego prowadzimy pozytywną kam-

panię wyborczą. Wychodzimy mieszkańcom naprzeciw i właśnie przez takie 

spotkania będziemy prezentować nasz program. Chcemy w przyjaznej at-

mosferze prowadzić rozmowy z wyborcami. Jeśli ktoś uważa to za robienie 

igrzysk, to jego sprawa. Dla nas ważniejszym jest to, aby mieszkańcy nawet, 

jeśli nie są naszymi zwolennikami mogli na chwilę odetchnąć od codzien-

nych problemów.

W naszej kampanii mamy zamiar nieść radość dzieciom, „Dzień na spor-

towo” był tego przykładem, przywieziony specjalnie skatepark oraz wiele in-

nych atrakcji powodował ogromny uśmiech na twarzy najmłodszych. Tym 

razem najmłodsi będą mieli okazję spotkać się z najsłynniejszym Strażni-

kiem Texasu i zrobić sobie zdjęcie, tylko Chuck Norris potrafi  trzasnąć obro-

towymi drzwiami oraz wymienić fi lm w aparacie cyfrowym. Skorzystajcie z 

okazji, aby zobaczyć to na żywo, a my z przyjemnością zaprezentujemy wam 

nasz program wyborczy.  

Rozpoczynamy o godzinie 14.00 

Godzina 14.00 - Osiedle Bema,

Godzina 14.30 - Osiedla na ulicy Zamkowej, Kowalskiej i Warszawskiej,

Godzina 15.00 - Pl. Wolności pod Ratuszem,

Godzina 15.30 – Osiedle na ulicy Waryńskiego

Godzina 16.00 – Parking LIDL

Godzina 16.30 – Osiedla na ulicy 15 Lutego, Żeromskiego oraz Gryfi tów

Godzina 17.00 – Osiedle Radosław

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSPÓLNY NOWOGAR

Fetor z fermy drobiu 
- wyjaśnienie

Po publikacji mojego artykułu w 

numerze z 29.10 b.r. na temat fermy 

w Żabówku zaprosili mnie właści-

ciele tej fermy, przedstawiając swo-

ją wersję.

Otóż czytelnicy, zwracający się do 

nas w sprawie fermy nie znają praw-

dziwej sytuacji.

Informuję iż ferma ta działa zgod-

nie z obowiązującym prawem na co 

właściciele fi rmy posiadają wszyst-

kie wymagane dokumenty.

Również rozładunek paszy i zała-

dunek drobiu z drogi odbywa się na 

podstawie odpowiednich zezwoleń; 

samochody te ważą około 20 t i nie 

ma możliwości wjazdu, a tym bar-

dziej manewru na placu fermy. Za-

ładunek drobiu odbywa się wyłącz-

nie w nocy i trwa około 4-5 godzin 

i w tym czasie nie ma utrudnień w 

ruchu.

Z wyjaśnień właścicieli fermy wy-

nika również iż moi rozmówcy nie 

mają racji co do fi ltrów. To co czy-

telnicy mówili iż widzieli na fermie 

drobiu w Redle czy Osinie nie są fi l-

trami a... ekranami zaciemniający-

mi!

Tym samym wszelkie zarzuty pod 

adresem fermy drobiu w Żabówku 

uważam za nieuzasadnione i właści-

cieli zakładu przepraszam.
Ireneusz Karczyński    

„WIDOCZNY UCZNIAK”
Mając na uwadze bezpieczeństwo 

najmłodszych uczestników ruchu 

drogowego Zespół ds. Nieletnich i 

Patologii Komisariatu Policji w No-

wogardzie wprowadził i corocznie 

w miesiącu wrześniu, październiku, 

listopadzie realizuje program „Wi-

doczny Uczniak”. Programem objęci 

zostali uczniowie klas 0-III na tere-

nie Gminy Nowogard i Gminy Osi-

na. Głównym celem przedsięwzięcia 

jest zapoznania dzieci z podstawo-

wymi zasadami ruchu drogowego 

i opanowanie przez najmłodszych 

umiejętności bezpiecznego porusza-

nia się po drodze, zdyscyplinowa-

nie uczniów jako uczestników ruchu 

drogowego, uczulenie na zagrożenia 

występujące w drodze do szkoły.

Spotkanie podsumowujące akcję 

odbyło się w Szkole Podstawowej nr 

3 w Nowogardzie, gdzie dzieci, po-

dobnie jak w innych szkołach, do-

wiedziały się w jaki sposób popraw-

nie przechodzić przez jezdnię, ja-

kich zasad powinien przestrzegać 

pieszy poruszający się po drodze, o 

czym należy pamiętać jeżdżąc na ro-

werze oraz jak prawidłowym zacho-

waniu się w stosunku do obcych.
Inf.własna

Gościem specjalnym spotkania był pies Ares ze swoim opiekunem, funk-

cjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Przewodnik za-

prezentował umiejętności czworonoga, przedstawił podstawy jego tresury 

oraz omówił zasady „Jak  uniknąć pogryzienia”.

Halowa Liga Siatkarska LZS
W sobotę 6 listopada w hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 4 roz-

poczęły się zmagania Halowej Ligi Siatkarskiej LZS. Oto wyniki pierwszych 

spotkań:

LZS Sikorki – LUKS Nowogard 3:1,

Zakład Karny – Nadleśnictwo 3:0,

Czermnica – LZS Szczytniki 3:0,

OLDBOYS – LZS Słajsino 3:0.
Inf. własna

Siatkarski Turniej 
w Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada MGZ LZS organizuje tradycyjny Turniej Piłki Siatko-

wej. O godzinie 10.00 wyjdą na parkiet zawodnicy OLDBOYS, LZS Sikorki, 

Zakładu Karnego i Czermnicy. Serdecznie zapraszamy kibiców siatkówki.
MGZ LZS

Halowa Liga Piłkarska LZS
W środę 17 listopada rozpoczynamy spotkania w ramach Halowej Ligi 

Piłkarskiej LZS. Początek o godzinie 18.15 w hali sportowej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Zapisy bezpośrednio przed turniejem.
MGZ LZS
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Z okazji 100 urodzin 

Marii GALIŃSKIEJ
Emerytowanej nauczycielki w 11 listopada 2010 r. 

o godz 1300 w kościele WNMP 

w Nowogardzie odprawiona zostanie Msza św. dziekczynna, 

na którą zapraszamy 

uczniów, wychowanków i znajomych.

Rodzina

Panu Rajmundowi 

Zielińskiemu, 
dwurotnemu olimpijczykowi, znakomitemu kolarzowi, 

zawodnikowi LZS 

z okazji 70 rocznicy urodzin 

składamy 

życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i wszelkiej pomyślności

Wiceprezes Rady Głównej KZ LZS Stanisław Kopeć

Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego LZS w Szczecinie

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Z okazji urodzin 

Panu Rajmundowi Zielińskiemu 
Olimpijczykowi i współzałożycielowi 

Klubu UKS Maszewo, 

serdeczne życzenia, aby każdy następny 

rok przynosił wszystko to, 

co w życiu najpiękniejsze.

życzy

Jadwiga Ferensztajn Burmistrz Maszewa

Niech ten radosny dzień na zawsze 

Twoje troski usunie w cień. Radości 

z każdego dnia, szczęścia, które wiecznie trwa.

Drogiemu Jubilatowi 

Rajmundowi 

Zielińskiemu 
z okazji 70-tych urodzin 

życzą 

siostry 

Ola i Iwona 

z rodzinami.

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

Przedszkole nr 3

Przedszkolaki wszystkie  

kochane dzieciaki 
W dniu 28.10.2010 w Przedszkolu 

nr 3 w Nowogardzie miało miejsce 

pasowanie na przedszkolaka. Gru-

pa przyjęła bardzo wdzięczna nazwę 

„Pszczółki”. Uroczystość rozpoczę-

ła się wprowadzeniem przez panie 

przedszkolanki wszystkich dzieci, 

które miały charakterystyczne stro-

je „pszczółek”. Dla zgromadzonych 

nowo przyjmowanych dzieci gru-

pa starszaków zaprezentowała pro-

gram artystyczny, gdzie dominował 

taniec. Dla nowo przyjętych dzie-

ci  wszystkie wydarzenia i występy 

były nowym doświadczeniem czego 

dowodem były okazywane emocje 

śmiechu i nawet lekkich łez jednak, 

by były one jak najmniejsze zadba-

ły oto panie przedszkolanki i sami 

rodzice, którzy bardzo dopingowa-

li   swoje pociechy. Julcia, Marysia 

Aluś, Wojtuś, Marcelek i  Franio, a 

także inne dzieci dzielnie prezento-

wały swoje umiejętności wokalno-

taneczne czego efektem były grom-

kie brawa od zgromadzonych rodzi-

ców i opiekunów. Przysięga i paso-

wanie stosownym ołówkiem przez  

Panią Dyrektor Ewę Wróbel  a tak-

że stosowne podarunki dla każde-

go dziecka, były miły akcentem uro-

czystości. Pani Dyrektor w prze-

mówieniu życzyła wszystkim dzie-

ciom wielu radosnych chwil, a także 

przyjemności z bycia w Przedszko-

lu. Jednocześnie uroczystość była 

kolejną zapowiedzią późniejszego 

smacznego poczęstunku przygoto-

wanego przez opiekunów. Tu dzieci 

czuły się najlepiej czego dowodem 

były konsumowane słodycze, owoce 

a także  obecność bliska rodziców, 

babć i dziadków . Oto lista nowo 

przyjętych dzieci w szeregi przed-

szkolaków.

Nazwisko i imię

Lista dzieci pasowanych na Przed-

szkolaka Grupa przyjęła nazwę „ 

Pszczółki”

Rocznik 2007

1. Bakalarczyk Jagoda

2. Błażewicz Franciszek

3. Brocka Monika

4. Biernacka Magdalena

5. Czuba Karina

6. Chruściel Natalia

7. Grygowski Tomasz

8. Jesionka Wojciech

9. Kaczmarek Marika

10.Kamińska Julia

11 .Kluszczyńska Natalia

12.Kusiak Fabian

13 .Krzak Michał

14.Kwietniewski Stanisław

I5.Mazurczak Michalina

16.Mnich Kinga

17. Nowak Oliver

18. Siekiera Marcel

 19.Skobyranda Adrianna 

20.Stańko Kacper 

21 .Urbańska Martyna

22. Waracka Amelia

23. Warian Aleksander

24. Wasyluk Marcin

25.Więckowski Krzysztof

26.Kwietniewski Stanisław

27.Tomkowska Zofi a

Wychowawca : mgr Anna Woło-

sewicz
Opr. Jarosław Bzowy 
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Podziękowania wszystkim, 

którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Bogdana 

Baran 

składa rodzina

Jedną ze zwrotek „PIERWSZEJ 

BRYGADY” przed wojną „drugie-

go hymnu narodowego”, przerabia-

no wielokrotnie. Postanowiłem za-

tem sprawdzić tę pełną niejasno-

ści zagadkową historię, włączając 

się skromnie w obchody ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI. Dziś, po raz 

pierwszy przedstawiam Czytelni-

kom rezultat moich dociekań. 

Ostatecznie uznaje się, że wiel-

ka polska pieśń patriotyczna, znana 

jako „MY, PIERWSZA BRYGADA”, 

„MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY” 

I „PIERWSZA BRYGADA”, posiada 

muzykę rosyjskiego marsza wojsko-

wego „Przejście przez Morze Czer-

wone” – w późniejszym układzie 

Mieczysława Kozera – Słobódzkie-

go. 

Autor tej aranżacji – Mieczysław 

Słobódzki, pseud.. Kozar, urodził 

się 29 sierpnia 1885 r. w Chocimiu. 

Ukończył gimnazjum klasyczne w 

Kołomyi, Studiował germanisty-

kę na Uniwersytecie Jana Kazimie-

rza we Lwowie. Po wybuchu dru-

giej wojny światowej został powoła-

ny do armii austro-węgierskiej. Od 6 

sierpnia 1914 pełnił służbę w Legio-

nach Polski, w 1. Pułku Artylerii. Po 

za pieśniami żołnierskimi tworzył 

piosenki do słów J. Tuwima, T. Sta-

cha, A.Własta. 

Na temat powstania słów „Pierw-

szej Brygady” istnieją dwie wersje. 

Pierwsza głosi, że pieśń (dwie pierw-

sze zwrotki i refren) ułożył nocą z 17 

na 18 lipca 1917 r., w pociągu wio-

zącym internowanych legionistów z 

Modlina do obozów w Szczypiornie 

18-letni żołnierz I Brygady Tadeusz 

Biernacki (1899 – 1974), wybitny in-

żynier chemik, zmarły na emigracji 

w Szwajcarii. Kolejne zwrotki („O, 

ile mąk, ile cierpienia”, „ Krzyczeli, 

żeśmy stumanieni”, „Dziś nadszedł 

czas pokwitowań”- jak twierdził- zo-

stały napisane w grudniu 1918 r. w 

Grodźcu koło Dąbrowy Górniczej w 

czasie służby w POW. 

Druga wersja wymienia jako au-

tora Andrzeja Tadeusza Hałaciń-

skiego (1891-1940, zamordowa-

ny w Kozielsku) również legionistę, 

później literata, wcielonego do ar-

mii austriackiej, który utrzymywał, 

że napisał „PIERWSZĄ BRYGADĘ” 

(pierwsza zwrotkę wraz z refrenem 

i zwrotkę „ Nie chcemy dziś od was 

uznania”) we wrześniu 1917 r. na 

froncie włoskim w Tyrolu i zapre-

zentował publicznie w Terlago pod 

Trydentem. Jeszcze tego samego 

roku, pozostając pod wpływem lip-

cowego kryzysu przysięgowego pe-

łen rozgoryczenia wobec obojętnego 

społeczeństwa, nadto oburzony ata-

kiem na Komendanta, dopisał nową 

zwrotkę. Była to dosadna, sformuło-

wana żołnierskim językiem odpo-

wiedź na to, jak w swych początkach 

Legiony zostały zignorowane przez 

większość trzęsącego się ze strachu 

społeczeństwa, zwłaszcza przez bur-

żujów i o ówczesnym rozgoryczeniu 

serc żołnierzy Piłsudskiego:

„ Nie chcemy już od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych łez!

Skończyły się dni kołatania 

Do waszych dusz – jebał was pies!”

Tę obsceniczną wersję śpiewa-

no podczas akademii, uroczystości 

ofi cjalnych, parad wojskowych, de-

fi lad. Zgorszenia dużego nie było, 

gdyż pierwsze szeregi śpiewał regu-

laminowo wersję przyzwoitą, a tyl-

ne obsceniczną, co razem dawano 

kakofonię zagłuszającą wszystkich i 

damy nie miały obrażonego słuchu, 

dziatwa nie była deprawowana, itp. 

Lecz dowódcy pragnęli wyrugować 

ten zwyczaj hańbiący wojsko. Ktoś 

wpadł na pomysł, żeby „jebał was 

pies” zastąpić rymem „ni waszych 

pies”

Po raz pierwszy całą pieśń, tekst i 

melodię, opublikowano w Warsza-

wie w roku 1921 r. nakładem Broni-

sława Rudzkiego pod tytułem „ My, 

Pierwsza Brygada”. Piosenka żoł-

nierska w układzie Mieczysława Ko-

zar –Słobódzkiego. 

10 sierpnia 1924 r. na zjeździe Le-

gionowym w Lublinie Józef Piłsud-

ski powiedział:

 Dziękuję panom za najdumniej-

szą pieśń, jaką kiedykolwiek  Polska 

stworzyła. Pod wpływem tych słów, 

a także specjalnej audiencji w Bel-

wederze Biernacki jeszcze w sierp-

niu dodał zwrotkę „ Dzisiaj już my 

jednością silni”. Jesienią 1925 r. Ha-

łasiński dopisał ostatnią „Potrafi m 

dziś dla potomności” . Sprawę au-

torstwa pieśni długo rozpatrywało 

Wojskowe Biuro Historyczne, które 

dopiero w 1939 r. orzekło, że jest ona 

wspólnym dziełem ( Piłsudski uzna-

wał raczej autorstwo T. Biernackie-

go )Werdykt ten nie zakończył wie-

loletniego sporu i do dziś nie jest dla 

wszystkich przekonywujący. Jed-

no wydaje się być pewne: obu auto-

rów czerpało inspirację z dobrze w 

Legionach znanego anonimowego 

utworu, zaczynającego się od słów 

„ Legiony to są Termopile”, śpiewa-

nego na melodię rosyjskiej pieśni re-

wolucyjnej. 

„Pierwsza Brygada” od począt-

ku miała trudny żywot – budziła 

ogromne sprzeciwy w środowisku 

endeckim, a spory polityczne wo-

kół niej nie gasły. Pozostała pieśnią 

kombatancką, dumną i rozgoryczo-

„PIERWSZA BRYGADA” – NAJDUMNIEJSZA Z PIEŚNI!

HISTORIA PRAWDZIWA

ną, gorzką i gniewną. Ale też od po-

czątku lat 20. ub. wieku jej popular-

ność nie malała, bez względu na czas 

historyczny pokoju lub wojny, oko-

liczności polityczne i obowiązują-

cy ustrój. Przy nim wszystkie pie-

śni żołnierskie z okresu PRL-u, na 

czele ze sztandarową „Płynie, płynie 

oka…” ochoczo śpiewaną przez „ko-

ściuszkowców” – wypadają blado i 

nijako, nie umywają się do tej naj-

dumniejszej z pieśni
Marian Andrzej Frydryk

Źródła: Wacław Panek. Polski 

śpiewnik narodowy, Poznań 1966;

I Zbigniew Ariański, Złota księga 

pieśni polskich, Warszawa 1997;

Adam Roliński, płk Grzegorz 

Leszczyński             

Dnia 28 października  br. w Komi-

sariacie Policji w Nowogardzie odby-

ło się zebranie emerytów ze Stowarzy-

szenia Emerytów i Rencistów Policji. 

W spotkaniu  zorganizowanym przez 

prezesa koła w Nowogardzie mł. insp. 

w st. spoczynku Józefa Pawlaka prócz 

członków udział wzięli: przedstawiciel 

zarządu wojewódzkiego stowarzysze-

nia Janina Szalimow oraz kom. Leszek 

Nowak Komendant Komisariatu Poli-

cji w Nowogardzie, jego zastępca nad-

kom. Mariusz Nowak a także Kierow-

nik Referatu Kryminalnego podkom. 

Marcin Kraszewski. 

Komendant kom. Leszek Nowak za-

prosił emerytów do zwiedzenia komi-

sariatu, zapoznał zebranych z nowo-

czesnymi zdobyczami techniki uła-

twiającymi  pracę Policjantom, oraz 

warunkami lokalowymi w nowo wyre-

montowanej jednostce. Wyraził rów-

nież uznanie emerytom za ich pracę 

oraz solidne przygotowanie swoich na-

stępców – następnego pokolenia funk-

cjonariuszy do służby. Na ręce preze-

sa Pawlaka przekazał kilka pamiątko-

wych drobiazgów, zaznaczając, że to 

na dobry początek. Emeryci życzy-

li Komendantowi i jego załodze dal-

szych sukcesów w dziedzinie utrzyma-

nia ładu i porządku na terenie Gminy. 

Pamiętali o...
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Pokolenie młodych raperów 

nowogardzkich
W dzisiejszych czasach często mawia się, że młodzież nie robi nic pozytywne-

go.  Jednak  nasza  młodzież zaprzecza tym poglądom. Udało nam się dotrzeć 

do dwóch przedstawicieli nowogardzkiego młodego pokolenia, którzy zajmują 

się dość specyfi cznym rodzajem muzyki, ale dajmy im się wypowiedzieć. Dziś 

przedstawimy Państwu wywiad z Bartoszem „Fedsonem” Fedakiem oraz z Jac-

kiem „TeDDim” Grzeszczykiem.

dzie tylko i wyłącznie wałęsają się bez 

celu po mieście. Rozmowa pokazała, że 

mają swoje pasje, którym się oddają. 

 28 października odbyło się przyjęcie 

z okazji imienin Tadeusza, w czasie któ-

rego wystąpił Teddi. Natomiast 6 listo-

pada obaj, Fedson i TeDDi wystąpili na 

koncercie undergrandowym w Golenio-

wie. Na tym też koncercie odbyła się ofi -

cjalna premiera płyty  TeDDiego „Czas 

na zmiany”.

Katarzyna Nowakowska i Piotr Jasiek

TAŃCZĄC TANGO
Jest tylko jedna zasada: nie krepować się i robić to, na co ma się ochotę. 

Każdy ma prawo do własnego szczęścia – słowa Stomila, jednego z bohate-

rów dramatu Sławomira Mrożka, można uznać za motto spektaklu, na który 

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami udali się 

do Teatru Współczesnego.

Katarzyna Nowakowska i Piotr Jasiek: 

Z tego co wiem, wywodzicie się z tego 

samego osiedla, czy tylko wy na waszym 

osiedlu macie takie zainteresowania, czy 

inni też?

Fedson: Tak wywodzimy się z jednego 

osiedla, skąd u nas to się bierze? Myślę, 

że każdy z nas miał życiu jakieś niemiłe 

przygody, po prostu opisujemy je w wer-

sach, które nagrywamy do bitu. Wolimy 

nagrywać hip-hop niż ćpać czy awantu-

rować się na osiedlach.

TeDDi:  Poza tym dziś ten rodzaj mu-

zyki jest bardzo popularny.

K.N. i P.J.: Ostatnio zauważyliśmy, że  

większość  młodych raperów pochodzi z 

waszego osiedla. Co jest w nim takiego, 

co sprzyja takiej sytuacji?

T: Sądzę, że wszyscy jesteśmy ulepieni 

z jednej gliny, po prostu to są bloki i kli-

mat takich okolic jest sprzyjający do po-

wstawania tego typu  twórczości.

K.N i P.J.: Czy pamiętacie swój pierw-

szy kawałek, ale nie cover, a napisany sa-

modzielnie?

F: Moj pierwszy kawałek mówił o 

moim tragicznym życiu, to było w czasie 

kiedy straciłem osobę, którą kochałem.

T: Pierwszy kawałek opowiadał o 

miejscu, z którego się wywodzę, a do-

kładniej o moim osiedlu.

K.N i P.J.: Z naszych źródeł wynika, że 

wydałeś ostatnio płytę, mógłbyś przybli-

żyć naszym czytelnikom jej tytuł i tema-

tykę?

F: Tak Nagrałem płytę, która wiązała 

się z  tematyką  życia i śmierci. Bo po 

utracie kogoś bliskiego bardzo dużo my-

śli kotłuje się w głowie, postanowiłem 

przelać je na papier i nagrać pod bit.

K.N i P.J.: Od jakiego czasu tworzy-

cie rap?

F: Rapem zajmuję się od początku 

2009 roku.  Niedługo, ale jednak myślę, 

że nieźle mi idzie.

T: Tworzę od półtora roku.

K.N i P.J.: Jaki artysta jest dla was wzo-

rem i dlaczego to właśnie on?

T: Sądzę, że każdy artysta ma w sobie 

to coś. Prywatnie słucham różnych wy-

konawców, głównie zależy to od mojego 

nastroju psychicznego.

K.N i P.J.: W historii polskiego rapu 

zdarzały się różne pseudonimy takie 

jak „Magik”, „Eldo” czy „Śp. Brat Joka” 

. Chcielibyśmy wiedzieć skąd wzięły się 

wasze pseudonimy artystyczne.

F: Myślę, że każdy z nas nie wzoruje 

się na żadnym z nich, po prostu każdy 

z nas ma swój styl „fl ow” i podrabianie 

kogoś nie wróży mu przyszłości na sce-

nie.

T: Mój pseudonim artystyczny jest 

tylko wytworem mojej wyobraźni. Pew-

nego dnia po prostu wstałem rano i po-

myślałem, że dobrym pseudonimem by-

łoby „TeDDi”.

K.N i P.J; Czy sądzicie, że wasza dzia-

łalność przyniesie wam jakieś korzyści?

F: Wiesz co nie, nie oczekuję, ponie-

waż robię, to co kocham, a jeśli nadarzy-

łaby się okazja połączyć twórczość z za-

robkiem i miałbym się z tego utrzymy-

wać, to dlaczego nie.

T: Nie, nie oczekuję, muzykę traktu-

je hobbistycznie, ale wiadomo, gdybym 

miał w ten sposób zarabiać na życie to 

będę z tego dumny, bo będę robił to, co 

kocham.

K.N i P.J: Czy pamiętasz jakąś anegdo-

tę związaną z swoim utworem?

T: Nie pamiętam nic szczególnego, 

moje kawałki odbijają się szerszym lub 

węższym echem.

F: Nie mówię o przyszłości, bo nie 

wiem co będzie, ale żyjąc tu, złych myśli 

się nie pozbędę, Bóg jeden wie co mnie 

tu jeszcze czeka, czas  ucieka, ja do przo-

du uderzam, nie zwlekam.

K.N i P.J: TeDDi, słyszałem, że nagry-

wasz niekomercyjną płytę, czy to praw-

da?

T: Tak, oczywiście nagrywam mini 

płytę, z chęcią zdradził bym wam tema-

tykę mojej płyty. ale nie mogę tego zro-

bić przed premierą.

K.N i P.J: Teddi ostatnio wydałeś sin-

giel. Czy ta piosenka znajdzie się rów-

nież na twojej płycie?

T: Tak.

Jak widać młodzież aktywnie działa i 

nie podlega stereotypowi, iż młodzi lu-

Jacek „TeDDi” Grzeszczyk                               Bartosz „Fedson” Fedak

 Uczniowie mieli okazję obejrzeć 

inscenizację „Tanga”, czyli lektury, 

którą omawiali lub będą niebawem 

omawiać na lekcjach języka polskie-

go. Mateusz Przyłęcki, reżyser spek-

taklu, nie obawiał się ukazania śmia-

łych scen, które wywoływały duże 

emocje wśród publiczności (nieza-

pomniany taniec Stomila i igraszki z 

gumową kobietą). Na uwagę zasługi-

wała rola Jacka Piątkowskiego, który 

wcielił się w starego, aczkolwiek bar-

dzo żwawego, Eugeniusza. Żywioło-

wą reakcję publiczności wywołała 

scena, w której staruszek biegał z pi-

stoletem, czy wypowiadał swoje za-

bawne stwierdzenia na temat sytu-

acji rodzinnej. Młodzież z zacieka-

wieniem oglądała zmagania Artura 

walczącego o przywrócenie norm ze 

swoją oryginalną rodzinką. Obser-

wowała jak wykłada im swoje racje, 

szykuje się do ślubu z Alą i w końcu 

ginie z ręki Edka. Właśnie, Edek… 

Chyba żaden bohater nie wzbudził 

takiego zaciekawienia i kontrower-

sji. Na sali słychać było ciche szep-

ty: A dlaczego Edek to kobieta? I tu-

taj Przyłęcki po raz kolejny odszedł 

od pierwowzoru, obsadzając w roli 

Edka kobietę. (notabene Kopernik 

także podobno była kobietą).

Wtajemniczeni (czyli widzowie, 

którzy czytali sztukę) poczuli się 

trochę zawiedzeni, że bohaterowie 

nie zatańczyli w końcowej scenie ty-

tułowego tanga. 

Czy wiesz, ile trzeba było odwagi, 

żeby zatańczyć tango? – Stomil pytał 

Artura. Można było odnieść wraże-

nie, że tej odwagi zabrakło  reżyse-

rowi i aktorom. Na szczęście zawsze 

można sięgnąć do oryginału i od-

czytać kluczowy fragment dramatu:

Ustawiają się w prawidłowej po-

zycji, czekają na takt i ruszają. Edek 

prowadzi.

Tańczą. Eugeniusz siwy, dostojny, 

w czarnym żakiecie, sztuczkowych 

spodniach, z czerwonym goździ-

kiem w butonierce… 

Nieważne jak tańczymy tango, 

ważne z kim…

Wieści z ZSP
3 listopada 2010r. – 117 uczniów naszej szkoły przystąpiło do próbnej ma-

tury z matematyki na poziomie podstawowym przeprowadzonej w ramach 

projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”. Na wyniki egzaminu 

uczniowie poczekają około miesiąca.
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SLD frontem do mieszkańców
W sobotę 6 listopada kandydaci na radnych z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej ruszyli w miasto.

Dwa pojazdy z plakatami prezen-

tującymi sylwetki kandydatów, urzą-

dzenia nagłaśniające, wielkolud na 

szczudłach,  mim oraz profesjonal-

na i sympatyczna prezenterka stara-

li się przyciągnąć uwagę mieszkań-

ców. Na czele grupy radnych poseł 

na Sejm Bartosz Arłukowicz i kan-

dydat na burmistrza Robert Czapla. 

Poseł i kandydat na burmistrza pod-

chodzili do przechodniów, przed-

stawiali się, wręczali chorągiewki z 

logo SLD, kolorowe baloniki i ulot-

ki reklamujące kandydatów – roz-

mawiając zachęcali do głosowania 

na listę nr.1  Kolorowy i udźwięko-

wiony korowód przemaszerował uli-

cą 700-lecia obok Netto i Biedronki, 

na parking sklepu LIDL  i ulicą Ban-

kową pod Intermarche.  Rozmawia-

no w tym czasie z dziesiątkami prze-

chodniów,  klientami i ekspedient-

kami w sklepach, kierowcami na 

parkingach.

Gdy korowód dotarł z powrotem 

na plac Wolności wszyscy stanęli do 

wspólnej fotografi i, a poseł Arłuko-

wicz powiedział m. in: „startujecie w 

tych wyborach po to by zmieniać Pol-

skę, by czynić ją taką jakiej chcemy. 

Idźcie do ludzi, rozmawiajcie z każ-

dym, przekonujcie, że warto zmie-

niać kraj. Przypominajcie miesz-

kańcom, że samorząd istnieje już 

dwadzieścia lat i pora go uspraw-

nić. Wytłumaczcie ludziom, że 

zmian może dokonać tylko Sojusz 

Lewicy Demokratycznej, bo nie ma 

żadnych kompleksów, ma odwagę 

i determinację. Gdy aktywnie do-

trzecie do ludzi to wygracie te wy-

bory, zmienicie Polskę!” 

W deszczowy poniedziałek 8 listopada do Nowogardu przyjechał szef SLD 

Grzegorz Napieralski i szef wojewódzkich struktur Sojuszu Dariusz Wie-

czorek. Cel taki sam jak wizyta posła Arłukowicza – wesprzeć  kandydaturę 

Roberta Czapli na urząd Burmistrza Nowogardu. I scenariusz ten sam. Tym 

razem bez nagłośnień i kolorowej otoczki – grupa kandydatów na radnych 

z ulotkami i programem wyborczym  oraz rozmowy z przechodniami, pra-

cownikami sklepów , biur i innych instytucji, z pracownikami i klientami 

targowiska miejskiego. Czy reklamowany jako najlepszy sposób naq prowa-

dzenie kampanii wyborczej się sprawdzi zobaczymy już 21 listopada wie-

czorem….
Tekst i foto LMM 
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W mijającej kadencji jedną z dzie-

dzin, która otrzymała znaczne środ-

ki na poprawę warunków funkcjo-

nowania była oświata, ponieważ 

uważamy, że wszelkie zadania zwią-

zane z edukacją, to inwestycje w na-

szą przyszłość. 

Inwestycje oświatowe 

- termomodernizacja I etap ZSP 

w Nowogardzie – ponad 400 tys. zł, 

- modernizacja kotłowni ZSP w 

Nowogardzie – ponad 180 tys. zł,  

- zakup instalacji monitoringu, 

- III etap budowy boiska przy ZSP 

Nowogard – ponad 330 tys. zł, 

- termomodernizacja ZSP etap 

ostatni koszt – ponad 660 tys. zł. 

- opracowanie dokumentacji na 

nadbudowę I piętra (internat) w 

Szkole Specjalnej w Nowogardzie 

łączny koszt tej inwestycji to ponad 

2 mln 500 tys. zł. 

W programie kadencyjnym przy-

gotowanym przez nasz Komitet Wy-

borczy bardzo duże środki są zapla-

nowane na poprawę infrastruktury 

edukacyjnej. Będziemy także zabie-

gać o to, aby podnosić kwalifi kacje 

kadry, bowiem w systemie naczyń 

połączonych oznacza to podnie-

sienie jakości nauczania w naszych 

szkołach. 

Dobry rozwój naszych szkół ozna-

cza także sprawne i skuteczne sięga-

nie po środki zewnętrzne. Chcieli-

byśmy, aby w ramach funkcjonowa-

nia wydziału promocji i inwestycji 

powołać osobę odpowiedzialną za 

wspieranie dyrektorów jednostek 

oświatowych w pozyskiwaniu tych 

środków. 

Zwiększona oferta dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej i dobra jakość 

nauczania pozwoli na zatrzymanie 

naszej młodzieży w domu. 

Oświata to także działania z za-

kresu kultury. Tam, gdzie dostęp do 

jej dóbr jest utrudniony, szczególnie 

na obszarach wiejskich, na pewno 

potrzeba jest wypełnienia je poprzez 

szkoły. Będziemy zabiegać o powsta-

nie specjalnego programu, być może 

w ramach projektu unijnego, doty-

czącego poszerzenia oferty o dodat-

kowe zajęcia z kształcenia i kultury. 

Zrównoważony rozwój gospo-

darczy 

Bardzo duże nadzieje na szyb-

ki rozwój gospodarczy gmina No-

wogard, Płoty i Osina wiążą ze spe-

cjalną strefą  ekonomiczną. Jednym 

z priorytetowych zadań będzie do-

kończenie utworzenia obszaru in-

westycyjnego. A to oznacza za-

mknięcie spraw związanych z po-

zyskaniem terenów, na których ma 

powstać strefa oraz przygotowanie 

ich pod potrzeby przyszłych inwe-

storów. Program nasz zakłada dzia-

łania mające na celu maksymalne 

przyśpieszenie prac przy dokończe-

niu tego projektu. 

Bez uzbrojonych terenów, które 

można zaproponować potencjalne-

mu inwestorowi, zwiększenie licz-

by miejsc pracy nie będzie u nas 

możliwe. Dlatego też, oprócz strefy 

specjalnej za najważniejsze zadania 

uznajemy sukcesywne uzbrajanie te-

renów pod lokalne inwestycje. 

Pamiętajmy o przeszłości 

– rozsądnie budujmy 

teraźniejszość  cd. II
– odpowiedzialnie projektujmy przyszłość 

Zygmunt Heland
w-ce przewodn. Rady Powiatu

Anna Fedorczuk-Smolira
radna powiatu
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SZANSĘ WYBORCZE NOWOGARDZKIEJ LEWICY
Pomimo tego, że w nowogardzkiej rzeczywistości funkcjonuje ofi cjalnie tylko Sojusz Lewicy ‚Demolcratycznej, to wystarczy chociażby spróbować 

nieco wnikliwiej poobserwować zachowania nowogardzian „z ulicy”, porozmawiać z tym czy tamtym, aby przekonać się, że reprezentacja myślących 

kategoriami lewicy jest zdecydowanie szersza.

Może w tym nic zaskakującego, 

wszak w zdecydowanej większo-

ści jesteśmy przecież Polakami i... 

choć nie wszyscy Polacy chcieliby 

być określanymi jako „lewicowcy”, 

to jednak nie da się zaprzeczyć, że 

trend wielu organizacji do podpiera-

nia się hasłami o takim właśnie cha-

rakterze wynika ich dużej (ostatnio) 

nośności politycznej.

Można też zastanawiać się, dlacze-

go te hasła są tak łatwo lewicy „pod-

bierane”? Można, a nawet powie-

działbym, że jest to konieczne! Inna 

sprawa, czy o rzetelną odpowiedź tu 

łatwo. Najłatwiej byłoby przyjąć, że 

przykład po prostu płynie „z góry”. 

Czy jednak tylko dlatego? A jeśli na-

wet, to. dlaczego tak łatwo się roz-

przestrzenia? Co musiałoby się stać, 

aby nowogardzian było stać „wy-

bić się na nieprzeciętność”, by nie 

poddać się tej niemalże „wszech-

polskiej sztampie”? Po zadaniu tylu 

pytań należałoby zacząć od odszu-

kania właściwego „punktu” zacze-

pienia, który pozwoliłby uporząd-

kować fakty pozwalające przepro-

wadzić analizę poruszonego zagad-

nienia. Ograniczając się do okresu 

ostatniego dwudziestolecia (w Pol-

sce) pozwolę sobie na wskazanie ta-

kiego punktu w momencie powrotu 

lewicy do władzy. Tak obrany punkt 

(niejako automatycznie) skazuje na 

nie najlepszy (delikatnie mówiąc) 

start prawicy w rządzeniu krajem. 

Kolejne lata mogą kojarzyć się z za-

wodami przeciągania liny.

Przyjmując, że większość naszych 

rodaków zna „wyniki w tej konku-

rencji”, w poszczególnych punk-

tach czasowych, to jednak należa-

łoby podkreślić jeszcze jeden bar-

dzo ważny (przynajmniej moim 

zdaniem) problem związany z tym, 

że poszczególni obywatele kibico-

wali często raz jednej, innym razem 

drugiej stronie. Kiedy jedna ze stron 

zaczęła być postrzegana jako mało 

wiarygodna, druga jako nieudolna, 

wówczas przyszła pora na trzecią 

stronę, ale kiedy ta „trzecia” także 

zawiodła, skołowane społeczeństwo 

coraz liczniej decydowało się na 

ignorowanie wyborów. Tymczasem 

dające się dziś zaobserwować przed-

wyborcze „mamienie” nowogardz-

kiego społeczeństwa nakierowane 

jest przede wszystkim na ogromną 

rzeszę niezdecydowanych. Niezde-

cydowanie bardzo często jest efek-

tem wcześniejszego niezadowole-

nia i... właśnie tu najmocniej próbu-

je zaatakować „Wspólny Nowogard”.

Ten kreujący się na „trojańskiego 

konia” klub również szafuje hasłami, 

o których wspomniałem wyżej. Do-

piero czas pokaże, co z tego wynik-

nie. Trzeba jednak przyznać, że spo-

sób w jaki się prezentował, wskazuje 

na „ciepłych” (raczej) sponsorów - a 

na to od dawna (i w dalszym ciągu) 

wyborcy reagują znacząco.

Poczynania Platformy Obywatel-

skiej można by sprowadzić do hasła: 

nihil novi, a przecież podobną sytu-

ację daje się zauważyć także w ko-

alicji. Może jednak z wyjątkiem Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego, gdzie 

znaków zapytania doliczyłbym się 

więcej. I... jeszcze jedno: Wycofanie 

się Prawa i Sprawiedliwości z ubie-

gania się o fotel burmistrza, a także 

zmiana barw klubowych dwu do-

tychczasowych radnych tego ugru-

powania, może wskazywać na pew-

ne kłopoty wewnątrz organizacyjne, 

i tu dopiero czas wskaże jakieś roz-

wiązanie.

Tymczasem „powrót do wiary-

godności” Sojuszu Lewicy Demo-

kratycznej nie przebiega bezbole-

śnie, można by długo dywagować 

nad tym, czy to dobrze, czy też nie-

koniecznie, ale... gdyby obiecywana 

realizacja wielu „prospołecznych” 

haseł stała się faktem, wówczas nie 

bardzo byłoby o co „drzeć szaty”

Lech Jurek
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W minioną sobotę, w restauracji 
Oskar Komitet odbyła się wyborcza 
konwencja Platformy Obywatelskiej 

W spotkaniu wzięli udział: po-
słanka Magdalena Kochan, prze-
wodniczący Sejmiku Zachodnio-
pomorskiego Olgierd Geblewicz, 
zachodniopomorski kurator oświaty 
Artur Gałęski, starosta goleniowski 
Tomasz Stanisławski.

- Znam Nowogard i wiem, że skom-
pletowaliście bardzo silną drużynę. 
Trzymamy za was kciuki, bo życzymy 
miastu rozwoju i zdecydowanego 
przyśpieszenia. Na listach do Rady 
Gminy ponad 45 proc. stanowią 
przedsiębiorcy. To ważne, bo świad-
czy o tym, że będą umieli zadbać o 
portfele mieszkańców Nowogardu. 
Nie chodzi przecież o to by pieniądze 
zalegały w bankach, ale były u ludzi. 
Jeśli oni mają fundusze, to wszystko 
wokół dobrze się toczy – stwierdziła 
posłanka Kochan.       

Zwycięstwa Platformie życzył też 
Olgierd Geblewicz: - Życzę zwycię-

stwa PO, bo dobrze życzę Nowogardo-
wi. Wiem, że jego mieszkańcy marzą 
o rozwoju takim, jak w Goleniowie. 
Tam jednak już rządzi Platforma.  
Np. SLD ma w Radzie Miejskiej Go-
leniowa zaledwie jednego radnego. 
Czas, by Nowogard poszedł tą samą 
drogą. Ludzie muszą tylko przestać się 
bać i uwierzyć w rozwój. Mieszkańcy 
muszą uwierzyć, że ludziom platfor-
my łatwiej będzie lobbować na rzecz 
Nowogardu w województwie i kraju.       

Komitet Wyborczy PO zaprezento-
wał swoich kandydatów do wyborów 
samorządowych, które odbędą się 21 
listopada. 

- Nasze listy do Rady Powiatu i Rady 
Miejskiej to doświadczenie i młodości, 
dla których rozwój gminy jest sprawą 
najważniejszą. W gronie kandydatów 
Platformy znajdują się przedstawiciele 
różnych środowisk i grup zawodo-
wych. Lekarze, pielęgniarki, rolnicy, 
urzędnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele, 
dziennikarze, sportowcy i studenci 
z naszych list chcą w samorządzie 

Konwencja wyborcza

Postawić na Platformę - jak Goleniów

I. Doskonalenie oraz tworzenie warunków dla rozwoju społeczności 
lokalnej.            

OŚWIATA I BEZPIECZNA GMINA
 Powstanie systemu wspierania dla młodych talentów z gminy.

 Zapewnienie optymalnego i kompleksowego systemu edukacji i 

wysokiej jakości nauczania.

 Zapewnienie nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy gminnych 

jednostek oświatowych. 

 Stałe podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli oraz kwalifi kacji 

kadry pedagogicznej.

 Poprawa bezpieczeństwa w sąsiedztwie szkół.

 Monitoring na newralgicznych skrzyżowaniach miasta

 Minimalizacja barier architektonicznych w obiektach gminnych.

II. Poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
 Wspieranie rozwoju szpitala.
 Wspieranie profi laktyki w zakresie ochrony zdrowia. 

 Poprawa systemu pomocy społecznej i działań socjalnych na po-

ziomie lokalnym. 

 Wspieranie działalności charytatywnej prowadzonej przez organi-

zacje pozarządowe.

 Wspieranie działalność organizacji zrzeszających emerytów i ren-

cistów.      

III. Stymulowanie efektywnego rozwoju gospodarczego naszej gminy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 Prowadzenie stabilnej polityki podatkowej - w celu pozyskiwania 

„nowych inwestorów”. 

 Uzbrojenie terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta pod inwestycje. 

 Rozwój budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz 

budownictwa komunalnego.

 Powołanie zespołu ds. zagospodarowania przestrzennego gminy.

 Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi m.in. w celu upo-

rządkowania estetyki terenów osiedlowych oraz przestrzeni publicznej.

 Remont dróg gminnych i eliminacja uciążliwości w poruszaniu się 

po nich. 

 Współpraca z zarządcami dróg w celu poprawy bezpieczeństwa 

pieszych i kierowców. 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w naszej 

gminie. 

 IV. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego oraz kulturowego 
naszej gminy.

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Walkę z tzw. „dzikimi” wysypiskami śmieci. 

 Koncepcja “zielonego miasta” - zwiększenie ilości kwietników, 

trawników i zadrzewienia.

 Wspieranie gospodarstw wiejskich w działalności agroturystycznej.

  Dbałość o stan środowiska naturalnego, rewitalizacja i zachowanie 

walorów przyrodniczych

KU LTURA, SPORT I REKREACJA

 zróżnicowanie oferty sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej 

 Wspieranie rozwoju sportu wiejskiego

 Wspieranie rozwoju Biblioteki Miejskiej 

 Darmowy Internet w centrum miasta

 Wpływ młodzieży na organizowane imprezy kulturalne

 Dalszy rozwój bazy sportowej w naszej gminie. 

 Zmodernizowanie bocznej płyty boiska przy stadionie miejskim.

 Współpraca z Kołami Wędkarskimi oraz Kołami Łowieckimi

 Budowa ścieżek rowerowych

 Wspieranie inicjatyw w rozwoju sportów wodnych

 Popularyzacja sportu poprzez organizację „Festiwalu Sportu”

działać na rzecz rozwoju naszej gminy. 
Wielu z naszych kandydatów to osoby 
doświadczone w pracy w jednostkach 
samorządowych. Wielu to działają-
cy od lat społecznicy – powiedział 
prezentujący listy Cezary Marcin-
kowski, kandydat PO na burmistrza 
Nowogardu. 

Marcinkowski to nowa postać na 
nowogardzkiej scenie proponująca 
nową jakość uprawiania lokalnej 

polityki i zarządzania samorządem. 
Rozmawialiśmy z ludźmi wiemy, że 
marzą oni o dalszym rozwoju No-
wogardu. RAZEM ZBUDUJEMY 
WIĘCEJ – to jego hasło na burmi-
strza, które przyświeca całej kampanii 
nowogardzkiej Platformy.    

Podczas konwencji przedstawiono 
także program gminny i powiatowy.

KW Platforma Obywatelska w 
Nowogardzie  

Program wyborczy KW Platforma Obywatelska dla gminy Nowogard

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
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Roman Golema, kandydat na rad-
nego Platformy Obywatelskiej (okręg 
nr 3 – wiejski) 

21 listopada, przy wyborczej urnie 
podejmiecie Państwo decyzje, które 
później przełożą się na nasze codzienne 
życie. Warto, więc iść do samorządo-
wych wyborów. Po pierwsze, bo należy 
wierzyć w rozwój Polski, a także naszej 
małej ojczyzny. Po drugie choćby po to, 
by później mieć prawo do rozliczania 
władz gminy.

Praca
Problemy nowogardzkich wiosek 

znam jak mało kto. Wychowałem się w 
Wierzbięcinie. Po zdaniu matury,  w 1975 
r. rozpocząłem pracę w Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym w Osowie. Najpierw 
na stanowisku głównego księgowego, a 
później jako kierownik szkółki drzew i 
krzewów owocowych. W 1980 r. zaan-
gażowałem się i tworzyłem miejscowe 
NSZZ „Solidarność”. Od kilkunastu 
lat prowadzę własne sklepy spożywczo 
przemysłowe.   

Działalność sportowa
Od kilkunastu lat działam społecznie. 

Od zawsze bliska była mi rywalizacja 
sportowa. Kiedyś czynny hodowca 
gołębi. Do dziś jestem skarbnikiem 
oddziału terenowego Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych. W 
2005 r. zaangażowałem się w powstanie 
Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia”. 
Brałem udział w remoncie stadionu w 
Wierzbięcinie, który w ciągu trzech lat z 
ruiny przekształcił się w obiekt służący 
dzieciom i młodzież z Wierzbięcina, 
Osowa, Ostrzycy, Jarchlina, Kulic, Słajsi-
na, Długołęki i okolic. Byłem inicjatorem 
i twórcom powstania drugiego, bocznego 
boiska sportowego w Wierzbięcinie. Dziś 
„Olimpia”, której jestem wiceprezesem 
to pięć zespołów sportowych, w których 
na co dzień trenują i rywalizują dzieci. 
W celu popularyzacji sportu i kultury 
współpracuję również z miejscową Szko-
łą Podstawową. Organizuję wycieczki 
m.in. do szczecińskich teatrów dla dzieci.  

Nie zapomnieć o wioskach
Od lat zauważam, że wisie z terenu 

naszej gminy traktowane są przez wła-
dze jako miejscowości drugiej katego-
rii. Świadczy o tym choćby problem 
braku oświetlenia na osiedlu bloków w 
Wierzbięcinie. Na osiedlach miejskich 
buduje drogi, lub stawia nowe latarnie. 
Natomiast na wsi wzbrania się z posta-
wieniem kilku lamp, które nie są przecież 
kosztowną inwestycją. To tylko jeden 
z niewielu problemów, który należy 
rozwiązać w przyszłej kadencji Rady 
Miejskiej. Poniżej przedstawiam dalsze 
szczegółowe propozycji:

- budowa wiejskiej drogi w Wierz-
bięcinie,

- remont świetlicy w Wierzbięcinie,
- budowa oczyszczalni ścieków, oraz 

chodników w Osowie, 
- budowa świetlicy w Osowie i wspie-

ranie miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, 

- budowa kanalizacji ściekowej w 
Bieniczkach,

- budowa boiska sportowego w Ku-
licach,

- budowa boiska sportowego w Bień-
czycach,

- pomoc w reaktywacji Wiejskiego Fe-
stiwalu Sztuki w Strzelewie i upowszech-
nienie idei w innych wsiach,

- budowa placu zabaw w Słajsinie,
- dalsza współpraca z SP w Wierzbięci-

nie w celu popularyzacji kultury i sportu,
- likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci,
- montaż progów zwalniających w 

miejscach uczęszczanych przez dzieci i 
młodzież  

Mimo, iż powyżej przedstawiłem 
szczegółowy program dotyczący w 
większości określonych miejscowości 
gwarantuję, iż nie będą mi obce problemy 
mieszkańców innych miejscowości.  

Mądry wybór
Wielu mieszkańców naszej gminy 

zauważa rozwój pobliskiego Goleniowa 
i zazdrości tamtejszej społeczności. 
Trzeba zdać sobie jednak sprawę, że nie 
doszło do niego bez przyczyny. Miano-
wicie tamtejsi mieszkańcy już dawno 
postawili na Platformę Obywatelską. 
W nowogardzkich wyborach na listach 
jest wielu kandydatów, mających różne 
propozycje. W wyborach startuje ponad 
200 osób. Jednak niewielu z nich poka-
zało swe możliwości i umiejętności do 
tej pory. Są też tacy, którzy stanowiska 
radnego piastowali kilka lat. Co zrobili 
dla wsi do tej pory? A  dziś zapominając 
o obiecankach sprzed czterech lat przy-
pominają sobie o społeczeństwu. Okazję 
do oceny będziecie mieli Państwo 21 
listopada. Postawcie na Wiarygodność i 
Doświadczenie.   

Doświadczenie 
i wiarygodność

SPOTKANIE Z WYBORCAMI
Zapraszamy serdecznie na spotkanie z kandydatem Platformy Obywatel-

skiej Romanem Golemą. Odbędzie się ono w najbliższy piątek, w budynku 
na stadionie w Wierzbięcinie. Początek o godz. 19. Chcielibyśmy, abyście 
mieli Państwo okazję podzielenia się swoimi problemami i sprawami.  

KW Platforma Obywatelska

Jerzy Roman Salwa, kandydat na 
radnego gminy Osina z ramienia 
Prawnicy Rzeczypospolitej (lista 
nr 16): 

Mam 60 lat. W Bodzęcinie miesz-
kam od 25 lat. Znam problemy miesz-
kańców wsi, oraz całej gminy Osina. 
Chciałbym, aby nasza gmina wkro-
czyła na drogę rozwoju. Jako radny 
chciałbym reaktywować Ochotniczą 
Straż Pożarną w Bodzęcinie. Będę 
walczył o poprawę infrastruktury 
drogowej w całej gminie. Obecnie 
znajduje się ona w fatalnym stanie. 
Najlepszym przykładem jest droga 

biegnąca przez Bodzęcin. Rozwój 
gminy nie nastąpi bez budowy sieci 
komunikacji gminnej. Najwyższy 
czas, aby mieszkańcy płacący podatki 
mogli swobodnie poruszać się po 
całej gminie.  

Wsi potrzebne jest także podłącze-
nie oświetlenia i remont niedziałają-
cych lamp. Chciałbym, aby gminna 
komórka opieki społecznej bardziej 
skupiła się na pomocy osobom star-
szym i niepełnosprawnym. Czas za-
dbać również o młodzież wspierając 
jej inicjatywy kulturalne i sportowe. 
Organizacji jej wolnego czasu mo-
głyby pomóc wiejskie świetlice, oraz 
boiska sportowe.

Jako mieszkaniec gminy Osina 
codziennie rozmawiam z ludźmi. 
Wiem, że marzą oni o lepszej przy-
szłości. Znam problemy i potrzeby 
mieszkańców. 21 listopada dokonacie 
Państwo bardzo ważnego wyboru, 
który na kilka lat zadecyduje o przy-
szłości naszej małej ojczyzny. Proszę 
o postawienie krzyżyka przy moim 
nazwisku. 

Zawsze z ludźmi

Mieszkańcom Bodzęcina w niedzielę trudno było przyjść do kościoła. Władzę 

interesuje, to jednak niewiele.

Czy to faktycznie XXI wiek? Niedawno karetkę pogotowia mieszkańcy tych do-

mów musieli wyciągać z błota. Władza chyba zapominała, że mieszka tu kto-

kolwiek.  

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
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Współfi nansowanie - 

tym razem dla wsi

Plakaty, bilboardy, banery i ulot-

ki zdominowały samorządową kam-

panię wyborczą w  Nowogardzie, 

zewsząd zerkają na przechodniów 

uśmiechnięci niczym gwiazdy fi l-

mowe kandydaci, których twarze 

skutecznie poddały się obróbce gra-

fi cznych programów komputero-

wych. W erze tabloidów, gdzie obraz 

dominuje nad treścią, takie zjawisko 

nie powinno nikogo dziwić. Zasta-

nawiam się tylko, w jakim kierun-

ku to zmierza, czy wybory samorzą-

dowe to nadal weryfi kacja kandyda-

tów i wybranie osób odpowiednich 

do sprawowania swoich funkcji, czy 

konkurs na najlepszy plakat wybor-

czy?

Sam, jako kandydat do Rady Miej-

skiej przygotowałem plakat, zrobi-

łem kilka większych banerów, bo 

są one naturalnym elementem każ-

dej kampanii i mają spełniać funkcję 

informacyjną dla wyborcy. Uważam 

jednak, że powinno to być tylko czę-

ścią całości, a nie jej głównym atry-

butem. 

Dziwi mnie, dlaczego w okre-

sie przedwyborczym większość ko-

mitetów skupiła się właśnie na pla-

katowaniu miasta natomiast unika 

rzeczowej i merytorycznej dyskusji, 

której w Nowogardzie bardzo bra-

kuje. 

Do wyborców zamiast kandyda-

tów przemawiają kolorowe i nieme 

plakaty, co potwierdza ostatnia son-

da w Dzienniku. Nie pozwala się 

mieszkańcom na zadawanie pytań 

dotyczących programów, nie daje 

się możliwości bezpośredniego po-

znania osób startujących. W  mie-

ście zarejestrowano sześć komite-

tów wyborczych, każdy z nich wy-

stawia około czterdziestu kandyda-

tów, więc spośród tak licznej grupy 

osób można wybrać te, które mogą 

reprezentować komitet w debacie 

wyborczej. Nie mówiąc już o deba-

cie między kandydatami na burmi-

strza, które z powodzeniem organi-

zowano w Goleniowie i Gryfi cach. 

Dlaczego nie zrobić jej w Nowogar-

dzie? Oprócz KW Wspólny Nowo-

gard, żaden z komitetów nie zapro-

ponował debaty publicznej i nie od-

powiedział na apel WN o zorganizo-

wanie jej. 

Czy brakuje odwagi innym kandy-

datom, aby stanąć twarzą w twarz i 

którzy podważają racje innych. Po-

nadto z przyjemnością zweryfi kuję 

praktyczną wiedzę kandydatów z in-

nych komitetów, tak chętnie wypo-

wiadających się na temat funduszy 

unijnych, bo na tym akurat się znam 

zwłaszcza, jeśli idzie o obszary wiej-

skie. 

I nie róbmy z tego walki między 

kandydatami, bo jak podkreśla-

łem wielokrotnie, wybory to nie jest 

wojna. Zorganizujmy kulturalną de-

batę, która będzie szansą dla samych 

kandydatów na zaprezentowanie się 

oraz dobrą okazją dla mieszkańców 

na bezpośrednią ocenę. Jako kan-

dydat do Rady Miejskiej oraz szef 

kampanii wyborczej KW WSPÓL-

NY NOWOGARD jeszcze raz wysu-

wam propozycję debaty, zwłaszcza 

dla tych, którzy nas krytykują, cze-

kam na propozycję, pod moim adre-

sem e-mail: wiatr.michal@wp.pl. 

Pozdrawiam Serdecznie

MICHAŁ WIATR 

Kandydat do Rady 

Miejskiej Nr 2   na Liście nr 14

Z przyjemnością przeczytałem 

polemikę jednego z kandydatów na 

burmistrza, na temat realnych moż-

liwości współfi nansowania wybra-

nych inwestycji zaproponowanych w 

programie wyborczym KW Wspól-

ny Nowogard. Wynika z niej, że ów 

kandydat poświęcił dużo czasu na 

analizę naszego programu wybor-

czego oraz dokumentacji konkurso-

wej RPO WZ, za co bardzo dzięku-

ję. Dziś postaram się wskazać kolej-

ne możliwości współfi nansowania 

zadań, koncentrując się na miesz-

kańcach wsi. Z każdym tygodniem 

temperatura wyborczych wypowie-

dzi wzrasta, i zauważalna staje się 

determinacja niektórych kandyda-

tów w dążeniu do uzyskania wła-

dzy. Uważam jednak, że w samo-

rządzie najważniejszy jest interes 

mieszkańców, a nie ugrupowania 

politycznego, dlatego też znalazłem 

się na liście bezpartyjnego Komi-

tetu Wyborczego Wspólny Nowo-

gard. W mojej dzisiejszej wypowie-

dzi nie będę udowadniał wyższości 

jednej racji nad drugą pozostawiając 

ocenę naszych wypowiedzi wybor-

com i czytelnikom DN, gdyż temat 

funduszy europejskich jest zawiły i 

trudny do zrozumienia dla przecięt-

nego mieszkańca. Zapewniam, je-

dynie, że nadal istnieje wiele moż-

liwości fi nansowania zarówno pro-

jektów inwestycyjnych, jak i „mięk-

kich” ze środków Unii Europejskiej 

oraz środków krajowych, co posta-

ram się wskazać. Uważam, że każdy 

głos w dyskusji powinien zostać wy-

słuchany, a przyszły radny powinien 

nauczyć się wyciągać wnioski. Prze-

chodząc do sedna proponuję skon-

centrować się na omówieniu pro-

pozycji rozwiązań kolejnych pro-

blemów, z jakimi na co dzień spo-

tykamy się jako mieszkańcy gminy 

Nowogard. Zachęcam wszystkich 

kandydatów do debaty i prezentacji 

swoich, być może ciekawszych po-

mysłów. Wierzę, że dla nowo wybra-

nej rady miejskiej dobro mieszkań-

ców nie będzie elementem gierek 

politycznych, a czteroletni okres ka-

dencji będzie w każdym, a nie tylko 

wyborczym roku obfi tował w nowe 

inwestycje. 

Istotną rolę w programie KW 

Wspólny Nowogard znalazły pro-

pozycje kierowane do mieszkańców 

obszarów wiejskich. Zależy nam aby 

nie dopuścić do likwidacji żadnej z 6 

szkół wiejskich. Pomocne będą w tej 

kwestii środki pochodzące z Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

Priorytet IX, dzięki którym możliwe 

jest wyrównanie poziomu nauczania 

w szkołach wiejskich oraz rozszerze-

nie oferty edukacyjnej i doposaże-

nie szkół w niezbędne pomoce na-

ukowe. Nie został jeszcze ogłoszony 

harmonogram konkursów na naj-

bliższy rok, ale najprawdopodob-

niej o środki z działania 9.1.2 bę-

dzie można ubiegać się od II kwar-

tału 2011 roku. W ramach tego prio-

rytetu ogłoszone zostaną ponadto 

konkursy z działania 9.5 kierowa-

ne do mieszkańców wsi, ukierun-

kowane na upowszechnianie edu-

kacji na obszarach wiejskich, czyli 

wszelkich form aktywności charak-

obronić swoje racje w obecności wy-

borców? Przecież z plakatów, aż „bu-

chają” górnolotne hasła, więc poroz-

mawiajmy i podyskutujmy o nich. 

Nie trudno być odważnym przed 

komputerem i  anonimowo oczer-

niać kogoś w internecie lub prowa-

dzić monolog na łamach gazety nie 

dając możliwości wypowiedzenia się 

drugiej stronie. 

Jeśli ktoś decyduje się na udział 

w wyborach i wystawia na publicz-

ną weryfi kację, to powinien posia-

dać również cywilną odwagę, aby 

publicznie i bezpośrednio przed wy-

borcami przedstawić swoje poglądy 

i liczyć się z tym, że kontrkandydat 

może się z tym nie zgodzić i przed-

stawić swoje racje. Od dłuższego 

czasu na łamach gazety mój KW 

Wspólny Nowogard jest atakowany 

przez te same osoby. Więc proponu-

ję, nie polemizujmy w gazecie, tylko 

naprzeciwko siebie. Zorganizujmy w 

domu kultury jeszcze przed wybora-

mi debatę i zaprośmy na nią miesz-

kańców. Jako kandydat i jako wybor-

ca z chęcią posłucham na żywo tych, 

PLAKATY ZAMIAST DEBATY
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  Projekt Powiatu Goleniowskiego 

pn. „WENI 2 SPG” 
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 

2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 
realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie 

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie 
w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r. 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Hurtownia BHP

GARDIA
ul. Zamkowa 7 B, NOWOGARD

tel. 91 39 25 570  

    W sprzedaży:

duży wybór obuwia,

odzież robocza 

oraz inne artykuły BHP 

ZAPRASZAMY

od pon. do pt. 700 - 1500

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przy ul. Zamkowej 7 B 

wydzierżawi wolne 

pomieszczenia 
biurowe z dostępem 

do telefonu i Internetu.

Szczegółowe informacje 

91 39 25 570

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

terystycznych dla kultury wsi takich 

jak np. kursy wikliniarstwa, wypla-

tanie wieńców dożynkowych, deko-

rowanie potraw, nauka języków, itp. 

Warunkiem niezbędnym jest, aby 

pomysły na projekty były oddolny-

mi inicjatywami mieszkańców wsi, 

były dobrze przemyślane i uzasad-

nione. Jeżeli wniosek zostanie zło-

żony przez stowarzyszenie działają-

ce na obszarze wiejskim, to nie jest 

wymagany wkład własny, a maksy-

malna kwota dofi nansowania wyno-

si 50 tys zł. Łącząc postulat zwięk-

szenia roli szkół proponujemy otwo-

rzyć budynki szkół, które zazwyczaj 

znajdują się we wsiach, w których 

nie ma świetlic, na działalność spo-

łeczną mieszkańców wsi, umożli-

wiają realizowanie oddolnych ini-

cjatyw. Podając przykład Szkoła 

Podstawowa w Żabowie może stać 

się warsztatem nie tylko dla dzieci, 

ale również dla mieszkańców wsi, 

pod bacznym okiem Stowarzysze-

nia Żabowiaki. W Błotnie działania 

szkoły wspierane są przez Stowarzy-

szenia Antonówka oraz Caritas przy 

Parafi i w Sikorkach. Zatem pozwól-

my mieszkańcom działać, wspieraj-

my ich inicjatywy i wspólnie pracuj-

my na sukces gminy.

Zaplanowane w naszym pro-

gramie wyborczym i ujęte w WPI  

„małe” inwestycje na obszarach 

wiejskich, takie jak remonty świe-

tlic wiejskich, place zabaw, remonty 

boisk, mogą być współfi nansowane 

ze środków Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich 2007 – 2013. Za 

ogłaszanie niektórych konkursów 

PROW i pierwszą ocenę wniosków 

w powiecie odpowiada Stowarzy-

szenie Szanse Bezdroży Gmin Po-

wiatu Goleniowskiego, w którym do 

2008 roku pełniłem funkcję człon-

ka zarządu, a obecnie jestem człon-

kiem zwyczajnym. W roku 2008, 

jako członek zarządu brałem udział 

w ustalaniu planu wydatków dla na-

szej gminy na lata 2008 - 2013. Dla 

gminy Nowogard do dyspozycji 

przyznano 1092700 zł. Dotychczas 

złożono jedynie 4 wnioski na małe 

projekty oraz jeden będący w trak-

cie oceny na odnowę i rozwój wsi.  

Mimo ukończonych studiów pody-

plomowych z zakresu zarządzania 

funduszami europejskimi i kilku-

letniego doświadczenia nie czuję się 

ekspertem od PROW. Uważam, że 

takim ekspertem jest Michał Wiatr, 

dlatego w kwestiach obszarów wiej-

skich będziemy intensywnie współ-

pracować. 

W naszych działaniach zależy 

nam na skuteczności. Zdajemy so-

bie sprawę, że tylko silna reprezen-

tacja w radzie miejskiej doprowadzi 

do realizacji założeń naszego pro-

gramu wyborczego. Komitet Wy-

borczy Wspólny Nowogard, to oso-

by dobrze wykształcone, pracowite i 

uparte w dążeniu do celu. Oddając 

głos na Wspólny Nowogard podej-

mujecie Państwo Mądrą Decyzję, 

a my otrzymując Państwa mandat 

gwarantujemy ciężką pracę przez 

całą kadencję.

 Kandydat do Rady Miejskiej 

w Nowogardzie

Tobiasz Lubczyński

REKLAMA REKLAMA

Rozśpiewani seniorzy
W środowy wieczór, 3 listopada, 

zorganizowano uroczyste zakończe-

nie projektu „@ktywny Senior” re-

alizowanego od września br. przez 

stowarzyszenie AWIS. Nowogardz-

cy aktywni seniorzy po raz ostat-

ni w ramach w/w projektu spotka-

li się w Caff e Piwnica, aby otrzymać 

zaświadczenia ukończenia kursu. 

Z przyjemnością informujemy, że 

wszystkie osoby, spośród 68 uczęsz-

czających na zajęcia uzyskały za-

świadczenia, co świadczy o olbrzy-

miej determinacji i wytrwałości w 

zdobywaniu wiedzy i nowych umie-

jętności. Przychodząc na pierw-

sze zajęcia większość osób mia-

ła duże problemy z posługiwaniem 

się myszką, klawiaturą, i samodziel-

ną obsługą środowiska WINDOWS. 

Przez dwa miesiące staraliśmy się 

przekazać praktyczne umiejętności 

obsługi komputera, pokazując jak 

narysować obrazek w Paincie, jak 

napisać podanie korzystając z edy-

tora teksów, czy zaplanować po-

dróż wyszukując informacji w inter-

necie. Dziś z satysfakcją czytając e-

maile otrzymywane od „naszych” @

ktywnych seniorów, stwierdzamy, że 

wszystkie osoby poczyniły ogrom-

ne postępy. Ponadto osoby uczest-

niczące w treningach Nordic Wal-

king opanowały sztukę aktywnego 

wypoczynku. Dzięki zaangażowaniu 

Para Ryszarda Zagórskiego śpiewa-

jąco zakończono projekt. W imieniu 

zarządu stowarzyszenia AWIS ser-

dzecznie dziękujemy.

Prezes Stowarzyszenia AWIS

Tobiasz Lubczyński

Garaże przy ul. Zamkowej

Właściciele garaży, a w szczególności członkowie grupy inicjującej ko-

nieczność remontu dróg dojazdowych zacierają ręce i wyrażają podzięko-

wanie pracownikom fi rmy wykonującej pierwszy etap prac. Jak widać na 

zdjęciu z ich opiniami trzeba się zgodzić.
LMM, foto Jarosław Bzowy
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Jerzy Roman Salwa
Kandydat na radnego Gminy Osina

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Okręg Wyborczy 
nr 6

Krystyna Bożena 

Kłosowska
Kandydatka do Rady Miejskiej

OKRĘG Nr 2   POZYCJA nr 1
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SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Jacek Tworek

Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Agencja Opłat 

EXPERT 
ulica 15 Lutego 9c

- Pasaż Handlowy MAX

Realizujemy: 

- wszystkie przelewy krajowe i 

zagraniczne, 

- przelewy natychmiastowe

Dla stałych klientów pożyczki 

na dowód.

Rozpoczęcie kursu 15.11.br godz. 16 kat. B

Do wynajęcia 
lokal handlowo-usługowy 125m 

przy ulicy 5 Marca 13 

(centrum miasta) 

667 994 240 

Urząd Miejski w Nowogardzie

Pl. Wolności 1,  72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego

referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

 Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub administracyjne

2. Minimum 1 rok stażu pracy

3. Znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gmin-

nym, ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, ustawy o rachun-

kowości, ustawy o fi nansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania 

budżetu,  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budże-

towej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

4. Znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

5. Umiejętność biegłej obsługi komputera

6. Obywatelstwo polskie

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-

stwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 Wymagania dodatkowe:

1. Dyspozycyjność

2. Umiejętność pracy w zespole

3. Zdolność analitycznego myślenia

4. Komunikatywność w kontaktach służbowych

5. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów gminy

2. Prowadzenie rachunkowości w zakresie depozytów  

3. Weryfi kacja i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych

4. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i fi nansowych

5. Sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświad-

czenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy oraz inne równorzęd-

ne dokumenty potwierdzające staż pracy) 

6. Oświadczenie o niekaralności 

7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa-

nia pracy na wskazanym stanowisku 

8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyra-

żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych”

9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynno-

ści prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opa-

trzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko 

młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski 

w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  pokoju 

Nr 10 w terminie do dnia 16 listopada 2010 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości 

przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin 

Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.200 zł brutto.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaprosze-

ni na test  i rozmowę kwalifi kacyjną. Dane zakwalifi kowanych kandydatów do na-

boru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej 

kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-

letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Sprzedaż odzieży

dziecięcej 
OULET England

Duży wybór, pełna rozmiarówka

TARGOWISKO MIEJSKIE
Nowogard



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16 Nr 85 (1919)

OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.  

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat 
z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m kw z budynkiem gospodarczym Oku-
lickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na oso-
bę niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia mieszkanie 3 i 4- pokojo-
we, 508 309 980.

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

• Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 
m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . Tel 
603 530 638

• Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 
wraz z przylegającym ogródkiem oraz 
garażem cena 175 000. Tel. 604 942 164.

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
w bloku po remoncie Tel.  693 850 197 *

• Wynajmę lokal na działkę gospodarczą 
(gabinet, biuro, usługi) 80 m. 606 703 451

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Wynajmę mieszkanie zapłacę za 6 m-cy z 
góry. 601 441 763.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 91 39 
21 637

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 
piętro 29 m2- 695 644 097.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus dru-
gi budynek gospodarczy 90m, działka 
1200 m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Wynajmę stanowisko dla manicurzystki 
w zakładzie fryzjerskim; 91 39 23 540

• Wynajmę biuro z Internetem 60 m2. 
511 267 991

• Kupię mieszkanie lub dom w Nowo-
gardzie (może być do remontu). Tel: 
503 785 717.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. 
Tel. 663603883

• Do wynajęcia garaż na ulicy Bankowej, 
Tel: 693 429 294. 

• Sprzedam działkę budowlaną na ul Mon-
te Cassino. 507 953 705; 794 944 066.

• Sprzedam mieszkanie w Płotach 68 m2 
3-pokojowe II piętro Tel., 513 943 383

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan za-
gospodarowania terenu, inwestycyjna, 
1 ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 PLN netto m2, Tel:, 660  424  989; 
91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 
m2, w całości 20 PLN, po podziale 45 PLN 
m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przylega 
do nowego cmentarz, droga asfaltowa, 
35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Dobra Nowogardzka na wsi segment 
domu do remontu ok. 70 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, ogródek. 42 000 tel. 660 206 833

• Wieś Zwierzynek koło Dobrej, samodziel-
na połowa domu 65 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, działka 1100 m2 57  000zł 
Tel:, 501 307 666

• Golczewo w okolicznej wsi mieszkanie 45 
m2 bezczynszowe, po remoncie, wolne 
do wprowadzenia 78 000 tel: 725 899 426

• Nowogard 5 km działka pod budowę 
2500 m2 media przy działce 38 000 zł Tel:, 
889 133 882

• Boh. Warszawy za piekarnią działka 1,12 
ha pod budownictwo, komercję, do po-
działu 19 zł/m2 tel: 783 534 677

• Blisko Nowogardu 6 ha działki pod siedli-
sko bajecznie położone w otoczeniu lasu 
i 2 ha działki rolnej koło wsi za 28 000 tel: 
502 103 432 

• Gdańsk sprzedam mieszkanie 61,3 m2 (3 
pokoje) Tel: 512 455 591, 60 40 50 880, 58 
32 21 009; e-mail: zobom@wp.pl

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługo-
wy 125 , przy ulicy 5-go Marca 13 (Cen-
trum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam dom nad jeziorem Nowogard- 
606 399 633.

• Sprzedam działkę pod garaż- 787  954 
274

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia w 
Nowogardzie, 3 pokoje, umeblowane, 
balkon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość Krzy-
wice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Kontakt 
605 315 304

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej, 
509 424 606

• Sprzedam sklep na targowisku miej-
skim, 603 668 681

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje- 
603 219 533

• Osina działka powierzchnia 80 arów 
ogrodzona, prąd, oraz zgoda na budowę 
12zł/m2 608 665 419

• Osina działka 38 arów wydane warunki 
na budowę cena 14 zł/m2. 608 665 419

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka 
serwisowa, zadbany, srebrny metalic, 
cena 45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) 
poj. 1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrak-
cyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 
1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7 500 do nego-
cjacji, 507-023-080

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
175/65/14. 100 zł za sztukę, Tel: 91 39 
50 140

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Audi 80 B3 w całości lub na 
części 781 932 918

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w ASO Opel Kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, fi ltry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam VW Passat B5, 1,8 B, 1998 r. Tel: 
608 697 092

• Sprzedam Opla Corsę rok 1996 kolor nie-
bieski poj: 1,4 515 736 457; 91 39 21 988

• Sprzedam samochód ŁADA NIVA 1,7 
listopad 2003, garażowany, pierwszy 
właściciel, przebieg 80 tys. km, gaz, hak, 
kangurka, progi, przyciemniane szyby 
tył, radio, zestaw głośnomówiący Sie-
mens, pokrowce na siedzeniach. Telefon 
kontaktowy 602 609 834.

• Sprzedam fi ata 126p rocznik 1998 pierw-
szy właściciel. Cena 990 zł. 608 665 419.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosięta 600 335 184

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• Sprzedam kaczki skubane francuskie na 
zamówienie, 664 969 584.

• 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha 
pole w Wierzbięcinie, sprzedam 91 39 
21 354.

• Sprzedam prosiaki- 91 39 170 38

• Sprzedam kaczki francuskie na zamówie-
nie- 664 969 584

• Sprzedaż prosiąt- 667 952 806

• Sprzedam prosiaki- 600 335 184

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Oddam królika, czarny z klatką i dom-
kiem tel. po 15 604 325 433

• Sprzedam ciągnik Rolniczy z przed-
nim napędem Ford 7810 rok 1991.- 
601 562 743

• Sprzedam owce wrzosówki, Tel: 
889 537 768.

• Sprzedam prosiaki, 668 434 849.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Remonty 784 053 493.

• Transport – bus Max. 784 053 493, 604 96 
31 20.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo

-pielęgniarskie

tel. 607 646 830, 

91 39 23 684

12.11.2010 (piątek) godz. 20.00

koncert zespołu

"Don`t Stop the Oueen"
2 godziny największych przebojów

zespołu Oueen 

i Freddiego Mercurego
granych w 100% na żywo Słuchając zespołu "Dont Stop the Oueen"

poczujesz się jak na koncercie żywego zespołu Oueen!

Bilety 17 zł/os do nabycia w lokalu. Tel (91)39 22424

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, rekla-
ma na pojazdach, pieczątki, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel.  607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Usługi budowlane: terakota, glazura, 
hydraulika, elektryka, szpachlowa-
nie, malowanie, tapetowanie, regip-
sy, parkiety, panele, staż 15 letni w 
Niemczech, szybko tanio, solidnie. 
784 188 147

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Usługi budowlane, remonty i wykończe-
nia- 503 589 235

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia 
BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien i drzwi z PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej 
695 181 070.

• Inwestor zleci fi rmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachlowa-
nie. 510 916 530.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i podłogi, 
Tel: 600 626 268.

• Szpachlowanie, malowanie, panele re-
gipsy 510 916 530

• Usługi dekarskie- regipsy, szpachlowanie 
697 784 540

• Budowa domów 697 784 540

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Montaż ogrodzeń betonowych i far-
merskich i innych. Tel: 91 39 72  575; 
695 085 470

• Auto myjnia Zamkowa zaprasza na profe-
sjonalne mycie auta przy spożyciu ciepłej 
kawy lub herbaty. Promocyjne ceny do 
końca listopada. 798  208  032. Od godz. 
900 do 1900

• Wykonuje prace ślusarskie, naprawę 
drzwi, zamków i rowerów. 697 370 437.

• Tatuaże- 787 003 665

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Zatrudnię piekarza Nowogard, 
793 720 808.

• Firma budowlana zatrudni betoniarzy, 
zbrojarzy i cieśli. 694 440 205.

• Zatrudnię na budowie- 662 125 370.

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni bar-
mana i kierownika baru mile widziany 
język angielski i niemiecki. Dobre wa-
runki płacowe, 601 584 056.

• Licencjonowany pracownik ochrony po-
szukuje pracy. 609 228 957.

• Przyjmę do pracy brukarza z doświad-
czeniem. 691 664 658.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię PRACOWNIKA NA STOLAR-
NIĘ. Kontakt osobisty przy ul Radosła-
wa 10 w Nowogardzie.

• Zatrudnię szpachlarzy, malarzy i praca na 
budowie. 501 248 232.

• Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. Dwuzmianowy syetem pracy. 
508 615 083

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

• Zlecę budowę domu- 501 248 232

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 350 305 
3, po godz. 1600

• Sprzątanie grobów, mycie pomników. 
504 965 111.

INNE

• Oddam królika, czarny z klatką i dom-
kiem tel. po 1500 604 325 433

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 

dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant z 
Niemiec, gwarancja, cena 450 zł. Tel. 
691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia 
go z piecem węglowym lub gazowym, 
typ 120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 
650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiecki Va-
illant wiszący, małe gabaryty, domek, 
bar, cena od 250 zł. Tel. 691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii i 
inny sprzęt  608658184

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  tel  
603 353 789

• Sprzedam piec do centralnego ogrzewa-
nia na 150/200 m2 (na drewno, węgiel) 
696 064 476

• Sprzedam Yorka- szczeniaczka (sucz-
ka)- 850 zł. 513 157 299

• Sprzedam: Domową maszynę do szy-
cia – nowa; rower treningowy stacjo-
narny OSKAR FITNESKLUB – nowy; 
telefon komórkowy Nokia 6280+opro-
gramowanie do komputera. Ceny 
do uzgodnienia. Tel. 91 39 20  933; 
506 073 149

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Sprzedam dwa Yorki; pieska i suczkę, ul 
Zacisna 2/7 tel, 601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam przyczepę do samochodu oso-
bowego- 787 954 274.

• Zaginął pies w ok. Warnkowa- suczka 
owczarek niemiecki. Półroczna, czarna 
obroża, krótkowłosa. 607 788 984.

• Sprzedam wózek dziecięcy- 696  064 
476

• Sprzedam piec gazowy CO z zasobnikiem 
wody 120 l marki Vailant- 601 562 743

• Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki 
+wózek ręczny gratis. Telefon- 91 350 305 
3
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ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS
598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA:

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Szachy

III Memoriał 
Janusza Kaweckiego

W niedzielę 7 listopada rozegrano 

III Memoriał Janusza Kaweckiego. 

Do zmagań na szachownicach przy-

stąpiło 24 zawodników reprezen-

tujących wszystkie ważne ośrodki 

szachowe w województwie zachod-

niopomorskim  i 14 zawodników z 

Nowogardu.  Po prawie 7 godzinach 

zapadły ostateczne rozstrzygnięcia i 

ogłoszono wyniki.

Zwyciężył Adam Szuchnicki ze 

Szczecina (7,5 pkt), przed Józefem 

Stecykiem ze Stargardu Szczeciń-

skiego (7,0 pkt) i Agata Przybylską z 

Gryfi c (6,5 pkt). Agata zwyciężyła w 

kategorii junior. 

4 miejsce zajął Paweł Kreja – 

Szczecin – 6,5 pkt, 5 miejsce Paweł 

Taberski – Nowogard/Szczecin – 6 

pkt, a  6 miejsce Mariusz Palenica – 

Kamień Pomorski – 6 pkt

Najlepszym zawodnikiem  z No-

wogardu  był Paweł Taberski, a naj-

młodszym uczestnikiem Memoriału

Maurycy Sokulski – Słajsino/No-

wogard

Za trzy pierwsze miejsca w po-

szczególnych klasyfi kacjach wrę-

czono okazałe puchary ufundowane 

przez Miejsko-Gminny Zarząd LZS 

w Nowogardzie oraz cenne nagro-

dy rzeczowe dla większości zawod-

ników. Nagrody ufundowali nieza-

wodni sponsorzy :

Paweł Taberski –  organizator

Robert Czapla 

Robert Augustynek 

Bogusława Zadrożna 

Głowicki Ryszard

Danuta i Tadeusz Rzetecki

Jerzy Jabłoński

Zdzisław Iwanowski Szczecin
Tekst i foto LMM

Rehabilitacja 
po walkowerze

W poprzedniej kolejce nie pojechali na mecz do Szczecina. W sobotę wy-

grali pierwszy mecz na własnym boisku.  

W poprzedniej   kolejce Pomo-

rzanin Nowogard miał   spotkać się 

z Pogonia II Szczecin   w Szczecinie  

Trener Gumienny poinformował 

mnie telefonicznie,  że zespół nie 

pojechał na spotkanie ze względu na 

bardzo duże ubytki kadrowe… Cza-

sów, w których Pomorzanin oddał 

walkowera nie pamiętają najstarsi 

nowogardzcy kibice. Redakcja po-

zostawia ten fakt bez komentarza. 

Natomiast w miniony  weekend na 

stadionie przy  ul. Wojska Polskiego 

w Nowogardzie, o godzinie 13.00, 

zespół trenera Gumiennego rozegrał 

swoje ostatnie w tej rundzie spo-

tkanie przed własną publicznością.  

Przeciwnikiem   zespołu był Orzeł 

Trzcińsko   Zdrój, drużyna która 

miała przed tym spotkaniem jedynie 

2pkt przewagi nad Pomorzaninem.

Mecz odbył się w deszczowe popo-

łudnie co dało o sobie znać zawod-

nikom jednej  jak  i  drugiej drużyny 

- mało precyzyjne podania, osiada-

jąca piłka na murawie i wiele innych 

czynników które obniżyły poziom   

spotkania. Niestety jako pierw-

si straciliśmy w tym meczu gola i 

do  przerwy, Orzeł prowadził jedna 

bramką. Druga połowa należała już 

do naszego zespołu i zaprocentowa-

ło to zdobyciem 2 bramek -  jedną 

zdobył Fiałkowski, natomiast auto-

rem drugiej był Dobrowolski. Przed 

Pomorzaninem kolejne spotkanie 

będzie równie ciekawe bo   naszym   

przeciwnikiem będzie Osadnik My-

slibórz który także nie może uznac 

rundy za udanej.

Tabela:

1 Pogoń II 36 +53

2 Stal Sz. 31 +30

3 Polonia 28 +13

4 Swit         26 +14

5 Zorza         25 +11

6 Kłos         24 +14

7 Arkonia 22 +1

8 Masovia        20 -4

9 Stal L. 18 0

10 Sęp         17 -7

11 Sokół       17 -11

12 Unia        16 +1

13 Pomorzanin 10 -20

14 Orzeł      9 -35

15 Osadnik 7 -28

16 Sparta 6 -33
Karolina Kubicka, jb

W A-klasie koniec jesieni
Niedzielnym meczem Radowii Radowo Małe z Zenitem Koszewo zakoń-

czyła się runda jesienna sezonu 2010/11 A-klasy. Olimpia Nowogard jest 
w niej wiceliderem, ze stratą jedynie trzech punktów  do prowadzącego 
Orła Pęzino. 

Pojedynek Radowi z Zenitem za-
kończył się sensacyjnym wynikiem 
1:4. Natomiast Olimpia swój ostatni 
mecz rozegrała tydzień temu. Zespół 
prowadzony przez trenera Marcina 
Miklasa pokonał 4:2 Vitkowię Wit-
kowo. Bramki dna naszej drużyny 
zdobili: Wojciech Bonifrowski (x2), 
Jakub Jędras i Maciej Gołdyn. Teraz 
przed drużyną długa, pięciomie-
sięczna przerwa zimowa. Wszystko 
wskazuje na to, iż w przerwie zimowej 
zespół opuści Krzysztof Kieruzel. 
Do konkretnych rozmów między 
klubami jednak nie doszło. Pozostali 
zawodnicy deklarują pozostanie w 
klubie.

Informujemy jednocześnie, że 
zespół juniorów zakończył rundę 
na 5 miejscu w tabeli. Trampkarze 
Olimpii prowadzeni przez trenera 
Gracjana Golemę zajmują w swej gru-
pie pozycje lidera. W ostatnim meczu 
pokonali Pomorzanin Nowogard 8:4.    

Tabela A-klasy
1.Orzeł Pęzino  28 pkt.
2. Olimpia Nowogard  25
3. Radowia Radowo Małe 25
4. Zorza Tychowo 22
5. WODR Barzkowice 19
6. Rolpol Chlebowo 17
7. Dąb Dębice 12
8. Pomorzanin Krąpiel 9 
9. Unia Stargard 9 
10. Vitkowia Witkowo 9
11. Zenit Koszewo 7
12. Orzeł Grzedzice 6

jbz

Sport także na str. 4
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Willa Zbyszko 
organizuje zabawę 

Sylwestrową i Andrzejkową, 

chętnych prosimy o zapisy. 

Tel: 600 045 151

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13
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 Cena 1,60 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

MAGAZYN

16

tel. 91 392 75 53,  91 392 75 67

tel. 91 392 75 53,  91 392 75 67

Ostatnia Sesja Ostatnia Sesja 
Rady MiastaRady Miasta

W środę 10 listopada 2010 r. odbyła się ostatnia w V ka-

dencji Sesja Rady Miasta. Koalicyjny Klub Samorządowy 

przedstawił obszerną relację ze swych dokonań.  Radni zło-

żyli sobie podziękowania i życzenia - wszak zdecydowana 

większość radnych ubiega się mandat w nadchodzących wy-

borach. red., fot. Foto Venus

Relacja z obchodów 

Święta Niepodległości 

we wtorkowym 

wydaniu
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Husquarna 

236 e-series

699 zł

Organizacja opłat 

EXPERT 
ulica 15 Lutego 9c

- Pasaż Handlowy MAX

Realizujemy: 

- wszystkie przelewy krajowe i 

zagraniczne, 

- przelewy natychmiastowe

Dla stałych klientów pożyczki 

na dowód.

15.11.br. g. 16.00

APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(prppppppppppppppppppppppppppppp zed t

                      

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Każde angielskie miasteczko 
ma swoją lokalną kapelę rockową, 
której miło posłuchać w week-
endy Kiedyś była taka również w 
Nowogardzie. Chodzi o zespół 
Stoneroses. Pod tą nazwą kryją 
się konkretne nazwiska: Michał 
Pertkiewicz – wokalista, Janusz 
Zamorski – gitarzysta, Sebastian 
Szymański – gitarzysta basowy, Sła-
wek Buksik – perkusista. Do piąt-
kowego koncertu chłopaki szykują 
się od dwóch miesięcy. Przyznają, 
że trochę przezywają. O historii 
kapeli i powrocie rozmawialiśmy w 
poprzednim tygodniu przy piwku, 
w jednej z nowogardzkich knajp.  

Wszystko zaczęło się 10 lat temu. 
Kilku młodych ludzi z Nowogardu 
postanowiło, że założy kapele. 
Wcześniej każdy z nich próbował 
indywidualnie swoich sił w muzyce. 
Bliżej poznali się w nieistniejącym 
dziś pubie Haitański Babilon. 

- Pierwsze nasze spotka-
nie pamiętam dość dobrze. 
Janusz miał na sobie charak-
terystyczną kurtkę fi rmy H20 
i jasne martensy. Do tej pory 
tylko słyszałem o człowieku 
z miasta, który dobrze gra 
na gitarze. Poznaliśmy się i 
po prostu zaczęliśmy grac – 
wspomina gitarzysta basowy 
Sebastian Szymański. 

Pierwsze próby odbywały 
się w starej świetlicy byłej 
krochmalni. Chłopcy posta-
nowili, że będą grac muzykę, 
której słuchają, na co dzień, 
czyli rock z lat 70-tych i 80-
tych. W początkowej fazie z 
zespołem grał na klawiszach 
Filipińczyk Zinorl Bronola. 
Później egzotyczny nauczy-
ciel angielskiego wyjechał do 
USA za chlebem.

- Nie znaliśmy się, więc po-
trzebowaliśmy trochę czasu 
na dotarcie. Wcześniej każdy 
z nas grał inny styl muzyczny. 
Początki jednak nie były trudne. 
Po niedługim czasie doszliśmy do 
niezłego poziomu i uznaliśmy, że 
można pokazać ludziom efekty 
naszej pracy. Próby rozpoczęliśmy 
w listopadzie, a pierwszy koncert 
udało się zagrać już w styczniu – 
twierdzi Janusz Zamorski.

Skąd nazwa?
- Nie pamiętam. Czytałem jakąś 

książkę i spodobało mi się ta nazwa. 
To mój pomysł – dodaje. 

Pierwszy publiczny występ do 
najbardziej udanych nie należał. To 
było w 2000 r., na nowogardzkim 
Placu Wolności z okazji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Było cholernie zimno. Kolega 
śmiał się, że parują mi plecy. Pamię-
tam, że warunki spartańskie. Scena 
na przyczepie i fatalne nagłośnienie. 
Na próbie wydawało nam się, że 
jesteśmy przygotowani. Zmiana 
miejsca pokazała, że to nie do końca 
prawa – mówi wokalista Michał 
Pertkiewicz, którego idolem jest 
David Coverdal wokalista zespołu 
Whitesnake.

Pierwsze koty za płoty. Chłopaki 
postanowili się jednak nie podda-
wać, a sam pobyt na scenie bardzo 
się spodobał. Później występy już 
się posypały. Po kilku udanych za-
proszenia i oferty spływały bardzo 
często. Najlepszy występ?

- To było w Dziwnowie, na im-
prezie z okazji zakończenia lata. 
Przy okazji odbywała się tam jakaś 
impreza z cyklu Dni Młodzieży. Lu-
dzi było bardzo dużo, a sam koncert 
bardzo im się podobał. Ludzie nie 
spodziewali się takiej muzyki. Pa-
miętam, że na scenę leciały staniki. 
Podobało nam się to bardzo, bo od-
czuwaliśmy dużą satysfakcję. Rozda-
waliśmy nawet autografy. To bardzo 
motywowało – opowiada Janusz, 
fan muzyki blues, którą „przemyca” 
do kawałków Stoneroses.              

Zespół bardzo często grywał też 
w Nowogardzkim Domu Kultury. 
Na koncertach z różnych okazji 

sala widowiskowa wypełniała się po 
brzegi. Niektórzy siedzieli i wsłu-
chiwali się w muzykę. Młodzież 
bawiła się pod sceną, gdzie robiło 
się po prostu ciasno. 

- Był taki wyjątkowy koncert, 
przed którym nagłaśniał nas tata 
Michała. Uważam ten występ za 
świetny. Dobre nagłośnienie zawsze 
dawało nam duży komfort. Jeśli 
wiesz, że dobrze cię słychać to na-
bierasz swobody, nie dbasz o resztę, 
bo jesteś pewien, że samo się potoczy 
– mówi Sebastian. 

Zdarzyło się jednak, że kapeli nie 
łatwo było poderwać publiczności. 
Np. w stargardzkich Katakumbach, 
pod katedrą. 

- Stoliki ustawione jak w restaura-
cji. Wiara przyszła z myślą o jakimś 
kameralnym koncercie. Jak walnęli-
śmy kilka rockowych riff ów to zrobili 
duże oczy. Mamy grać? – krzyknął 
Michał w stronę publiki. Jakiś pacan 
odpowiedział, że nie, więc graliśmy 
dalej na przekór. Po kilku kawałkach 
ludzie chyba się oswoili i zaczęli 
tańczyć – twierdzi Janusz.             

Piątkowe come back 
Dziesięć lat temu byli stałym elementem nowogardzkiego krajobrazu muzycznego. Przez kilka lat w milczeniu. Teraz wracają piątkowym koncertem 

w pubie Magik. Chcą nawiązać do pięknych lat i być może… nie będzie to powrót jednorazowy. 

Zespół nie posiada nigdy zde-
cydowanego lidera, który zawsze 
stawia na swoim. Jasne było, że 
frontmanem jest wokalista. Reszta, 
np. przy okazji solówek też lubi po-
kazywać się na pierwszym planie. 
Kapela od powstania gra covery. Z 
doborem repertuaru nie nigdy było 
większych problemów.

- Czasem zdarzało się jednak, że 
każdy z nas miał ambicje zagrania 
koniecznie jakiegoś utworu, który 
nie pasował do całokształtu. Dziś 
wszyscy twierdzimy, że powinniśmy 
dobierać takie kawałki, w których 
dobrze czuje się przede wszystkim 
wokalista. Np. utwór Panama kapeli 
Van Halen po pierwszej nieudanym 
wykonaniu zagraliśmy tylko raz – 
uważa Sebastian, który dziś jest 
dyrektorem nowogardzkiej SP 1.

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w historii zespołu był koncert w 
TVP z okazji Wielkiej Orkiestry. 

Występ Stoneroses przed 
kamerami załatwił klawi-
szowiec Zinorl. 

- Wszystko odbywało się 
w studio TVP Szczecin. 
Pamiętam, że było bardzo 
gorąco. Telewizyjne żarówy 
oświetleniowe grzały nie-
samowicie. Czuliśmy się 
bardzo źle, bo wszystko 
musiało być jak w zegarku. 
W tej minucie zaczynami, 
w tej kończymy i koniec. 
Pamiętam, że jak zeszliśmy 
z anteny, to kazano nam 
przerwać występ w połowie 
utworu. To było żenujące – 
mówi Michał.     

Nasza kapela nie mogła 
zagrać na własnym sprzę-
cie, co trochę odbierało 
pewność. 

- Telewizyjni technicy 
twierdzili, że mają profe-
sjonalny sprzęt. Swój piecyk 
zostawiłem, więc w samo-
chodzie. Później bardzo 

żałowałem, bo gdybym go przyniósł, 
to przynajmniej byłbym zadowolony 
ze swojego brzemienia. A tak musia-
łem męczyć się na jakimś szmelcu 
– twierdzi Janusz.  

Koncert „sprzedał” się jednak 
dobrze. Występ widziało dużo osób 
z Nowogardu. 

- Po fakcie jakby nikt nie zwracał 
uwagi. Po kilku latach przerwy 

ludzie pytają jednak, dlaczego już 
nie gramy i kiedy następny koncert. 
Miłe, że wspominają występy i 
m.in. ten z telewizji. Nikt mi chyba 
nie powiedział, że nie podoba się 
nasza muzyka – uważa gitarzysta 
Stoneroses.

Występy naszej kapeli były kiedyś 
stałym punktem festiwalu „Lato z 
Muzami”.   

- Lubię grać w swoim mieście. 
Publiczność bardzo ciepło zawsze 
nas tu przyjmuje. Zawsze można 
pozwolić sobie na więcej, dłuższą 
próbę – uważa Michał.

Janusz zaznacza jednak: - Trze-
ba powiedzieć, że NDK dysponuje 
bardzo słabym nagłośnieniem. 
Wszystkie nasze koncerty brzmiały z 
tego powodu na miernym poziomie. 
Pamiętam, że kiedyś testowaliśmy 
sprzęt, który zakupić miał NDK. Po 
pierwszym uderzeniu nagłośnienie 
jednak siadło i uratowaliśmy pla-
cówkę przed zakupem bubla.

Przypomnienie ostatniego kon-
certu zajmuje chłopakom dużo 
czasu. Być może, dlatego, że miał on 
miejsce pięć lat temu na wieczorze 
kawalerskim Sebastiana.  - Było po 
prostu ostro - mówią. Wtedy nie 
zdawali sobie sprawy, że czeka ich 
aż pięcioletnia przerwa. Dlaczego 
przestali grać?

- Coś po prostu zaczęło szwanko-
wać. Nastąpiło wypalenie. Każdy 
zaczął iść w swoją stronę. Zaczęliśmy 
się wykręcać dziećmi, pracą, karierą 
zawodową. Niektórzy zaczęli grać 
w innych zespołach. Przebywający 
w Szczecinie perkusista Sławek nie 
widział w nas entuzjazmu – odpo-
wiada Janusz. 

Każdy zajął się czymś innym. 
Sebastian postawił na karierę zawo-
dową. Michał śpiewał z zespołem 
Crazy Train i zarabiał także na 
weselach. Janusz zajął się nauką 
gry na gitarze. Sebastian grał ze 
szczecińskimi zespołami. 

Dziś chłopcy postanowili wrócić. 
Po pierwsze z okazji jubileuszu 
dziesięciolecia. Po drugie, chcą 
przypomnieć się swoim fanom. 
Widać w nich chęć nawiązania do 
starych czasów. Niczego nie dekla-
rują, ale być może uda się znów 
zapisać piękną kartę w muzycznej 
historii Nowogardu.   

Koncert STONEROSES 
w piątek (12.11.2010 r.), w 
pubie Magik. Początek o 
godz. 20. Po występie Jam 
Session. Bilety za jedyne 5 
zł.  Polecamy i zapraszamy!

MN          

 
PUB MAGIK 
NOWOGARD 

12 LISTOPADA 2010 GODZ. 20.00 

SEMI DRY 
 
 

PO KONCERCIE ZAPRASZAMY NA 
 
 
 
 
 
 

BILETY W CENIE 5 ZŁ DO NABYCIA W PUBIE MAGIK 
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Z okazji 

Rocznicy Urodzin 
uczestnikowi Igrzysk  

Olimpijskich w Tokio i Meksyku 

Panu Rajmundowi 

Zielińskiemu 
- zdrowia, szczęścia 

i wielu słonecznych dni 

życzą: 

Dyrekcja, Grono pedagogiczne 

i Uczniowie SP nr 3 

im. Polskich Olimpijczyków 

w Nowogardzie

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

WSPÓLNY NOWOGARD 

ZNOWU ZASKOCZYŁ
Uśmiechy mieszkańców witały 

korowód Wspólnego Nowogardu, 

który przemierzał miasto we wtor-

kowe popołudnie. Równo o godzi-

nie 14.00 przybył na osiedle Bema 

wielki amerykański samochód, na 

którym jechali Kandydat na Bur-

mistrza WN – Tomasz Szafran oraz 

goście Paweł „Konjo” Konnak oraz 

Chuck Norris. Do samochodu od 

razu podbiegło mnóstwo dzieci, 

które chciały sobie zrobić zdjęcie z 

Chuckiem Norrisem. W tym czasie 

Kandydat na Burmistrza oraz kan-

dydaci do Rady Miejskiej rozma-

wiali z rodzicami i mieszkańcami 

osiedla wręczając ulotki. Wszyst-

ko odbywało się w wesołej atmosfe-

rze z głośników słychać było muzy-

kę. Paweł Konjo Konnak przez me-

gafon czytał program KW WN oraz 

zachęcał do głosowania na kandy-

datów do Rady Miejskiej. Następnie 

udano się ulicami Wiejską, Zam-

kową i Kowalską na Plac Wolności, 

gdzie już całą grupą przedstawicie-

le WN oraz Paweł Konjo Konnak 

próbowali zaprosić do siebie obec-

nego burmistrza. W oknach Ratu-

sza pojawili się pracownicy. Wiele 

osób z urzędu pracy wyszło na ze-

wnątrz, aby obserwować, co dzie-

je się na placu. Wielu zainteresowa-

nych przechodniów zatrzymywało 

się, co było dobrą okazją do wrę-

czenia ulotek wyborczych. Chuck 

Norris był cały czas oblegany, każ-

dy chciał mieć z nim zdjęcie. Kie-

dy Pan Burmistrz wyszedł, wszyscy 

wesoło Go pozdrowili. Paweł Konjo 

Konnak odśpiewał specjalnie przy-

gotowaną pożegnalną pieśń, co bar-

dzo rozbawiło wszystkich wokoło - 

również samego Pana Burmistrza. 

W tle słychać było brawa mieszkań-

ców. Z Placu Wolności amerykański 

samochód ruszył dalej, odwiedza-

jąc większość nowogardzkich osie-

dli. Wielu mieszkańców uśmiechem 

reagowało na widok Kandydata na 

Burmistrza – Tomasza Szafrana w 

towarzystwie Chucka Norrisa. Ro-

bienie zdjęć nie miało końca. Była 

to bardzo dobra okazja do rozmów z 

mieszkańcami w atmosferze radości 

i rozluźnienia, bez politycznej wal-

ki, którą widać wszędzie i na każ-

dym kroku, zwłaszcza na szczeblu 

krajowym. Było to coś nowego, co 

zaproponował apolityczny Wspól-

ny Nowogard. Zapewne nie zabrak-

nie też przeciwników tego typu pro-

wadzenia kampanii wyborczej, ale 

dla nas najważniejsze były reakcje 

mieszkańców i  radość dzieci. Wła-

śnie taka atmosfera powinna domi-

nować w kampanii wyborczej, za-

miast nadymania się, ciągłych spo-

rów, wesołe wyjście do mieszkań-

ców. Paweł Konjo Konnak zachwy-

cał się Nowogardem i żywiołowo 

reagującymi mieszkańcami. Był tu-

taj pierwszy raz i  jak stwierdził na 

pewno nie ostatni. Dziwił się, dla-

czego taki skarb, jakim jest nasze je-

zioro nie jest odpowiednio zagospo-

darowane. Przytoczył przykład dużo 

mniejszych miejscowości, gdzie nad 

jeziorami kwitnie życie kulturalne, 

nie mówiąc o tym, że miejsca tego 

typu są bardzo chętnie wykorzysty-

wane do budowy kompleksów kon-

ferencyjnych. 

Niestety z  powodu choroby do 

Nowogardu nie mógł przyjechać 

Krzysztof Skiba, ale prosił, aby po-

zdrowić od niego wszystkich miesz-

kańców, co właśnie w imieniu Ski-

by czynimy. Wszystkie osoby, któ-

re robiły sobie zdjęcia z Chuckiem 

Norrisem już wkrótce będą je mo-

gły znaleźć na naszej stronie inter-

netowej: www.wspolny-nowogard.

pl Wszystkim uczestnikom naszej 

imprezy serdecznie dziękujemy - 

w  szczególności mieszkańcom po-

pierającym nasze działania. Pamię-

tajcie, staramy się udowadniać, że 

nowe nie zawsze znaczy złe.

Pozdrawiamy Serdecznie

WSPÓLNY NOWOGARD

ŻYCZENIA

SPOTKANIE Z WYBORCAMI
Zapraszamy serdecznie na spotkanie z kandydatem Platformy Oby-

watelskiej na burmistrza Cezarym Marcinkowskim i kandydatem na 

radnego Romanem Golemą. Odbędzie się ono w najbliższy piątek, w 

budynku na stadionie w Wierzbięcinie. Początek o godz. 19. Chcieli-

byśmy, abyście mieli Państwo okazję podzielenia się swoimi proble-

mami i sprawami.  

KW Platforma Obywatelska            

65 LAT 
I LICEUM OGÓLNOKSZTA C CEGO 

IM. PPOR. EMILII GIERCZAK 
W NOWOGARDZIE 
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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  
SYMPATYKÓW SZKO Y  
NA UROCZYSTO CI JUBILEUSZOWE 

Scenariusz: 
9.00 - msza wi ta w ko ciele parafialnym p.w. NMP w Nowogardzie 
11.00 - akademia jubileuszowa w budynku sali gimnastycznej I LO 

 
ZAWODY W ERGOMETRACH WIO LARSKICH 

O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU 
 

11.00 – zawody dla szkó  gimnazjalnych – sala gimnastyczna SP 1 
12.45 – uroczyste otwarcie zawodów przez w adze gminne i powiatowe 
13.00 – zawody dla szkó  ponadgimnazjalnych 
 

SWOJ  OBECNO CI  ZASZCZYC  NAS 

MAREK KOLBOWICZ  
KONRAD WASIELEWSKI 

Z OCI MEDALI CI OLIMPIJSCY 

Zaproszenie
Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS wraz 

z  Domem Pomocy Społecznej Smużyny mają zaszczyt zaprosić mieszkań-
ców gminy Nowogard na wystawę prac malarskich autorstwa osób niepeł-
nosprawnych organizowanej w ramach festynu integracyjnego “Ty i Ja... w 
tańcu i śpiewie”, który odbędzie się 17 października w Nowogardzkim Domu 
Kultury. Oprócz wystawy mieszkańcy domów pomocy społecznej i uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej przygotowali szereg występów artystycznych. 
Impreza rozpocznie się o godz. 10:00. 

Koordynator projektu Mateusz Piotrowski

Przedszkole nr 1

Jest nowa pani dyrektor
Głośna w Nowogardzie sprawa prywatyzacji Przedszkola nr 1, opisywa-

na także na naszych łamach zmierza ku zakończeniu. W dniu 9 listopada 

w Przedszkolu odbyło się zebranie pedagogów z burmistrzem Kazimierzem 

Ziembą. W dniu 10 listopada obowiązki dyrektora przejmuje pani Jolanta 

Bielska. Poprzednia dyrektor pani Jackowiak jest na zwolnieniu lekarskim. 

Po jej powrocie ( a zwolnienie może trwać długo bo gwarantuje to Karta Na-

uczyciela) rozpisany zostanie konkurs na to stanowisko. Burmistrz stwier-

dza, że sytuacja normuje się, grono pedagogiczne akceptuje podjęte decy-

zje. Burmistrz planuje także spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do 

przedszkola i ma nadzieję, że spór ostatecznie będzie zażegnany. 

LMM

Wyrzucanie na bruk 

jest bezprawne
Gminy mają obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego 

osobom eksmitowanym, w tym także i tym, które znęcają się nad rodziną 

- orzekł Trybunał Konstytucyjny, uznając przepisy kodeksu postępowa-

nia cywilnego regulujące te kwestie za niezgodne z konstytucją. 

Trybunał uznał, że brak jest precyzyjnego określenia, czym jest pomiesz-

czenie tymczasowe. Przepisy nie precyzują też zasad przebywania w tym po-

mieszczeniu.  Jednocześnie TK odroczył wykonanie wyroku na 12 miesięcy 

- gdyby przepisy przestały obowiązywać już teraz, możliwa byłaby eksmisja 

„na bruk”.  Trybunał zobowiązał Sejm do zmiany tych przepisów i precyzyj-

nego określenia warunków, jakie ma spełniać pomieszczenie tymczasowe.
Wyszperał LMM

Komunikat Policji
Informujemy ponownie, że w dniu 14 września 2010 r. na ul. Wojska 

Polskiego znaleziono rower górski, koloru srebrnego. Właściciel zguby 

proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

   st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

W kinie „Orzeł”

ŚLUBY 

PANIEŃSKIE
Komedia kostiumowa, Polska, 

2010, 100 min

12 zł od lat 15

12.11.2010 godz. 19.00

13.11.2010 godz. 19.00

14.11.2010 godz. 19.00
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CZYNNE

rok założenia 1993

Zaufanie i partnerstwo

Głosuj na kandydatów 
z Nowogardzkiego Forum Samorządowego

TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie

„Przejmijmy kontrolę nad 

cukrzycą. Teraz”.

Program Gminnych Obchodów 

Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Dla osób z cukrzycą 

i nie tylko
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie ma zaszczyt  

zaprosić wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic na Msze świę-

te w intencji osób chorych z  cukrzycą.

Począwszy od 14 listopada do 4 grudnia 2010r. we wszystkich para-

fi ach Nowogardu w intencji osób z cukrzycą zostaną  odprawione Msze 

święte, po których  zostaną przeprowadzone bezpłatne badania poziomu 

cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

14 listopada  o godz. 9:00- odbędzie się Msza św. w Kościele Parafi al-

nymi p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie przy ul. Gen. Józefa 

Bema 26

20 listopada o godz. 9:00- odbędzie się Msza św. w Kościele Parafi al-

nymi p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny  w Nowogardzie 

przy  ul. Kościelnej 2A

4 grudnia o godz. 9:00- odbędzie się Msza św.  w Kościele Parafi alny-

mi p.w. św. Rafała Kalinowskiego w  Nowogardzie przy ul. Jana Pawła II

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie zaprasza 

również wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic w dniu 27 li-

stopada 2010r. na godz. 11:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury na 

uroczyste Gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
Prezes  PSD Koła Nowogard Eugeniusz Tworek

Polskie Stowarzyszenie Diabe-

tyków Koło Nowogard zaprasza 

wszystkich mieszkańców Nowo-

gardu oraz okolic w dniu 27 listo-

pada 2010 r. (sobota) do Domu 

Kultury w Nowogardzie na uro-

czyste obchody Światowego Dnia 

Walki z Cukrzycą. Szczegółowy 

program obchodów przedstawi-

my Państwu w następnych ogło-

szeniach, będzie również dostępny 

na naszej stronie internetowej pod 

adresem www.cukrzycanowogard.

ugu.pl dzisiaj natomiast pragnę 

przekazać kilka istotnych informa-

cji, czym jest Światowy Dzień Wal-

ki z Cukrzycą.

Światowy Dzień Walki z Cu-

krzycą, obchodzony corocznie w 

dniu 14 listopada, jest kampanią 

mającą na celu propagowanie wie-

dzy na temat cukrzycy, w której 

corocznie Międzynarodowa Fede-

racja Diabetologiczna podejmuje 

nowy temat związany z problema-

mi światowej społeczności związa-

nej z cukrzycą. Podczas gdy kam-

panie tematyczne są prowadzone 

przez cały rok, Światowy Dzień 

Walki z Cukrzycą organizowany 

jest 14 listopada na cześć urodzin 

Fredericka Bantinga, który wraz z 

Charlesem Bestem, jako pierwszy 

przedstawił teorię, która doprowa-

dziła do odkrycia insuliny w 1922 

roku.

Światowy Dzień Walki z Cu-

krzycą został po raz pierwszy zor-

ganizowany w 1991 roku przez 

Międzynarodową Federację Dia-

betologiczną oraz Światową Or-

ganizację Zdrowia w odpowie-

dzi na alarmujący wzrost zacho-

rowań na cukrzycę na świecie. W 

ciągu ostatnich 18 lat Światowy 

Dzień Walki z Cukrzycą stał się 

okazją do wsparcia na skalę świa-

tową wszystkich osób chorujących 

na cukrzycę, przyczyniając się do 

uchwalenia przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych 

w dniu 20 grudnia 2006 r. rezolu-

cji 61/225. Zgodnie z tą przełomo-

wą rezolucją cukrzyca jest chorobą 

przewlekłą, wyniszczającą i kosz-

towną, która wiąże się z ciężkimi 

powikłaniami i stwarza poważne 

zagrożenie dla rodzin, państw oraz 

całego świata. Instytucje rządo-

we przyznają, że zachorowalność 

na cukrzycę wzrasta w zastrasza-

jącym tempie i zagraża wszystkim 

państwom. Po raz pierwszy choro-

ba niezakaźna została uznana za 

poważne zagrożenie zdrowia na 

skalę światową.

Tematem przewodnim Świa-

towego Dnia Walki z Cukrzy-

cą na lata 2009-2013 jest „Eduka-

cja i prewencja w cukrzycy”. Ha-

sło kampanii w 2010 roku brzmi: 

„Przejmijmy kontrolę nad cukrzy-

cą. Teraz”. W ramach kampanii 

apeluje się do wszystkich osób i in-

stytucji odpowiedzialnych za opie-

kę diabetologiczną o zrozumienie 

zagadnienia cukrzycy i jej kontro-

lowanie. Dla osób chorujących na 

cukrzycę oznacza to wzmocnienie 

się poprzez edukację. W stosunku 

do instytucji rządowych jest to we-

zwanie do wprowadzania skutecz-

nych strategii i zasad postępowa-

nia w odniesieniu do zapobiegania 

i leczenia cukrzycy w celu ochro-

ny zdrowia mieszkańców choru-

jących na cukrzycę lub zagrożo-

nych rozwojem tej choroby. Dla 

pracowników służby zdrowia jest 

to wezwanie do pogłębiania wie-

dzy na temat cukrzycy, tak, aby w 

praktyce stosować zalecenia opar-

te na dowodach naukowych. Na-

tomiast dla ogółu społeczeństwa 

oznacza to apel o zrozumienie po-

ważnych skutków cukrzycy oraz 

nauczenie się sposobów uniknię-

cia lub opóźnienia rozwoju choro-

by i jej powikłań.

Najważniejsze przesłania kam-

panii są następujące:

· Poznanie zagrożeń związanych 

z cukrzycą i jej objawów ostrze-

gawczych.

· Posiadanie wiedzy, jak reago-

wać na cukrzycę oraz do kogo 

zwrócić się o pomoc.

· Posiadanie wiedzy, jak postę-

pować z cukrzycą i kontrolować 

chorobę.
Zapraszam serdecznie 

Prezes PSD
Koła Nowogard

Eugeniusz Tworek

dnia 27 listopada 2010 godzi-

na 11:00 w Nowogardzkim Domu 

Kultury

„Przejmijmy kontrolę nad cu-

krzycą. Teraz”.

·  Uroczyste otwarcie obchodów   

· Wystąpienia zaproszonych go-

ści 

·  Program edukacyjny dr An-

drzeja Paciorkowskiego  „Szkoła 

Cukrzycy” 

· Prezentacja fi rmy Johnson & 

Johnson - Bartosz Pindor   

· Występy artystyczne  

·  Przerwa kawowa

· „Leczenie cukrzycy” - Diabeto-

log dr Danuta  Cybulska  

· „Światłolecznictwo w leczeniu 

powikłań cukrzycowych” - Prze-

mysław Chlebowski  

· Występy artystyczne  

· Przerwa kawowa

· „Samokontrola w życiu chore-

go z cukrzycą” Edukator diabeto-

logiczny Elżbieta Drobik

· Występy artystyczne

·  Zakończenie.

W trakcie obchodów  możliwość 

wykonania badań przesiewowych 

w kierunku wykrywania cukrzycy

Honorowy patronat obchodów: 

Burmistrz Nowogardu

Patronat naukowy: prof. Dr hab. 

N med. Lilianna Majkowska

Patronat medialny: Dziennik 

Nowogardzki

Z wokandy sądowej

Łagodniejsze wyroki 
W Sądzie Okręgowym w Szczeci-

nie IV Wydział Karny Odwoławczy 

odbyła się rozprawa apelacyjna prze-

ciwko Robertowi G. Wyrok Sądu Re-

jonowego w Goleniowie zaskarżył 

adwokat oskarżonego. Sąd Rejonowy 

w Goleniowie skazał Roberta G. na 8 

lat pozbawienia wolności.

Proces opisywaliśmy w Dzienniku 

Nowogardzkim – przypomnijmy:

Robert G. oskarżony był o to, że: 

W dniu 2 lipca 2009 r. zabrał w celu 

przywłaszczenia aparat fotografi czny 

m-ki Olimpus wraz z kartą pamięci o 

wartości 928 zł.

W dniu 29 września 2009 r. w No-

wogardzie dokonał rozboju na osobie 

Stanisławie m., w ten sposób, że po 

kilkakrotnym uderzeniu poszkodo-

wanego ręką w twarz zabrał z kiesze-

ni jego ubrania telefon komórkowy 

m-ki Sony Ericsson o wartości 1000 

zł oraz pieniądze w kwocie 400 zł.

W dniu 15 maja 2008 r. w Nowo-

gardzie przejął pochodzący z kra-

dzieży telefon komórkowy m-ki No-

kia 6500 o wartości 1200 zł, a następ-

nie pomógł w zbyciu go w jednym z 

nowogardzkich Lombardów.

W dniu 17 maja 2008 r. w lokalu 

Przystań w Nowogardzie dokonał za-

boru w celu przywłaszczenia torebki 

damskiej o wartości 150 zł z zawar-

tością portfela o wartości 50 zł, ko-

smetyków o wartości 200 zł, wisior-

ka o wartości 40 zł, butów damskich 

o wartości 100 zł oraz pieniędzy w 

kwocie 160 zł. Poszkodowana ponio-

sła łącznie straty na kwotę 700 zł.

W dniu 16 lipca 2009 r. w Nowo-

gardzie przywłaszczył powierzony 

mu telefon komórkowy m-ki Nokia 

6300 o wartości 400 zł.

Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżo-

ny wyrok i obniżył Robertowi G. karę 

łączną na 6 lat i sześć miesięcy po-

zbawienia wolności.

W pozostałej części wyrok został 

utrzymany w mocy. Wyrok jest pra-

womocny.
Ireneusz Karczyńki
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 

religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafi a 

pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-

mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

Podziękowania 

za udział w uroczystościach pogrzebowych 

Władysława Kuleta

składa rodzina  

NIEZWYKŁY TYDZIEŃ

W PARAFII ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 

W NOWOGARDZIE

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-

gardzie:

Rozpoczeliśmy listopad - szczególny czas modli-

twy za naszych bliskich zmarłych przez „wypominki” 

czy „zaduszki”. Pamiętajmy, że nasz modlitwa, ofi ara 

Mszy św. w intencji zmarłych, Komunia św., odpusty, 

dzieła pokutne to najskuteczniejsza pomoc dla na-

szych bliskich. Zapraszamy na Msze św. w niedzielę o 

g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; 

w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W ty-

godniu Msza św. o g.7.00 i 18.00. Nabożeństwa „wy-

pominkowe” z modlitwą za zmarłych codziennie po 

Mszy św. wieczornej. Już teraz zapraszamy na Para-

fi alne Misje Święte, które odbędą się w dniach 14-21 

listopada 2010 r.

14 - 21 listopada 2010 r.

„Bądźmy świadkami Miłości”

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia Parafi alnych Misji Świętych w 

kościele pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Bę-

dzie to niezwykły tydzień szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chry-

stusa. Tego samego, który kiedyś powiedział do Zacheusza: „dziś chcę 

gościć w Twoim domu”. Rodzina Parafi alna i każde ludzkie serce staje się 

DOMEM, w którym podczas tych dni w szczególny sposób pragnie za-

gościć Jezus Chrystus. Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, 

lecz obecność ta poprzez Misje Święte, będzie jakby bardziej dostrzegal-

na i bardziej przekonywująca.

Kiedy Jezus zagościł w domu Zacheusza, spełniły się Jego najskrytsze 

pragnienia, a „udziałem tego domu stało się zbawienie”. To samo może 

dokonać się w Tobie, kiedy przyjmiesz propozycję Chrystusowej gości-

ny. Tylko Jezus Chrystus ma moc spełnić najskrytsze Twoje pragnienia i 

udziałem Twego domu stanie się zbawienie.

Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących w pośpiechu. W zabie-

ganiu wokół codziennych spraw, problemów, trudnych wyborów i decy-

zji, często gubimy to, co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzy-

mania w drodze. Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim 

życiem, aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy 

sens naszego życia i być może, dla niejednego – jeszcze raz rozpocząć 

wszystko od nowa.

Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnicze-

nia w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie 

życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych, którzy ulegli 

zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli nadzieję odnaleźć; są one również 

dla tych, którzy zobojętnieli i odeszli – aby mogli powrócić. Niech więc 

do udziału w Parafi alnych Misjach Świętych czują się zaproszeni wszy-

scy, którzy:

· Kochają Kościół - aby się z Nim mocniej złączyli

· Zrazili się do Boga - aby przełamali uprzedzenia

· Wierzą - żeby się jeszcze bardziej umocnili

· Utracili wiarę - żeby doznali odrodzenia

· Pytają o Boga - aby mogli usłyszeć odpowiedź

· Nie mają pytań - aby zaczęli je w końcu zadawać

· Cierpią samotnie - aby doznali miłości innych

· Chcą pomagać innym - żeby wiedzieli jak to zrobić

· Zagubili się w życiu - aby się odnaleźli

· Dobrze sobie radzą życiowo - by pomagali innym

· Tracą nadzieję - aby ją odnaleźli

· Żyją w małżeństwie - aby umocnili miłość

· Żyją bez ślubu - aby znaleźli miejsce w Kościele

· Mających rodzinne problemy - aby je rozwiązali

· Misje Święte są dla każdego człowieka! One są dla Ciebie!

Niech nasz Patron, św. Rafał Kalinowski, którego Uroczystość Odpu-

stową będziemy przeżywać w czasie Misji Świętych, wstawia się za nami 

i pomoże przemienić nasze życie. Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i 

przyjęcie zaproszenia, oddajemy całą Rodzinę Parafi alną w jego przebo-

gate miłością serce i prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się 

w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Misjonarze Redemptoryści ze Szczecina

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i 

naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw 

– Łódź, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-

bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział w programie 

imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 

ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafi i pw. 

Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl)  

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 

W PARAFII PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Niedziela, 14.11. - Bóg jest Miłością. ROZPOCZĘCIE 

MISJI ŚW.: Msze św. z kazaniem misyjnym: 7.30, 9.00, 

11.00, 12.30, 18.00;

Poniedziałek, 15.11. - Kto popełnia grzech jest niewol-

nikiem grzechu. Msze św. z nauką misyjną: 9.00, 18.00; 

16.30 Spotkanie misyjne dla Dzieci; 19.00 Nauka Stano-

wa dla Małżonków i Rodziców; 21.00 Apel Maryjny

Wtorek, 16.11. - W Chrystusie Bóg pojednał świat ze 

sobą. UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA WE WSPÓL-

NOCIE PARAFIALNEJ. Msze św. z nabożeństwem po-

jednania: 9.00, 18.00; 16.30 Spotkanie misyjne dla Dzie-

ci; 19.00 Nauka Stanowa dla Młodzieży; 21.00 Apel Ma-

ryjny

Środa, 17.11. - Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 

ODNOWIENIE WIARY W ŻYCIE WIECZNE. Msze 

św. z nauką misyjną: 9.00, 18.00; 19.00 Droga Krzyżowa 

ulicami Parafi i dla wszystkich

Czwartek, 18.11. - Jezus Chrystus jest Panem i Zba-

wicielem. UROCZYSTOŚĆ WYBORU CHRYSTU-

SA JAKO PANA I ZBAWICIELA. Nabożeństwa: 9.00 - 

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św.; 18.00 

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św.; 19.00 

Spotkanie misyjne dla Młodzieży; 21.00 Apel Maryjny

Piątek, 19.11. - Abyście się wzajemnie miłowali. URO-

CZYSTOŚĆ ODNOWIENIA ŚLUBÓW MAŁŻEŃ-

SKICH. Nabożeństwa: 9.00 Msza św. z nauką misyjną 

dla Małżeństw i Rodzin; 18.00 Msza św. z nauką misyj-

ną dla Małżeństw i Rodzin. W tym dniu Apel Maryjny – 

wieczorem w gronie rodziny.

Sobota, 20.11. - Oto Matka Twoja. ODPUST PARA-

FIALNY - OFIAROWANIE PARAFII MATCE BO-

ŻEJ. Nabożeństwa: 9.00 Msza św. dla Chorych z sakra-

mentem namaszczenia; 11.00 Błogosławieństwo Dzieci 

przedszkolnych i Matek w stanie błogosławionym; 17.00 

MSZA ŚW. ODPUSTOWA ku czci św. Rafała Kalinow-

skiego – patrona Parafi i – przewodniczy Ks. Abp An-

drzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko – Kamieński; 

21.00 Apel Maryjny

Niedziela, 21.11. - Idźcie i głoście Ewangelię. ZAKOŃ-

CZENIE MISJI ŚW. I poświęcenie krzyża misyjnego. 

Msze św. z kazaniem misyjnym: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30; 

15.00 Msza św. z poświęceniem Krzyża Misyjnego. Uro-

czyste zakończenie Misji Świętych.

Spowiedź św. w czasie Misji Św.: środa i czwartek: 

8.00-10.00; 17.00-19.00

Kościoły Filialne

JARCHLINO: 14.11. Niedz. 10.00 Msza św. z kaza-

niem misyjnym; 15.11. Pon. 16.30 Msza św. z nabożeń-

stwem pojednania; 18.11. Czw. 16.30 Msza św. odnowie-

niem Chrztu św.; 21.11. Niedz. 10.00 Msza św. z odno-

wieniem ślubów Małż.

KULICE: 14.11. Niedz. 9.00 Msza św. z kazaniem mi-

syjnym; 15.11. Pon. 18.00 Msza św. z nabożeństwem 

pojednania; 18.11. Czw. 18.00 Msza św. odnowieniem 

Chrztu św.; 21.11. Niedz. 9.00 Msza św. z odnowieniem 

ślubów Małż.

SĄPOLNICA: 14.11. Niedz. 10.00 Msza św. z kaza-

niem misyjnym; 16.11. Wt. 17.00 Msza św. z nabożeń-

stwem pojednania; 19.11. Piąt. 17.00 Msza św. odnowie-

niem Chrztu św.; 21.11. Niedz. 10.00 Msza św. z odno-

wieniem ślubów Małż.

Spowiedź św. w kościołach fi lialnych: Czwartek, Pią-

tek.

Modlitwa przygotowania do Parafi alnych Misji Świę-

tych

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosła-

wieństwo dla Misji Świętych, które będą wielkimi dnia-

mi przemiany naszej parafi i. Niech ten czas będzie bło-

gosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafi i.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i 

zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z 

wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świę-

tych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko sie-

bie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w 

ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, 

jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech 

Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i 

pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy 

Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty, Boże! Spraw, aby przez Misje Święte zo-

stało odnowione oblicze naszej parafi i.

Matko Kościoła! Bądź Matką parafi i w czasie Mi-

sji świętych i razem ze  świętym Rafałem Kalinowskim 

wspieraj nas swoim wstawiennictwem, Amen.

PODZIĘKOWANIA
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Nikotyna

Legalny Narkotyk 
W dobie „dopalaczy” i innych 

niebezpiecznych używek zapo-

minamy o papierosach. Legalne, 

ogólnodostępne, stały się olbrzy-

mim problemem społecznym, 

będącym najczęstszą przyczyną 

przedwczesnej  umieralności w 

Polsce. Powoduje większą liczbę 

zgonów w Polsce niż picie alkoho-

lu, AIDS, urazy i zatrucia razem 

wzięte.

Zespół ds. Nieletnich i Patologii 

Komisariatu Policji w Nowogar-

dzie wychodząc naprzeciw zagro-

żeniom jakie niesie ze sobą niko-

tyna oraz inne niebezpieczne sub-

stancje zawarte w tytoniu zainicjo-

wał zajęcia profi laktyczne dla dzie-

ci i młodzieży szkolnej na terenie 

gminy, ukazujące skutki sięgania 

po papierosy. 

Pamiętajmy! Codziennie w Pol-

sce zaczyna palić około 500 nielet-

nich dziewcząt i chłopców, a rocz-

nie jest ich ok. 180 tys. 

Jedno ze spotkań odbyło się w 

Szkole Podstawowej w Orzecho-

wie, gdzie uczniowie dowiedzie-

li się czym jest nikotyna i nikoty-

nizm. Poznali mechanizmy uza-

leżnienia; przejściowe i długo-

trwałe skutki palenia; korzyści wy-

nikające z rzucenia palenia (zdro-

wotne i fi nansowe); fakty i mity 

dotyczące tej groźnej używki. Cen-

tralnym punktem spotkania, wy-

wierającym ogromne wrażenie na 

uczestnikach był fi lm pt.”Dlaczego 

nie warto palić” ukazujący proces 

spalania papierosa i reakcje w nim 

zachodzące. 

st.insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń

GMINNE PODSTAWÓWKI 

DO WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWKI
28 października br w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie odbyła się konferencja inaugurująca fi nan-

sowanego ze środków unijnych projektu Gminne Podstawówki do Wojewódzkiej Czołówki. Jego celem jest 

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci szkół podstawowych z Gminy Nowogard. Programem objętych zosta-

nie max. 616 uczniów.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych którzy w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęli 

naukę w III, IV, V i VI klasie. Wspomniani benefi cjenci do końca czerwca 2011 roku będą uczestniczyć w za-

jęciach matematyczno – przyrodniczych, j. polskiego, j. obcego, świetlicowych oraz edukacji matematyczno 

– przyrodniczej w klasach III. Przez najbliższych 10 miesięcy zrealizowanych zostanie 3 750 godzin zajęć po-

zalekcyjnych i dodatkowych zajęć wyrównawczych. Niewielkie liczebnie grupy pozwolą na bliższy kontakt na-

uczyciela z uczniem i szybsze przyswajanie wiedzy z danego zagadnienia.

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i małych miast, a także wykorzystanie przy 

tym najnowszych technologii i materiałów dydaktycznych, wzrost wyników na sprawdzianie klas VI to główne 

cele projektu Gminne Podstawówki do Wojewódzkiej Czołówki.

Konferencja inauguracyjna miała na celu przedstawienie zaproszonym gościom głównych założeń projektu 

i podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych, m.in. rekrutacja uczniów, wybór nauczycieli, prze-

prowadzenie testu diagnozującego wiedzę.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fiskus sięga 
do kieszeni gmin!

Na stronie WWW.samorząd.PAP.pl przeczytałem bardzo złą dla gmin wiadomość:

Agencja Nieruchomości Rol-

nych nie będzie mogła nieodpłatnie 

przekazywać ziemi samorządom!

Sejm przegłosował w piątek 5 li-

stopada ustawę okołobudżetową, 

która zmienia m.in. ustawę o gospo-

darowaniu nieruchomościami rol-

nymi Skarbu Państwa. Nowa usta-

wa znosi możliwość nieodpłatne-

go przekazywania nieruchomości 

Agencji m.in. Lasom Państwowym, 

PAN, szkołom publicznym i zarzą-

dzającym specjalnymi strefami 

ekonomicznymi. Agencja nie bę-

dzie też mogła nieodpłatnie prze-

kazywać ziemi samorządom, z wy-

jątkiem nieruchomości należących 

do ANR, zajętych pod drogi gmin-

ne lub wojewódzkie i przeznaczo-

ne pod drogi w miejscowych pla-

nach zagospodarowania prze-

strzennego. 

- W związku z tymi zapisami gmi-

ny będą musiały kupować od Agen-

cji grunty po cenie ustalonej przez 

biegłego rzeczoznawcę. To oznacza 

dla samorządów potężne koszty na 

inwestycje społecznie uzasadnione 

- mówi Mariusz Poznański, prze-

wodniczący Związku Gmin Wiej-

skich RP.

Dotychczas jeżeli gmina mia-

ła potrzeby w zakresie budowy no-

wej szkoły, przedszkola, boiska 

czy cmentarza - tego co leży w za-

daniach własnych - mogła wystą-

pić do ANR w sprawie przekazania 

gruntów pod inwestycję. Warun-

kiem było, że w okresie 5-letnim to 

przedsięwzięcie będzie realizowane. 

Dopiero, gdy gmina nie realizowa-

ła inwestycji, Agencja mogła doma-

gać się odszkodowania, wykupienia 

gruntu.

Przepisy, które ograniczają samo-

rządom możliwość korzystania z za-

sobów Agencji, są zdaniem Poznań-

skiego „niepartnerskim potraktowa-

niem samorządu” w czasie kryzy-

su gospodarczego. Tym bardziej, że 

rząd zapowiada kolejne ustawy, któ-

re miałyby rozszerzyć zadania sa-

morządów. 

- Jeżeli trzeba będzie budować ko-

lejne przedszkole, a gmina nie ma w 

zasobach terenów, będzie zmuszona 

do kupowania ich po cenach rynko-

wych - podkreśla wójt gminy Czer-

wonak. Według niego nieuzasadnio-

ne jest oczekiwanie, że samorządy 

będą zasilały budżet państwa z wła-

snych środków po to, by realizować 

inwestycje ważne również z punktu 

widzenia państwa.

Teraz ustawa trafi  do Senatu.

Mój komentarz (miał być złośli-

wy): 

Satyryk Jan Pietrzak cytował Wła-

dysława Gomułkę: Gdybyśmy mieli 

cienką blachę to zasypalibyśmy kon-

serwami całą Europę, ale nie mamy 

mięsa… 

Czytelnicy zapewne pytają co 

to ma wspólnego z Nowogardem. 

Otóż ma i odnosi się do najaktual-

niejszych wydarzeń. W programach 

wyborczych wielu radnych liczy na 

Obszar Intensywnego Gospodaro-

wania. Po piątkowej decyzji Sejmu 

Pietrzak powiedziałby: Mamy logo, 

ale nie mamy gruntów!

Ze swoimi wątpliwościami uda-

łem się do burmistrza. Kazimierz 

Ziemba uspokoił mnie jak i zapew-

ne wielu Czytelników. Powiedział 

między innymi: „Obszar Intensyw-

nego Gospodarowania funkcjonu-

je na innych zasadach aniżeli Stre-

fa Ekonomiczna. Planując OIG wie-

dzieliśmy o planach rządu. Tereny na 

których mają powstać inwestycje w 

ramach Obszaru należą wprawdzie 

do Agencji Nieruchomości Rolnej ale 

w planach przestrzennego zagospo-

darowania gmin Nowogard, Płoty i 

Osina przeznaczone są pod działal-

ność przemysłową. Gdy tylko znaj-

dzie się inwestor to grunty te bez pro-

blemu będzie mógł kupić od ANR. 

Do gmin należy dalszy krok czyli 

uzbrojenie terenu. W Nowogardzie 

akurat tereny są już uzbrojone”.

O innych aspektach wymienionej 

ustawy i samego OIG napiszemy po 

wyborach.

LMM

Skradli datki 
W ręce goleniowskiej Policji wpadło dwóch 15-latków podejrzewa-

nych o włamanie do kasetki i kradzież znajdujących się tam pieniędzy 

zebranych na ofi arę w kościele. Za swój czyn odpowiedzą przed sądem 

dla nieletnich. 

Do zdarzenia doszło w marcu br. w jednym z kościołów w gminie Osi-

na. 15-latek po mszy, do której służył jako ministrant wpadł na pomysł, 

aby ukraść pieniądze z kasetki wystawionej w kościele na datki. Podej-

rzał jej zawartość i wiedział, że może być tam około 50 zł. W tym celu 

przyszedł do kościoła wieczorem razem ze swoim kolegą, rówieśnikiem. 

Za pomocą śrubokręta nieletni wyłamali drzwiczki kasetki i zabrali znaj-

dujące się tam drobne monety. Skradziona kwota była niewielka. Zawie-

dzeni i rozzłoszczeni nastolatkowe porozbijali stojące w kościele świece.  

 Policjanci z Goleniowa wpadli na trop włamywaczy przy okazji pracy 

nad inną sprawą, w której też brali udział nieletni. 

Teraz o losie 15-latków zadecyduje sąd dla nieletnich. 

st.sierż. Lilla Bawelska, KPP Goleniów

Polubił 
Nowogard 
i został
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Wspólny Nowogard 

zachęcał happeningowo!
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 9 listopada na ulicach miasta pokazali się radni KW Wspólny Nowogard.  Ich 

sposób dotarcia do potencjalnych wyborców był zgoła oryginalny – samochód terenowy ozdobiony plakatami 

kandydata na burmistrza Tomasza Szafrana, na platformie pojazdu kandydaci na radnych oraz …Chuck Nor-

ris i prowadzący nagłośnioną imprezę Konjo Konnak.

Nie mnie oceniać dowcipne zachęty do głosowania na Wspólny Nowogard i najczęściej powtarzane okrzyki 

„Chodźcie z nami!” Iść raczej trudno, bo kandydaci szybko odjeżdżali na kolejne osiedla i ulice… Można było 

zrobić sobie pamiątkową fotkę z Chuckiem i Konjo, ale czy to pozostanie w pamięci do 21 listopada?
Tekst i foto LMM

Gdyby wybory były co 2 lata, 

to byśmy żyli jak w raju!
Tuż przed wyborami, rajcy i włodarze starają się szczególnie – remontu-

ją, budują, oddają do użytku, uruchamiają, pozytywnie się podsumowują, w 

każdym wydaniu miejscowej gazety się pokazują... 

Nowogard to miasto, w którym 
najlepszym okresem na remonty 
i renowacje jest czas poprzedzają-
cy kampanię wyborczą. Włodarzom 
przypominają się przed wyborami, 
głównie problemy związane z prze-
mieszczaniem się, czyli jezdniami i 
chodnikami. Budowa, dróg, a właści-
wie ich naprawy i modernizacja, są 
traktowane jako największy priorytet 
inwestycyjny i powód do dumy. Za-
wsze tak się składa, że wcześniej na 
to jakoś nie ma czasu! Natomiast na 
domiar złego jakość dróg nawet tych 
stosunkowo niedawno zrobionych, 
zaczyna coraz więcej ludzi niepoko-
ić. Nawierzchnia z kostki brukowej 
(kiepskiej jakości czy może źle uło-
żonej) stwarza zagrożenie dla użyt-
kowników drogi ul. Ogrodowej. Uli-
ca 15 Lutego z bardzo nierówną jezd-
nią o połatanej nawierzchni asfalto-
wej i chodnikami z nawierzchnią ze 
starych popękanych i poprzemiesz-
czanych płyt chodnikowych jest 
szczególnym przykładem. Szczegól-
nie uciążliwe jest korzystanie z tych 
chodników przez matki z wózkami...

Ostatnie tygodnie to prawdziwy 
wysyp inwestycji, np. kanalizacja 
deszczowa w Wierzbięcinie, ul. Świa-
towida (pomimo, że jej stan był kata-
strofalny od lat), ul. 700-lecia, ul. Dą-
browszczaków, chodniki w Żabowie 
robione na chybcika, z wieloma nie-
dociągnięciami m.in. utrudniający-
mi wjazd na posesje, brak parkingu 
przy cmentarzu. Słychać głosy, „Do-
brze, że są wybory to przynajmniej 
niektóre drogi będą naprawione”

Problemy do rozwiązania (wybra-
ne spośród wielu)...

Miejsc parkingowych w Nowogar-
dzie jest zbyt mało od bardzo długie-
go już czasu, zwłaszcza w centrum 
miasta. Jakoś tak dużo przybyło sa-
mochodów, chyba na złość władzom 
gminnym. Prób rozwiązania tego 
problemu niestety, nie stwierdzono!

Estetyka miasta poprawiała się nie 
przez ostatnie 4 lata, ale... tuż przed 
obchodami 700-lecia Nowogardu. 
Chciałoby się powiedzieć, że idzie ku 
lepszemu. Na ulicach nie pojawiły się 
klomby, a liczba trawników i ukwie-
cenie miasta także nie poprawiło 
się. Uległo przebudowie otoczenie 
dworca kolejowego i powstał tu duży 
sklep (dlaczego nie np. bliżej osiedla 
Bema?) – wątpliwa to i mocno dys-
kutowana wizytówka miasta. Nie 
stworzono z głównego placu miasta 
– miejsca reprezentacyjnego, które 
przyciągałoby szczególnym klima-
tem. Nic też się nie zmieniło w wie-
lu zaułkach, przy zabytkowych mu-
rach, które od lat zaniedbane stano-
wią wstydliwą stronę miasta. Najgor-
sze, że władze odwróciły się od histo-
rycznych walorów miasta i walorów 

pięknego jeziora... Także brakło cza-
su aby zająć się zagospodarowaniem 
otoczenia jeziora. Plac Szarych Sze-
regów nie zachęca do przebywania 
na nim. 

Poprawa gospodarowania wszelki-
mi zasobami gminy, jest dzisiaj naj-
ważniejszym tematem i najgorzej 
traktowanym. Dostrzegam proble-
my związane z brakiem żłobka w No-
wogardzie i fakt, że młodym matkom 
trudno jest rozpocząć pracę lub wró-
cić do pracy po urlopie macierzyń-
skim. Niestety, nasi rajcy tego nie za-
uważyli. 

Młodzież i dorośli nie mają żad-
nego wyboru w zakresie możliwości 
rozwoju swoich osobowości i zainte-
resowań, poza NDK.

Zamiast podsumowania
Wiele wskazuje na to, że wykonano 

różne prace, jednakże bez konkret-
nego planu, a na zasadzie rzucania 
się na poszczególne problemy. Dobry 
gospodarz powinien dbać o drogi i 
kanalizację całą kadencję, a nie tyl-
ko przed kolejnymi wyborami. Tłu-
maczenie, że wcześniej nie było środ-
ków na remonty dróg jest brzydką 
bajką. Życie pokazuje, że im bardziej 
wyboiste drogi, tym większe prawdo-
podobieństwo gładkiego ich wyrów-
nania przez... kampanię wyborczą.
Powszechne przed wyborami napra-
wy czy nawet budowy ulic i chodni-
ków – to przecież zwykłe administro-
wanie miastem, tylko bardziej kosz-
towne. Z niektórymi drogami można 
było poczekać, aż będzie skończona 
budowa obwodnicy. Po jej zakończe-
niu okaże się dlaczego. Drogi trzeba 
po prostu robić. 

Inwestycję pn. „ścieżka rowerowa 
do Olchowa” raz już skomentowa-
łem. Tym razem skwituję ją stwier-
dzeniem: Będziemy mieli autostradę 
rowerową obok drogi gminnej (dro-
ga krajowa stanie się gminną), jaką 
nie może się pochwalić żadne miasto 
wojewódzkie.

Wnioski... 
Firmy budujące i remontujące 

drogi, po wyborach, w następstwie 
znacznego zmniejszenia zapotrzebo-
wania na ich usługi, zaczną zwalniać 
pracowników i nastąpi zwiększenie 
bezrobocia. Tak więc nowi włodarze 
(może starzy-nowi), znowu pod ko-
niec kadencji pochwalą się zmniej-
szeniem bezrobocia.

Gdyby wybory odbywały się co 2 
lata, fi rmy drogowe (inne także) mia-
łyby pracy pod dostatkiem i żyli by-
śmy jak w raju! Jednak kadencja trwa 
4 lata! Trzeba zmienić sposób gospo-
darowania wszystkimi zasobami, a 
przede wszystkim zasobami ludzki-
mi. Rada Miejska i Burmistrz muszą 
pracować całą 4-letnią kadencję. 

Wierzę, że każdy z nas dokona mą-
drego wyboru. Każdy z nas zagłosuje 
na człowieka, nie na partię. Kandy-
datom do władz samorządowych ży-
czę sukcesów wyborczych, a wybor-
com satysfakcji ze spełnienia obo-
wiązku wyborczego i dokonania mą-
drego wyboru.

Przestańmy narzekać, nie siedźmy 
w domach. Idźmy do punktów wy-
borczych i zagłosujmy. Wygrajmy ra-
zem.

Ryszard Jan Zagórski

Z przymrużeniem oka

Chuck Norris na Burmistrza, czyli lepiej 

nie kopać się z Konjem, bo za nim Skiba
Nowogard planowały nawiedzić trzy wymienione w tytule, wyraziste postaci, które stały się twarzami kam-

panii wyborczej ugrupowania  Wspólny Nowogard. Skiba niestety zawiódł!

Najbardziej wyrazisty jest Chuck 

Norris, o którym wiadomo, że jest 

bohaterem fi lmów akcji. Jeszcze 

bardziej postać tę rozsławiły ab-

surdalne dowcipy zwane Chuck 

Norris Facts. Jak podaje wikipe-

dia : „Chuck Norris Facts – zbiór 

żartów, wymyślonych przez spo-

łeczność internetową i nie mają-

cych odzwierciedlenia w rzeczy-

wistości, opisujących nadludz-

kie umiejętności oraz brutalność 

Chucka Norrisa. Często nawią-

zują do kopnięcia z półobrotu, z 

którego słynie bohater żartów”. 

Inaczej mówiąc: Chuck Norris jest 

wszechmogący i kopie z półobro-

tu.

Stop - Skojarzenia z jednym z 

kandydatów  są nie na miejscu!

Na potrzeby kampanii wyborczej 

przypomnijmy sobie niektóre z tych 

dowcipów. Nie ukrywam, że  trochę 

je zmodyfi kowałem: 

- Chuck Norris potrafi łby wy-

grać wybory nawet na Białorusi

- Wspólny Nowogard” (WN) li-

czy na Chucka Norrisa, bo Chuck 

Norris policzył im do nieskończo-

ności... dwa razy,

- Program WN dla wsi : Chuck 

Norris nie ubija masła. Kopie kro-

wy z półobrotu, a masło samo wy-

chodzi,

- Program dla przedsiębiorców: 

Chuck Norris nigdy nie musiał 

płacić podatków, wystarczyło, że 

do pustego PIT-u załączył swoje 

zdjęcie,

- Program dla handlowców: Nie 

potrzebujecie już sprzedawać al-

koholu, Chuck Norris kopie moc-

niej niż wódka... za darmo,

Ktoś powie - idiotyczne. Tak, zga-

dzam się, kretyńskie nawet, ale to 

nie ja wymyśliłem Chucka Norrisa.

Inne, oryginalne możliwości  ma-

skotki Wspólnego Nowogardu:

-  Kiedy Chuck mówi do psa: 

„Poproś” pies mówi: „proszę”,

- Chuck Norris potrafi  zjeść 

same dziurki z sera,

- Chuck Norris potrafi  jedną 

nogą iść, a drugą biec,

- Chuck szybciej stoi niż ty bie-

gasz,

- To Chuck Norris nauczył prąd 

kopać,

- Chuck Norris nigdy nie umrze, 

on kopnie w kalendarz z półobro-

tu.

Kto chce więcej, niech zajrzy do 

internetu.

I na koniec: „Wspólny Nowo-

gard” nie robi wody z mózgu, to 

Chuck Norris zrobi mózg z wody. 

Jerzy Lucjan Kaczmarski
Kandydat na radnego z listy NFS 
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Edward Gibki
Lat 58, wykształcenie zawodowe, 

rencista. Żonaty, troje dzieci.

Zamieszkały we wsi Żabówko

Będąc w radzie miejskiej chcę zająć 

się następującymi tematami.

1. zmniejszyć problem bezrobocia 

w gminie i na wsiach

2. rozwojem kultury i sportu na wsi

3. utrzymaniem na dotychczaso-

wym poziomie szkół wiejskich

4. wprowadzeniem przetwórstwa 

rolno-spożywczego dla mieszkańców

- prowadzenie ekologii na terenie 

gminy;

- ochrona ziemi, wód, powietrza.

5. zwiększeniem liczby liczby po-

ciągów na stacjach pomiędzy mia-

stem a wioskami

6. wpłynąć na szybsza gazyfi kację i 

kanalizację na terenach wiejskich.

21 listopada proszę o Twój głos, bo 

wieś zasługuje na swojego reprezen-

tanta.

Samorząd 2010

Prawo i Sprawiedliwość

Program wyborczy

Prawa i Sprawiedliwości w Nowo-

gardzie

,,Solidarna Polska, solidarna Gmi-

na

1. Gwarantujemy jawność stano-

wienia i przestrzeganie prawa, infor-

macji o sprawach publicznych (pro-

cesów sprzedaży majątku gminy, 

przetargów, umów z kontrahentami 

itp.)

2.. Gwarantujemy wspomaganie 

lokalnej przedsiębiorczości przez:

- blokowanie inwestycji zagrażają-

cych lokalnym przedsiębiorstwom, 

negocjowanie wysokości podatków 

lokalnych dla rozpoczynających dzia-

łalność gospodarczą na terenie gmi-

ny,

- wspieranie miejscowych organi-

zacji pozarządowych, służących roz-

wojowi lokalnej przedsiębiorczości,

- pomoc w uzyskiwaniu środków 

z Unii Europejskiej i rozliczenie ko-

mórki ściągającej takie środki z efek-

tywnego je j działania,

- równość podatkową inwestorów 

lokalnych i obcych.

3. Podniesiemy poziom edukacji 

poprzez:

- program ,,Dobra szkoła” dający 

lepszą szansę na zatrudnienie,

- program mający mający na celu 

umożliwienie zdobycia pracy w za-

wodach ,,defi cytowych,,, 

- zrównanie większej uwagi na 

szkoły wiejskie, aby te szkoły tętniły 

życiem stając się ośrodkami kultury 

wiejskiej dla dzieci i dorosłych.

4. Przyspieszymy kanalizacje i ga-

zyfi kację na terenie gminy Nowogard.

Powyższy jest realny a kluczem 

tego jest sukces Prawa i Sprawiedli-

wości w najbliższych wyborach do 

Rady Miejskiej, Powiatu i Sejmiku.

KOMITET WYBORCZY Prawa i 

Sprawiedliwości w Nowogardzie
oprac. I.K. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Dla każdej społeczności lokal-

nej bardzo ważne jest poczucie 

bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa 

szeroko rozumianego. Bo jest to 

zarówno bezpieczeństwo w sferze 

zadań policji, straży pożarnej, ale 

też zdrowia i opieki społecznej. 

Bezpieczna gmina

Jednym z najważniejszych za-

dań, które udało się zrealizować 

w mijającej kadencji to całkowita 

zmiana warunków pracy policji. 

Dokończono, bowiem moderni-

zację i wyposażono nowy budy-

nek Komendy Powiatowej Policji 

w Goleniowie. Zmodernizowano 

i przebudowano także budynek 

Komisariatu Policji w Nowogar-

dzie. To oczywiście automatycznie 

nie oznacza zmiany jakości pracy 

naszej policji. W tym temacie jest 

jeszcze wiele do zrobienia. 

Mieszkańcy chcieliby mieć po-

czucie, że ktoś nad nimi roztacza 

opiekę, a nie tylko wymaga i ka-

rze. Mieszkańcy chcą policji obec-

nej na drogach i pomocnej, a nie 

represyjnej. Dlatego będziemy za-

biegać o dobry komunikat między 

społeczeństwem, a policją. 

Naszym zdaniem praca policji 

to przede wszystkim stały kon-

takt ze społeczeństwem po to, aby 

przewidywać i przeciwdziałać pa-

tologiom, a nie „nabijać” statysty-

ki. 

Poprawa warunków bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym tak-

że nie polega na permanentnym 

karaniu wszystkich kierowców 

np. za to, że jednym kołem stanął 

na wysepce „pekaesu”. To przede 

wszystkim eliminacja z naszych 

dróg plagi pijanych kierowców i 

piratów drogowych. To także po-

prawa jakościowa nawierzchni 

dróg oraz przejrzystość informacji 

w ich oznakowaniu. 

Podniesienie standardów bez-

pieczeństwa, to także stała praca 

policji z młodzieżą; 

- spotkania – rozmowy - infor-

macje. Stały monitoring miejsc 

szczególnie zagrożonych prze-

stępczością. To wreszcie żmud-

na, konsekwentna i bezpośrednia 

praca dzielnicowego w swoim re-

wirze. 

Opieka zdrowotna 

W powiecie mamy dwa szpita-

le. Każdy z nich realizuje podobne 

zadania z zakresu opieki zdrowot-

nej. Dla radnych powiatowych te-

mat szpitala nowogardzkiego jest 

trudny, z tego powodu, że zgod-

nie ze statutem nie ma możliwości 

zarezerwowania w budżecie po-

wiatu środków na jego utrzyma-

nie. I tak, z wielkim trudem, choć 

nie do końca, udaje się zbilanso-

wać budżet szpitala w Golenio-

wie. Obecnie, przez pogorszenie 

się kontraktów z NFZ oraz zbyt 

wysokie wynagrodzenia lekarzy 

w szpitalu w Goleniowie, znów 

mamy problem z długami wyma-

galnymi. Mimo wielu dyskusji i 

starań problem zostaje do rozwią-

zania na przyszłą kadencję. Nale-

ży się jednak cieszyć z tego, że no-

wogardzki szpital, dzięki dobremu 

zarządzaniu, na dziś nie ma żad-

nych długów wymagalnych. Jak 

będzie z jego rozbudową? Decyzja 

została podjęta przez Radę Miej-

ską obecnej kadencji. 

Opieka zdrowotna to nie tylko 

zadania z zakresu opieki zdrowot-

nej szpitalnej. Dlatego też chcemy 

wspierać wszelkie działania zmie-

rzające do poprawy opieki zdro-

wotnej takie jak: 

- profi laktyka zdrowotna,

- dostęp do specjalistów i nowo-

czesnych badań diagnostycznych. 

To także pomoc i opieka dla naj-

uboższych i niepełnosprawnych. 

W przyszłej kadencji w Domach 

Opieki Społecznej przewidziane 

są znaczne inwestycje na kwotę 

ponad 2,5 mln zł. Na pewno po-

zwoli to nie tylko na podwyższe-

nie standardów technicznych i es-

tetycznych budynków, ale także na 

bezpieczniejsze i godnej życie jego 

Mieszkańców.  

Pamiętajmy o przeszłości 

– rozsądnie budujmy 

teraźniejszość  cd. III
– odpowiedzialnie projektujmy przyszłość 

Zygmunt Heland
w-ce przewodn. Rady Powiatu

Anna Fedorczuk-Smolira
radna powiatu

Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad

W przedwyborczej gorączce 

Rozmowa z Jerzym Jabłońskim, 

kandydatem na radnego do Rady 

Powiatu.

Mój rozmówca jest nowogardzia-

ninem z krwi i kości. Pragmatyk o 

wyważonych sądach, rzeczowo od-

noszący się do akrobatyki wokół po-

gmatwanych współczesnych zagad-

nień typu społeczno – polityczne-

go. Pomimo, że w środowisku nowo-

gardzkim budzi zróżnicowane emo-

cje, nie można odmówić mu osobistej 

odwagi w odpieraniu ataków małost-

kowych ludzi. Ma 57 lat i ukończone 

studia magisterskie w zakresie orga-

nizacji i zarządzania przedsiębior-

stwami. Był założycielem i pierwszym 

dyrektorem RCP- u w Nowogardzie. 

Przez wiele lat naszej znajomości 

mogę powiedzieć jedno – można mu 

zaufać, ani razu nie zawiódł i poznać, 

czy mówi prawdę czy kłamie? Ocenę 

wypowiedzi pozostawiam Szanow-

nym Czytelnikom.

Nie tak dawno, bo z początkiem 

dekady pełnił pan, jakby nie pa-

trzeć, ważne funkcje w samorządzie 

terytorialnym: od radnego, wice-

burmistrza do starosty. Z jakim po-

żytkiem dla dobra publicznego?

W 2001 roku obroniliśmy szpital 

przed likwidacją.

Skąd ta liczba mnoga?

Miałem na myśli ówczesna koalicję 

SLD – PSL.

Jakimi jeszcze sukcesami chciał-

bym pan wykazać się przed poten-

cjalnymi wyborcami?

Będąc starostą powiatowym, ra-

zem ze swoimi współpracownikami, 

wyprowadziłem powiat z olbrzymie-

go zadłużenia (15 mln zł) i pozyska-

łem ponad 16 mln zł zewnętrznych 

środków pomocowych na inwestycje 

i przeciwdziałanie bezrobociu (spa-

dek o 3200 osób). W Nowogardzie 

wykonaliśmy modernizację powia-

towych obiektów oświatowych: LO 

nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego i Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej. Podległe po-

wiatowi szkoły wyposażyliśmy w no-

woczesny sprzęt komputerowy i po-

moce dydaktyczne. Liczba kompute-

rów w tym czasie wzrosła trzykrotnie. 

Zbliżyliśmy się w tym do krajów UE. 

W naszym powiecie jeden komputer 

przypadł wówczas na 9 uczniów, w  

UE na 8,6 ucznia. 

A jaką porywającą wizję ma kan-

dydat na radnego powiatowego?

Może nieporywającą, ale realną i 

na miarę możliwości fi nansowych.

Zatem proszę krótko i do rzeczy 

by nie przynudzać. Najlepiej na te-

mat najważniejszych dziedzin, jak 

praca, zdrowie, edukacja i bezpie-

czeństwo obywateli?

Jeśli chodzi o pracę: będę zabiegał 

o to, żeby powiatowa administracja 

architektoniczno – budowlana oraz 

geodezyjna i kartografi czna, zapew-

niały szybką i kompetentną obsłu-

gę obywateli inwestorów tworzących 

nowe miejsca pracy. Powiat musi też 

udzielić wszelkiej niezbędnej pomo-

cy w tworzeniu Obszaru Intensywne-

go Gospodarowania w Nowogardzie. 

Dzięki, której można będzie zwięk-

szyć zatrudnienie poprzez urucho-

mianie nowych zakładów pracy.

Odnośnie zdrowia: Jako prezes 

Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w 

Nowogardzie zrobię wszystko, aby 

mieszkańcy naszej gminy leczeni byli 

w jak najlepszych warunkach przez 

doborową kadrę medyczną, korzysta-

jącą z wysokiej klasy sprzętu medycz-

nego. Szansę taką stwarza dokończe-

nie nowej części szpitala nowogardz-

kiego.

W zakresie edukacji: likwidacja 

pomieszczeń dydaktycznych w piw-

nicach i dokończenie adaptacji pod-

dasza na sale lekcyjne w LO nr 1 i 

modernizacji sali gimnastycznej, roz-

budowa budynku ZSP oraz przysto-

sowanie pomieszczeń warsztatowych 

na klasopracownie wraz z ich termo-

modernizacją, dokończenie moder-

nizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego wraz z internatem 

i budową sali gimnastycznej. 

Bezpieczeństwo obywateli: będę 

zabiegał o to, aby bardziej skutecznie 

walczyć z przestępczością i narastają-

cym chuligaństwem zwłaszcza wśród 

młodzieży. Z mojej inicjatywy w II 

kadencji Rady Powiatu powołane zo-

stało Stowarzyszenie, którego celem 

jest wspieranie działań policji i straży 

pożarnej oraz pomoc w pozyskiwa-

niu dla nich nowoczesnego sprzętu i 

ośrodków technicznych.

Dziękuję za rozmowę

Marian Andrzej Frydryk

TEKST SPONSOROWANY TEKST SPONSOROWANY

Zasady - nie układy
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www.marcinnieradka.pl

Krystyna Bożena 

Kłosowska
Kandydatka do Rady Miejskiej

OKRĘG Nr 2   POZYCJA nr 1Ę

Jerzy Roman Salwa
Kandydat na radnego Gminy Osina

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Okręg Wyborczy 
nr 6

Henryk Władysław

 SZCZUPAK
Kandydat na radnego POWIATU

11 
na liście 

SLD
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Restauracja-Hotel 

– 15 POŁUDNIK 
 zaprasza na 

Bal 

Sylwestrowy, 
orkiestra, smaczne 

menu (duży wybór), 

miła obsługa. 

Kontakt 91 3910307.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NOWOGARD,

 UL. 3 MAJA 13
tel. 91 392 22 33, 

kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

MIESZKANIA W NOWOGARDZIE NA SPRZEDAŻ
    KAWALERKI                   NR OFERTY

36m2, IV piętro cena: 89 000 zł     EX332312617 
Nowogard/okolica  37 m2, parter cena: 39 000 zł     EX332217118 

MIESZKANIA 2-POKOJOWE

 53m2, I piętro cena: 156 100 zł     EX337128728 
 42m2, parter cena: 125 800 zł EX338939242 
 57m2, IV piętro cena: 175 000  zł                       LN300204442 
 48m2, I piętro cena: 150 00  zł                            LN257793172 
 100m2 dwupoziomowe cena: 250 000  zł           LN257789060 

MIESZKANIA 3-POKOJOWE

 68m2, II piętro cena: 206 000 zł                   EX408081106 
67m2, II pietro cena: 188 000 zł                     EX332909317 
Nowogard/okolica 72m2, cena: 119 000 zł    EX250153294 
62m2 II piętro cena: 160 000 zł                     EX306590087 
70m2, IV piętro cena: 195 000 zł                   EX303421011 
66 m2, II piętro cena: 188 000 zł                   LN309349280 
100m2, trzy-poziomowe cena 210 000 zł       LN257794449 

MIESZKANIA 4-POKOJOWE

77M2, II piętro cena 237 400 zł               EX408172025 
67m2, I piętro cena 186 000 zł                 EX302531661 
68m2, parter cena: 200 000 zł EX301859688 
68m2, IV pietro cena 180 000 zł               LN257791579 
68m2, IV piętro cena 167 000 zł               LN257787699 

www.extradom.net.pl

NOWOGARD, 

ul. 3 Maja 13

GOLENIÓW, ul. 

Szkolna 6

GRYFICE, 

ul. Niepodległości 65

Zapraszamy do naszych biur:

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS

598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawita-
cyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie uszu, 
masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

WIDAĆ SZANSĘ NA WSPÓŁPRACĘ
We wtorkowym wydaniu Dziennika, kolejny raz zaproponowałem przeprowadzenie debaty wyborczej 

komitetom  -  bez skutku. Żaden z nich nie odpowiedział na propozycję, co dla mnie jako wyborcy i osoby 

bardzo poważnie podchodzącej do sprawy wyborów i pełnienia funkcji publicznej jest trudne do pojęcia. 

Trudno, na siłę nie da się niko-

go przekonać. W mojej ocenie de-

bata publiczna na temat proble-

mów miasta byłaby z korzyścią dla 

mieszkańców i samych kandyda-

tów. 

W całej sprawie są również po-

zytywy. Nareszcie wszystkie komi-

tety wyborcze, postanowiły przed-

stawić swoje programy wybor-

cze. Nie kryłem zadowolenia, po 

przeczytaniu programu KW PO, 

gdzie w dziale bezpieczna gmi-

na znalazłem fragment: Monito-

ring na newralgicznych skrzyżo-

waniach miasta. Monitoring mia-

sta jest kluczowym punktem pro-

gramu wyborczego KW Wspólny 

Nowogard w zakresie bezpieczeń-

stwa. Cieszy mnie, że sprawa bez-

pieczeństwa - dla mnie osobiście 

bardzo ważna, została również za-

uważona przez inny komitet. 

Kilka tygodni wcześniej poru-

szałem temat bezpieczeństwa i 

monitoringu w jednym z  artyku-

łów. W odpowiedzi właśnie jeden z 

kandydatów KW PO bardzo ostro 

skrytykował ten pomysł, nazywa-

jąc go rozwiązaniem z książek Or-

wella. Stwierdził również, że incy-

dentalny przypadek z  Radosławia 

nie jest w stanie przekonać go do 

montażu monitoringu ulicznego. 

Po drugie nie uważał Nowogardu 

za niebezpieczne miasto, po trze-

cie zwracał uwagę na kosztowność 

takiej inwestycji. 

Cieszy mnie, że starsi koledzy 

zdołali przekonać młodego kan-

dydata do tego rozwiązania i zna-

lazło się ono w ich programie wy-

borczym. 

Podobnie odniosę się do pro-

gramu komitetu lewicowego, gdzie 

w dziale oświata jest mowa o po-

wstaniu żłobka - dla mnie, jako 

młodego rodzica oraz wszystkich 

młodych małżeństw w  Nowogar-

dzie jest to bardzo ważne. Wspól-

ny Nowogard za jeden z głównych 

celów postawił sobie powstanie 

żłobka w Nowogardzie.

Jak wspominałem wcześniej, 

staram się bardzo poważnie pod-

chodzić do sprawy kampanii wy-

borczej i wyborów, śledzę progra-

my wszystkich komitetów i staram 

się odnajdywać w nich punkty 

wspólne, nie szukając na siłę róż-

nic. Można się doszukiwać kopio-

wania przez komitety postulatów, 

ale po co? Ważne żeby je tylko po 

wyborach móc zrealizować. 

Wierzę, że celem wszystkich ko-

mitetów jest dobro gminy, dlatego 

wskazuję kierunki współpracy dla 

przyszłych radnych. Jestem reali-

stą i wiem, że nie ma możliwości, 

aby tylko jedna grupa w całości 

przejęła władzę. Dlatego zwracam 

uwagę wszystkim oponentom za-

nim zdecydują się ostro atakować, 

aby się chwilę zastanowili, bo po 

21 listopada przyjdzie czas współ-

pracy na rzecz gminy i nie dobrze 

byłoby współpracować z zadrą z 

kampanii wyborczej - to przede 

wszystkim mieszkańcom nie wyj-

dzie na dobre.   

Michał Wiatr

Kandydat do Rady Miejskiej

Nr 2 na Liście nr 14

Marcin Nieradka – kandydat na 
radnego Pla  ormy Obywatelskiej 
(okręg 2, miejsce 2)

W ogólnopolskim rankin-

gu gmin sporządzonych przez 

Rzeczpospolitą Nowogard uzy-

skał świetne 28 miejsce. Ten wy-

nik świadczy, że mijającą kaden-

cję sprawowania władzy nie nale-

ży oceniać tragicznie, jak robią to 

niektórzy. Jednak pod względem 

pozyskiwania funduszy unijnych, 

w rankingu Rzeczpospolitej nie 

znajdujemy się nawet w pierw-

szej 100 gmin miejsko-wiejskich 

w Polsce. W 2009 r. na jednego 

mieszkańca nowogardzkiego sa-

morządu przypadło zaledwie 14 

zł. środków z UE. Nowe władze 

miasta powinny zadbać, by w Wy-

dziale Rozwoju Lokalnego i Fun-

duszy pracę znaleźli menadżero-

wie, którzy zmienią ten zawsty-

dzający wynik. Nie chce się po 

prostu wierzyć by w 25 tysięcznej 

gminie brakowało osób potrafi ą-

cych pozyskiwać unijne fundu-

sze.

Zadaniem władz miasta jest 

poprawa jakości funkcjonowania 

szczególnie miejskiego wydzia-

łu Rozwoju Lokalnego i Fundu-

szy. Co prawda widać już pierw-

sze efekty jego dobrej, dwuletniej 

pracy (o czym świadczy pozyska-

nie dofi nansowania choćby na 

ścieżkę rowerową do Olchowa), 

ale oczekiwania mamy przecież 

zdecydowanie większe. Przy jego 

odpowiedniej pracy włodarze po-

winni lobbować w Starostwie Po-

wiatowym, oraz Urzędzie Mar-

szałkowskim na rzecz wzmacnia 

pozyskiwania środków unijnych. 

Środki Unijne muszą być dobrze 

spożytkowane, co będzie wpływa-

ło na dalszy rozwój lokalny naszej 

gminy. Jak pokazują poprzednie 

lata nie jest to tylko kwestia na-

pisania odpowiedniego wniosku, 

często brakuje działania na rzecz 

wsparcia danego projektu w od-

powiednich instytucjach. 

Każda opcja polityczna po wy-

borczym zwycięstwie, zamiast zaj-

mować się politycznymi przepy-

chankami powinna zająć się opra-

cowaniem strategii, która w konse-

kwencji doprowadzi do pozyskania 

nowych inwestorów. Nikomu nie 

trzeba już przecież tłumaczyć, że 

ich napływ da mieszkańcom pracę, 

a zarobione pieniądze pośrednio 

zasilą gminny budżet. Taki mecha-

nizm z pewnością napędzi lokal-

ną gospodarkę. Nie twierdzę, że w 

krótkim czasie fabryki wyrosną jak 

grzyby po deszczu. Ale powstanie 

w ciągu kadencji nowej Rady Miej-

skiej czterech lat jednego, może 

dwóch dużych zakładów byłoby 

całkiem przyzwoitym wynikiem.

W zrealizowaniu tego celu mo-

głaby pomóc komórka organiza-

cyjna, która zajmie się szukaniem 

potencjalnych inwestorów. Za-

daniem grupy dobrze wykształ-

conych (szczególnie w dziedzinie 

marketingu), znających języki me-

nadżerów byłaby także współpraca 

z przedsiębiorcami. Chodzi o jed-

nostkę, która zaoferuje biznesowi 

wsparcie w postaci dobrze wypo-

sażonej, atrakcyjnie zlokalizowa-

nej infrastruktury i preferencyj-

nych warunków. Ważne, by czło-

wiek chcący zainwestować w naszej 

gminie nie zniechęcił się po pierw-

szym spotkaniu z urzędnikiem. 

Trzeba go po prostu zachęcić i uła-

twić postawienie pierwszych kro-

ków w naszej gminie. Zespół był-

by odpowiedzialny za koordynację 

pracy miejskich wydziałów: Roz-

woju Lokalnego i Funduszy, In-

westycji i Remontów, Gospodar-

ki Nieruchomościami, Geodezji i 

Rolnictwa.

Środki i inwestorzy
Potencjał wewnętrzny Nowogard ma bardzo duży – choćby edukacja, opieka zdrowotna, czy infrastruktura. 

Trochę gorzej u nas z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i pozyskiwaniem inwestorów. 
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Nowogard: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Numer ogłoszenia w BZP: 361220 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogard , Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3926200, faks 

091 3926206.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w No-

wogardzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Rozbudowa Sa-

modzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie zwana dalej Inwestycją. Inwestycja będzie realizowana w granicach 

działki, na terenie Szpitala, przy ulicy Wojska Polskiego 7 w Nowogardzie. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie Roboty, pomia-

ry, badania i materiały oraz czynności formalno-prawne niezbędne do prawidłowego zrealizowania i przekazania do użytkowania 

Inwestycji na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfi kacji Technicznej wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz usu-

nięcia w Robotach wszelkich wad. Zamówienie obejmuje przebudowę z rozbudową budynków już istniejących zgodnie z SIWZ. Zakres 

zamówienia obejmuje między innymi: a) przebudowę oraz rozbudowę budynku 1: Przebudowa z rozbudową budynku 1, która pole-

gać będzie na dostosowaniu budynku do nowych, zaplanowanych funkcji. W części 1 po przebudowie mieścić się będą: - w piwnicy 

- szatnia centralna z wydzieleniem wejścia brudnego i czystego, Centralna Sterylizatornia, Centralna Stacja Łóżek, część techniczna; 

- na parterze - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych, - na I piętrze - Oddział Chirurgiczny z Blo-

kiem Operacyjnym - na II piętrze - Oddział ginekologiczno-położniczy z neonatologią i zespołem porodowym - na III piętrze - dział 

administracyjny Przebudowa z rozbudową polegać będzie na: - wykonaniu połączenia budynku 1 i 2; - wykonaniu nowych ścianek 

działowych przy częściowej rozbiórce istniejących; - częściowej przebudowie elewacji, polegającej na zmianie otworów okiennych i 

drzwiowych, dociepleniu budynku, montażu daszków nad wejściami; - montażu dźwigów; - montażu drzwi, okien ,instalacji, wykoń-

czenia pomieszczeń. b) przebudowę budynku 2 w zakresie niezbędnym do połączenia funkcjonalnego z bud. 1: Po przebudowie funk-

cja budynku nie ulegnie zmianie. Oddziały zostaną przebudowane tak, by możliwe było połączenia komunikacyjne obydwu części 

budynku W przebudowanej część 2 mieścić się będą: - w piwnicy - część Centralnej Stacji Łóżek, pro morte; - na parterze - zespół wej-

ściowy, podjazd dla karetek, rejestracja, komunikacja ogólnodostępna oraz w rozbudowanej części izba przyjęć z częścią istniejących 

gabinetów diagnostycznych - na I piętrze - komunikacja ogólnodostępna, szatnia i depozyt, Gabinety lekarskie, pracownia endosko-

powa - na II piętrze - komunikacja ogólnodostępna- Przebudowa z rozbudową polegać będzie na: - dobudowie od strony północnej 

(po częściowej rozbiórce) dwukondygnacyjnego budynku z płaskim dachem, a od strony południowej trzykondygnacyjnej bryły rów-

nież z płaskim dachem oraz częściowym pogłębieniu pomieszczeń w piwnicy - wykonaniu nowych ścianek działowych przy częścio-

wej rozbiórce istniejących; - częściowej przebudowie elewacji, polegającej na zmianie otworów okiennych i drzwiowych, dociepleniu 

przebudowywanej części budynku, montażu daszków nad wejściami; - montażu drzwi, okien, instalacji, wykończeniu pomieszczeń. 

c) przebudowę elektroenergetycznego źródła zasilania wraz z budową nowej linii zasilania rezerwowego oraz przebudową i nowym 

wyposażeniem stacji transformatorowej, d) przebudowę kotłowni z paliwa stałego na kotłownię gazowo-olejową wraz z montażem 

40 szt. kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u., Przebudowa polegać będzie na dostosowaniu istniejącej kotłowni na paliwo stałe 

do zmiany paliwa na zasilanie gazem ziemnym i olejem opałowym Przebudowie podlegają pomieszczenia istniejącej kotłowni Po-

wierzchnia pomieszczenia kotłowni - 122,1 m2, Kubatura pomieszczenia kotłowni - 370 m3, Powierzchnia magazynu oleju - 40,1 m2, 

Kubatura magazynu oleju - 102 m3. Łącznie powierzchnia pomieszczeń - 162,2 m2, W ramach tej przebudowy wykonane muszą być 

prace związane z: - demontażem urządzeń - wykonaniu nowych ścianek działowych przy częściowej rozbiórce istniejących; - częścio-

wej przebudowie elewacji, polegającej na zmianie otworów okiennych i drzwiowych, - montażu drzwi, okien, instalacji, wykończeniu 

pomieszczeń. e) budowę lądowiska całodobowego dla helikopterów medycznych. Budowę lądowiska całodobowego dla helikopte-

rów medycznych Wykonawca poprzedzi wykonaniem i uzgodnieniem z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym Projektu Wykonawcze-

go w tym zakresie. Projekt odpowiadać musi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 w sprawie wymagań dla 

lądowisk. Wykonawca ma dokonać rejestracji wykonanego lądowiska w Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz reje-

stracji urządzeń w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych. Płytę lądowiska należy zabezpieczyć w urządzenie chroniące teren przy-

legły przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. W przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego w zakresie lądowi-

ska, Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do wystąpienia o zmianę decyzji o pozwoleniu 

na budowę. f) zagospodarowanie działki. Zagospodarowanie obejmuje m.in. dojścia, dojazdy, parkingi, szatę roślinną w tym wycinka 

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej, nasadzenia i małą architekturę, w tym: budowę nowych i przebudowę istniejących we-

wnętrznych dróg dojazdowych i chodników, budowę parkingu na 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwóch 

miejsc dla osób niepełnosprawnych, budowę nowego śmietnika dla potrzeb przeprojektowywanych obiektów, modernizacje istnie-

jących sieci i przyłączy, wykonanie elementów małej architektury , takie jak: murki oporowe, kosze na śmieci, osłony drzew, osłony 

slupów oświetleniowych, ławki, tablice informacyjne, nasadzenia drzew, krzewów, założenie trawników i zabiegi pielęgnacyjne ro-

ślin istniejących. ORIENTACYJNE DANE LICZBOWE: Zestawienie powierzchni Stan istniejący: - powierzchnia działki 13 786,0 m2; - po-

wierzchnia zabudowy istniejącej na dz. nr759/5 2 803,0 m2; w tym: - funkcjonujący szpital - budynek 2 - 757,4 m2 - budynek 1 w 

stanie surowym zamkniętym - 1 044,2 m2 - pozostałe obiekty - 977,2 m2 Stan projektowany: - powierzchnia zabudowy po przebu-

dowie i rozbudowie 2 959,1 m2; w tym: - budynek szpitala (nr1 i 2) po przebudowie i rozbudowie - 1 979,0 m2 - powierzchnia zabu-

dowy projektowanej rozbudowy 190,9 m2; w tym: - część przy bud nr 1 i 2 - 169,6 m2 - nowy mag. na odpady - 21,3 m2 - pozostałe 

obiekty (istniejące) - 958,8 m2 - powierzchnia dróg wewnętrznych (naw. z kostki betonowej) 3 396,5 m2; - powierzchnia parkingów 

(naw. z kostki ażurowej) 832,4 m2; - powierzchnia chodników (naw. z kostki betonowej) 1 498,0 m2; - powierzchnia płyty lądowiska 

441,0 m2; - powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) 4 650,0 m2; - mury oporowe 9,0 m2; wskaźnik powierzchni za-

budowy do powierzchni działki po rozbudowie - 21,5%; wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - 34,0%; 

Zestawienie powierzchni na poszczególnych kondygnacjach Istniejące dane liczbowe: Piwnica budynek 1 1048,15m² Parter budynek 

1+2 - 1821,10m² Piętro I budynek 1+2 - 1847,60m² Piętro II budynek 1+2 - 1739,65m² Piętro III budynek 1+2 - 255,20m²+275,80m² 

Powierzchnia piwnic 912,88m² Powierzchnia parteru 1221,33m² Powierzchnia piętra I 1235,24m² Powierzchnia piętra II 1014,42m² 

Powierzchnia piętra III 228,63m² Powierzchnia użytkowa budynku ogólnie Pu= 4612,60m² Powierzchnia zabudowy Pz= 1344,50m² 

Kubatura brutto całego budynku po rozbudowie Vb = 20241,65m³ 4.2 Uwarunkowania szczegółowe: 1) Uwarunkowania techniczne 

i organizacyjne realizacji przedmiotu zamówienia: Obiekty i urządzenia szpitala konieczne dla jego poprawnej pracy muszą pozostać 

czynne na czas prowadzonej przebudowy. Ewentualne wyłączenie wybranych obiektów lub urządzeń z istniejącego układu technolo-

gicznego może się odbyć pod warunkiem zapewnienia w uzgodnieniu z Zamawiającym poprawnej pracy szpitala (np.: poprzez zasto-

sowania obiektu lub urządzenia zastępczego o równoważnej funkcji). Po wykonanej przebudowie należy zlikwidować wszystkie ele-

menty urządzenia placu budowy a teren, obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy należy 

przywrócić do stanu niegorszego niż stan pierwotny. Wszelkie prace związane z projektowaniem a następnie wykonawstwem winny 

być prowadzone w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy szpitala, w tym w szczególności w cenie ofertowej 

należy uwzględnić wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość pracy szpitala (np. przejścia i kładki, przegrody szczelne, osło-

ny, utrzymanie czystości oraz przestrzeganie warunków przebywania na terenie czynnego obiektu szpitalnego, itd.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 46.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: 400.000 PLN, 

słownie : (czterysta tysięcy) złotych. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach banko-

wych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięż-

nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, 

poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporzą-

dzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), bene-

fi cjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub 

poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwaran-

cji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: 

zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika 

to z przyczyn nie leżących po jego stronie; g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. h) wszelkie spo-

ry dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia 

nie był krótszy niż okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Za-

mawiającego: Bank PKO S.A. I Oddział Nowogard Nr 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia 

przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty oryginał dokumen-

tu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez 

Pełnomocnika Wykonawców

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· a)wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalno-

ści jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, której przedmiotem każdej z nich była budowa lub przebudowa 

co najmniej jednego budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej, gdzie wartość netto robót budowlanych wynosiła co najmniej 

10.000.000 złotych. Wykonawca może również polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedsta-

wiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia : i) Kierownik Budowy - niniejsza osoba ma po-

siadać następujące kwalifi kacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień 

budowlanych) w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 

netto co najmniej 10.000.000 złotych, której przedmiotem był budynek szpitala lub zakładu opieki medycznej, 2) Posiadać uprawnie-

nia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 

pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych, 3) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza 

zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 

między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt 

tłumacza języka polskiego. ii) Kierownik Robót Sanitarnych - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifi kacje: 1) Łącznie co naj-

mniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika 

robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem był budynek szpitala lub zakładu opieki 

medycznej, 2) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne upraw-

nienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji 

kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wo-

dociągowych i kanalizacyjnych. 3) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wyko-

nawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W 

takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. iii) Kierownik 

Robót Elektrycznych - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifi kacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowe-

go (liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji co 

najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem był budynek użyteczności publicznej zawierający instalacje elektryczne oraz 

informatyczne, 2) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych 

przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych. 3) Znajomość języka polskie-

go - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i bie-

głe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać 

się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. iv) Specjalista ds. technologii medycznej- niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifi kacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia w projektowaniu lub nadzorowaniu lub kierowaniu realizacją 

robót budowlanych, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie robót budowla-

nych dla budynku służby zdrowia o powierzchni użytkowej co najmniej 1.000m 2, zawierającego elementy technologii medycznej, 

lub kierowanie albo nadzorowanie realizacją co najmniej jednej inwestycji, której przedmiotem były roboty budowlane dla obiektu 

służby zdrowia o powierzchni użytkowej co najmniej 1.000m 2 , zawierającego elementy technologii medycznej. v) Przedstawiciel 

Wykonawcy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifi kacje: 1) Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierowni-

ka Budowy na co najmniej jednej budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości netto robót budowlanych 

co najmniej 10.000.000 złotych, 2) Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji, co najmniej jednej umowy zrealizo-

wanej według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych, o wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000 złotych, 

3) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, 

zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powi-

nien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. Uwaga : Przez warunki kontraktowe FIDIC lub 

równoważne rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC 

do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), 

JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska) Przez budynek użyteczności publicznej zgodnie z defi nicją zawartą w Rozporządzeniu 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub so-

cjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 

pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zamawia-

jący nie dopuszcza łączenia stanowisk określonych w pkt. i)- v) przez tą samą osobę, spełniającą określone w powyższych punktach 

warunki. Wykonawca może również polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w takiej sytuacji zo-

bowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i fi nansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· i) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, przychody ze sprzedaży (netto) wynoszące co najmniej 15.000.000 złotych. ii) posiadać środki fi nansowe lub posiadać 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.000.000 złotych. Wykonawca, może polegać na zdolnościach fi nansowych innego 

podmiotu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami fi nansowymi niezbędnymi 

do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów fi nansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykona-

nych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-

niu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifi kacji zawodowych, doświad-

czenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami 

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

· sprawozdanie fi nansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o ra-

chunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowią-

zanych do sporządzania sprawozdania fi nansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe 

· informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, po-

twierdzającą wysokość posiadanych środków fi nansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 mie-

siące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składa-

nia ofert 

· Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność fi nansową 

innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 

zdolności fi nansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków 

fi nansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fi zycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opła-

caniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat-

ności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwier-

dzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia albo składania ofert 

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-

minu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-

wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wy-

daje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowni-

ków stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wy-

boru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-

nano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem po-

dawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1. patrz - SIWZ/FIDIC subklauzula 4.12 

1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) patrz - SIWZ/FIDIC subklauzu-

la 2.1 b) patrz. - SIWZ/FIDIC subklauzule 8.8. i 8.9. c) patrz. - SIWZ/FIDIC subklauzula 1.9. 1.3 Zmiany będące następstwem działania 

organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień; a) patrz - SIWZ/FIDIC subklauzula 1.13 2. Zmiany technologiczne, w szczególności: 2.1. patrz - SIWZ/

FIDIC subklauzula 13.2 2.2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyspieszenie terminu realizacji umowy; 2.3. patrz - SIWZ/FIDIC subklauzula 

4.12 2.4. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe 

itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 2.5. patrz - 

SIWZ/FIDIC subklauzula 4.10 2.6. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materia-

łowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 3. Zmiany stanu prawnego: 3.1. patrz - SIWZ/FIDIC subklauzula 13.7 4. Zmia-

ny osobowe: 4.1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ 4.2. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonaw-

cy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technolo-

gicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 5. Pozostałe zmiany: 5.1. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT 

będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 5.2. konieczność rezygnacji z części Robót 

jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 5.3. innych zmian, których zamawiający nie mógł 

przewidzieć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a które okażą się konieczne dla dalszej realizacji zamó-

wienia. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany 

do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp-

na specyfi kacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml

Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji i Remontów, Plac Wolności 5, pokój 

212 72-200 Nowogard Dokumenty odpłatne cena netto 1000,00 PLN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2010 godzina 10:30, miejsce: 

Urząd Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, pok. nr 5 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące fi nansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie 

realizowane będzie zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 

oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 Termin wykonania zamówienia: 46 miesięcy od Daty Rozpoczęcia czyli od daty podpi-

sania umowy, w tym Okres Zgłaszania Wad (12 miesięcy). Okres Zgłaszania Wad dla Etapu I - od daty wystawienia Świadectwa Prze-

jęcia dla Etapu I do upływu Okres Zgłaszania Wad dla Etapu II. Okres Zgłaszania Wad dla Etapu II - 12 miesięcy od daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia dla Etapu II. Świadectwa Przejęcia dla Etapu II jest równocześnie Świadectwem Przejęcia całości Robót. Czas na 

Ukończenie całości Robót - 34 miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia czyli od daty podpisania umowy. Za datę wypełnienia zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z umowy przyjmuje się datę wystawienia Świadectwa Wykonania. Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości dla 

Etapu I - od daty Wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Etapu I do daty zakończenia Okresu Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości dla 

Etapu II. Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości dla Etapu II - 3 lata od daty Wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Etapu II..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pocho-

dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfi nansowanie całości lub części zamówienia: nie
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Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

Hurtownia BHP

GARDIA
ul. Zamkowa 7 B, NOWOGARD

tel. 91 39 25 570  

    W sprzedaży:

duży wybór obuwia,

odzież robocza 

oraz inne artykuły BHP 

ZAPRASZAMY

od pon. do pt. 700 - 1500

FIRMA 
SKUPI 

BUTELKI 

I TRANSPORTERY 

PO PIWIE (BOSMAN, 

HARNAŚ, OKOCIM)

ul. Armii Krajowej 28 

NOWOGARD, 

509974639

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przy ul. Zamkowej 7 B 

wydzierżawi wolne 

pomieszczenia 
biurowe z dostępem 

do telefonu i Internetu.

Szczegółowe informacje 

91 39 25 570

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Usługi 
tapicerskie 

telefon: 785 471 253

Poszukujemy lokalu do wynajęcia 
w ścisłym centrum Nowogardu 

na kolejną siedzibę naszego biura.

Zainteresowanych proszę o kontakt 
510-170-219 

Zatrudnimy Pracowników mobilnych

„Extra Dom” 
Monika Tomaszewska   

72- 300 Gryfi ce  
ul. Wojska Polskiego 57/1   

tel/fax 91 886-49-99 
kom. 510-170-219; 500-297-018

www.extra-dom.com.pl

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych

REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!

Tel. 91 39 27 479

Restauracja 

„KAMENA” 
zaprasza 

na zabawę 

Andrzejkową 
w dniu 27.11. 2010 r. 

Rezerwacja miejsc pod 

numerem 91 39 22 225
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 Sprzedam działki budowlane przy 

ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 

606 291 791.  

 Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-

tat z kanałem w centrum Nowogardu 

powierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 

590 m kw z budynkiem gospodarczym 

Okulickiego 2a. 514 995 314

 Mieszkanie własnościowe w centrum 

Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 

kapitalnym remoncie ze względu na 

osobę niepełnosprawną zamienię na 

parter lub I piętro. Może być mieszkanie 

do remontu w budynku wolnostojącym. 

Tel. 695 426 044

 Do wynajęcia dwa lokale handlowe 

lub biurowe w centrum Nowogardu. 

787 122 972 

 SPRZEDAM 2 DZIAŁKI  POD GA-

R A Ż E  M U R O W A N E ,  P O W ,  2 0 

M K W  -  1  G A R A Ż ,  P R Z Y .  U L . 

JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 

CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 

340

 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 

słoneczne, centrum miasta z widokiem 

na jezioro, duża kuchnia. 91 39 20 113.

 Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

 Wynajmę cały lokal przy ulicy 3-go Maja. 

503 150 300.

 Mieszkanie do wynajęcia o pow 58 

m2  przy ulicy Zamkowej 3 pokoje . Tel 

603 530 638

 Sprzedam mieszkanie w Wierzbięcinie 

wraz z przylegającym ogródkiem oraz 

garażem cena 175 000. Tel. 604 942 164.

 Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 

w bloku po remoncie Tel.  693 850 197 *

 Wynajmę lokal na działkę gospo-

darczą (gabinet, biuro, usługi) 80 m. 

606 703 451

 Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-

gardu. 518 174 878.

 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 

m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 

502 600 146

 Wynajmę mieszkanie zapłacę za 6 m-cy 

z góry. 601 441 763.

 Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-

ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 91 

39 21 637

 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 

piętro 29 m2- 695 644 097.

 Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-

wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

 Kupię działkę budowlaną w No-

wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 

Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 605 

522 340.

 Wynajmę stanowisko dla manicurzystki 

w zakładzie fryzjerskim; 91 39 23 540

 Wynajmę biuro z Internetem 60 m2. 

511 267 991

 Kupię mieszkanie lub dom w Nowo-

gardzie (może być do remontu). Tel: 

503 785 717.

 Sprzedam działkę budowlaną na ul Mon-

te Cassino. 507 953 705; 794 944 066.

 Nowogard kompleks dwóch działek o 

łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan 

zagospodarowania terenu, inwesty-

cyjna, 1 ogrodzona, droga asfaltowa, 

centrum miasta, 800 m od głównego 

skrzyżowania, 35 PLN netto m2, Tel:, 

660 424 989; 91 43 26 122

 Nowogard działka na wyjeździe na 

Stargard, rolna z przeznaczeniem na bu-

downictwo szeregowe i jednorodzinne, 

plan zagospodarowania terenu, pow. 

26831 m2, w całości 20 PLN, po podziale 

45 PLN m2, Tel:, 660 424 989

 Nowogard działka ul Górna, przy smo-

czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 

plan zagospodarowania teren, przylega 

do nowego cmentarz, droga asfaltowa, 

35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

 Dobra Nowogardzka na wsi segment 

domu do remontu ok. 70 m2, 3 po-

koje, kuchnia, ogródek. 42  000 tel. 

660 206 833

 Wieś Zwierzynek koło Dobrej, samo-

dzielna połowa domu 65 m2, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka, działka 1100 m2 

57 000zł Tel:, 501 307 666

 Golczewo w okolicznej wsi mieszkanie 

45 m2 bezczynszowe, po remoncie, 

wolne do wprowadzenia 78  000 tel: 

725 899 426

 Nowogard 5 km działka pod budowę 

2500 m2 media przy działce 38 000 zł 

Tel:, 889 133 882

 Boh. Warszawy za piekarnią działka 

1,12 ha pod budownictwo, ko-

mercję, do podziału 19 zł/m2 tel: 

783 534 677

 Blisko Nowogardu 6 ha działki pod 

siedlisko bajecznie położone w otocze-

niu lasu i 2 ha działki rolnej koło wsi za 

28 000 tel: 502 103 432 

 Gdańsk sprzedam mieszkanie 61,3 m2 (3 

pokoje) Tel: 512 455 591, 60 40 50 880, 

58 32 21 009; e-mail: zobom@wp.pl

 Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-

gowy 125 , przy ulicy 5-go Marca 13 

(Centrum miasta) 667 994 240.

 Sprzedam dom nad jeziorem Nowo-

gard- 606 399 633.

 S p r z e d a m  d z i a ł k ę  p o d  g a r a ż - 

787 954 274

 Wynajmę garaż przy ulicy Zamkowej – 

880 341 734.

 Posiadam mieszkanie do wynajęcia w 

Nowogardzie, 3 pokoje, umeblowane, 

balkon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 

605 315 304.

 Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-

kalną, bądź usługową. Miejscowość 

Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 

Kontakt 605 315 304

 Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej, 

509 424 606

 Sprzedam sklep na targowisku miej-

skim, 603 668 681

 Wynajmę mieszkanie  3  pokoje- 

603 219 533

 Osina działka powierzchnia 80 arów 

ogrodzona, prąd, oraz zgoda na budowę 

12zł/m2 608 665 419

 Osina działka 38 arów wydane warunki 

na budowę cena 14 zł/m2. 608 665 419

 Mieszkanie własnościowe, dwupoko-

jowe IV piętro, zamienię na kawalerkę 

parter lub I piętro. 663 824 018.

 Oddam w dzierżawę budynek produk-

cyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i 

budynkiem gospodarczym 10 m2. Cena 

1100 netto za miesiąc. Tel. 509 379 883.

 Sprzedam lub wydzierżawię nierucho-

mość pod działalność gospodarczą o 

pow. 33 arów położoną w Boguszycach. 

601 950 330.

 W y n a j m ę  m i e s z k a n i e  F i r m i e . 

607 420 272.

 Wynajmę garaż 507 356 117.

 Kawalerka 36 m2- Żeromskiego 19 IV 

piętro, 82 000. 883 636 023.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe w 

Nowogardzie o pow. 76 m2 z garażem 

murowanym. 91 39 20 740.

 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 

m2w bloku w Dębicach. Cena do uzgod-

nienia. 608 491 365; 416 14 43.

MOTORYZACJA

 Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 

prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 

książka serwisowa, zadbany, srebrny 

metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

 Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) 

poj. 1,4 benzyna + LPG stan dobry. 

Atrakcyjna cena. 508 309 107

 Sprzedam BMW 318TDS, rok produkcji 

1995 poj. 1,7 Diesel. Cena 7  500 do 

negocjacji, 507-023-080

 Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 

Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 

zł, tel. 605 522 340.

 W y p o ż y c z a l n i a  s a m o c h o d ó w , 

790 405 650.

 Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 

srebrny metalik, przeb. 130700 km, 

08/2006, książka serwisowa (ser-

wisowany w ASO Opel Kozłowski 

- faktury), klimatronic dwustrefowy, 

nowe: rozrząd, olej, fi ltry, klocki ha-

mulcowe, opony zimowe. Zadbany po 

dużym przeglądzie. Cena 41 500 zł. 

Tel. 605 522 340, Nowogard.

 Sprzedam VW Passat B5, 1,8 B, 1998 r. 

Tel: 608 697 092

 Sprzedam Opla Corsę rok 1996 kolor nie-

bieski poj: 1,4 515 736 457; 91 39 21 988

 Sprzedam samochód ŁADA NIVA 1,7 

listopad 2003, garażowany, pierwszy 

właściciel, przebieg 80 tys. km, gaz, hak, 

kangurka, progi, przyciemniane szyby 

tył, radio, zestaw głośnomówiący Sie-

mens, pokrowce na siedzeniach. Telefon 

kontaktowy 602 609 834.

 Sprzedam fi ata 126p rocznik 1998 pierw-

szy właściciel. Cena 990 zł. 608 665 419.

ROLNICTWO

 Sprzedam prosięta 600 335 184

 Sprzedam gęsi  duże oskubane. 

796 759 414

 Sprzedam kaczki skubane francuskie na 

zamówienie, 664 969 584.

 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha 

pole w Wierzbięcinie, sprzedam 91 

39 21 354.

 Sprzedam prosiaki- 91 39 170 38

 Sprzedam kaczki francuskie na zamó-

wienie- 664 969 584

 Sprzedaż prosiąt- 667 952 806

 Sprzedam prosiaki- 600 335 184

 Sprzedam zboże 531 741 232

 Oddam królika, czarny z klatką i dom-

kiem tel. po 15 604 325 433

 Sprzedam ciągnik Rolniczy z przed-

nim napędem Ford 7810 rok 1991.- 

601 562 743

 Sprzedam owce wrzosówki,  Tel : 

889 537 768.

 Sprzedam prosiaki, 668 434 849.

 Sprzedam prosięta 91 39 17 909

 Sprzedam prosięta 91 39 10  422; 

511 483 925

 Sprzedam jałówkę mięsną- Otręby. 91 

39 23 492.

USŁUGI

 Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 

Wielkiego 7. 91 39 20 737

 M a l o w a n i e ,  m o n t a ż  p a n e l i 

podłogowych i inne drobne naprawy 

wykona „złota rączka”. 91 39 22  783, 

0784 79 22 70.

 Kompleksowe remonty mieszkań, 

montaż i naprawa pieców CO. 72 48 

14 797

 C z y s z c z e n i e  u s z u  z a  p o m o c ą 

świecowania Nowogard, ul. Zielona 3. 

91 39 20 714

 Dywanopranie, 604 373 143.

 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 

373 143.

 Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 604 373 143.

 Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

 Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. www.

zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

 Remonty na każdą kieszeń. Tel. 

609 715 839.

 Z e s p ó ł  m u z y c z n o  –  t a n e c z n y 

KAJ – zabawy, wesela, andrzejki, 

sylwestra. Ceny konkurencyjne. Tel. 

608 582 168, 605 576 908.

 Remonty 784 053 493.

 Transport – bus Max. 784 053 493, 604 

96 31 20.

 Usługi transportowe Transit Max + 

przyczepa 1,40 za km. 500 297 054.

 Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 Cyklinowanie. 692 478 465

 USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 

o p r o g r a m o w a n i a ,  n a p r a w a 

komputerów, sieci komputerowe 

(Windows, Linux), konserwacja 

pracowni szkolnych. Faktury VAT. 

Tel. 508 245 385.

 Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 

Tanio, szybko.

 DUR – DACH, pokrycia i remonty 

dachów. 691 621 141.

 DACHY. 785 562 104.

 Usługi  tapicerskie ul .  Wojska 

Polskiego 3; 669 053 722

 Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 

Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

 Układanie kostki brukowej. 721 124 740

 AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 

tanie części. 691 686 772

 Agencja reklamowa Vizart: banery, 

szyldy, wydruki wielkoformatowe, 

reklama na pojazdach, pieczątki, 

wizytówki,  plakaty,  ulotki ,  inne. 

Nowogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

 Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 

studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 

700lecia 15, 605 522 340

 Nauka gry na gitarze klasycznej i 

elektrycznej. 78 88 02 501

 Remonty mieszkań tel 609588240

 Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  

607 646 830 oraz 91 39 23 684

 Korepetycje , matematyka 668171212

 Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

 Remonty, montaże , wykańczanie 

512 012 856

 B r u k - l i n  –  u k ł a d a n i e  k o s t k i 

brukowej Robert Kaźmierowski Tel.  

607 083 893, www.bruk-linnowogard.

com.pl

 Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  

886 310 425 

 Usługi budowlane: terakota, glazura, 

hydraulika, elektryka, szpachlowanie, 

malowanie, tapetowanie, regipsy, 

parkiety, panele, staż 15 letni w 

Niemczech, szybko tanio, solidnie. 

784 188 147

 Korepetycje j. angielski 668 229 063

 U s ł u g i  b u d o w l a n e ,  r e m o n t y  i 

wykończenia- 503 589 235

 BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia 

BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

 Odszkodowania  za  s łupy-  l in ie 

energetyczne. 795 093 086

 Naprawa, regulacja okien i drzwi z PCV 

i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej 

695 181 070.

 Inwestor zleci firmie wykonanie 

murów, stropów, dachu. 91 39 

21 933; 600 273 171.

 Chwilówka- formalności na telefon, 

697 082 509. 

 Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 

BIK, 607 092 509.

 W y p o ż y c z a l n i a  s a m o c h o d ó w , 

790 405 650.

 Remonty, 508 920 135.

 Malowanie, panele, regipsy, szpachlo-

wanie. 510 916 530.

 Remonty, wykończenia fachowe, 

694 817 328.

 Transport, przeprowadzki- szybko, 

tanio. 696 138 406.

 Usługi: docieplanie budynków, malo-

wanie, glazura, hydraulika, regipsy i 

podłogi, Tel: 600 626 268.

 Malarz pokojowy wykonuje usługi 

szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

 Usługi dekarskie- regipsy, szpachlowa-

nie 697 784 540

 Budowa domów 697 784 540

 R e m o n t y ,  d a c h y  d o c i e p l a n i e - 

692 562 306

 Montaż ogrodzeń betonowych, far-

merskich i innych. Tel: 91 39 72  575; 

695 085 470

 Auto myjnia Zamkowa zaprasza na 

profesjonalne mycie auta przy spożyciu 

ciepłej kawy lub herbaty. Promocyjne 

ceny do końca listopada. 798 208 032. 

Od godz. 900 do 1900

 Wykonuje prace ślusarskie, naprawę 

drzwi, zamków i rowerów. 697 370 437.

 Tatuaże- 787 003 665

 Wykonam strony www, portale, 

sklepy internetowe, wizytówki- 514 

641 905

 Usługi remontow0-budowlane. Profe-

sjonalnie, szybko i tanio. Wykończenia 

pod klucz. 723 109 456

PRACA

 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 

Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 

Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

 Zatrudnię  elektryka i pracownika 

d o  p r a c  w y k o ń c z e n i o w y c h . 

723 432 323

 Z a t r u d n i ę  p i e k a r z a  N o w o g a r d , 

793 720 808.

 Firma budowlana zatrudni betoniarzy, 

zbrojarzy i cieśli. 694 440 205.

 Zatrudnię na budowie- 662 125 370.

 Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni 

barmana i kierownika baru mile 

widziany język angielski i niemiecki. 

Dobre warunki płacowe, 601 584 056.

 Licencjonowany pracownik ochrony 

poszukuje pracy. 609 228 957.

 P r z y j m ę  d o  p r a c y  b r u k a r z a  z 

doświadczeniem. 691 664 658.

 Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

 Z a t r u d n i ę  P R A C O W N I K A  N A 

STOLARNIĘ. Kontakt osobisty przy 

ul Radosława 10 w Nowogardzie.

 Zatrudnię szpachlarzy, malarzy i praca 

na budowie. 501 248 232.

 Poszukuję opiekunki do rocznego 

dziecka. Dwuzmianowy syetem pracy. 

508 615 083

 Zatrudnię malarzy,  szpachlarzy- 

501 248 232

 Zlecę budowę domu- 501 248 232

 Zaopiekuję się starszą osobą. 91 350 305 

3, po godz. 1600

 Przyjmę pracowników do docieplań 

budynków oraz szpachlarzy  murarzy. 

662 125 370.

INNE

 Oddam królika, czarny z klatką i dom-

kiem tel. po 1500 694 325 433

 Sprzedam drewno kominkowe , 

opałowe, transport. 603 285 438.

 Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 

Vaillant z Niemiec po przeglądzie 

serwisu, do mieszkania, domu, 

gwarancja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

 Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 

tylko ogrzewanie – mieszkanie, 

dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 

691 686 772.

 Junkers gazowy do łazienki, kuchni 

na gaz ziemny lub z butli, firmy 

Vaillant z Niemiec, gwarancja, cena 

450 zł. Tel. 691 686 772.

 Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 

stojący z wężownicą do podłączenia 

go z piecem węglowym lub gazowym, 

typ 120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 

650 zł. Tel. 691 686 772.

 E l e k t r y c z n y  p r z e p ł y w o w y 

podgrzewacz wody na prąd 380 V, 

niemiecki Vaillant wiszący, małe 

gabaryty, domek, bar, cena od 250 

zł. Tel. 691 686 772.

 Sprzedam bemar wodny do gastronomii 

i inny sprzęt  608658184

 Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  

tel  603 353 789

 Sprzedam piec  do centra lnego 

ogrzewania na 150/200 m2 (na drewno, 

węgiel) 696 064 476

 Owczarki niemieckie 8 m-cy samiec 

po rodzicach z rodowodem ojciec 

wnuk podwójnego zwycięzcy świata- 

sprzedam. 91 39 21 828.

 Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 

10 656.

 Roletki, moskitiery,  693 843 533. 

 Sprzedam Yorka- szczeniaczka 

(suczka)- 850 zł. 513 157 299

 Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 

e n g l a n d ;  D u ż y  w y b ó r ,  p e ł n a 

rozmiarówka. Targowisko miejskie 

Nowogard.

 Sprzedam suczkę Yorka- 513 157 299

 Sprzedam przyczepę do samochodu 

osobowego- 787 954 274.

 Zaginął pies w ok. Warnkowa- suczka 

owczarek niemiecki. Półroczna, 

c z a r n a  o b r o ż a ,  k r ó t k o w ł o s a . 

607 788 984.

 Sprzedam wózek dziecięcy- 696 064 

476

 S p r z e d a m  p i e c  g a z o w y  C O  z 

zasobnikiem wody 120 l marki Vailant- 

601 562 743

 Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki 

+wózek ręczny grat is .  Telefon- 

91 350 305 3

 Sprzedam rower trzykołowy (w koła z 

przodu) w dobrym stanie, zamrażarkę 

400 L (dobry stan) 606 312 832
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 9.11

Rozwiązania krzyżówki nr 5.11 – WOJNA 
PLAKATOWA – nadesłali:

Teresa Czarnecka z Wierzbięcina,  Michał 
Furmańczyk ze Strzelewa, Maria Gortat z Czermnicy, 
Łukasz Kochelski z Błotna, Andżelika Nizio z Osowa, 
Andrzej Czarnowski z Osowa, Małgorzata Toczko 
z Wołowca, Teresa Młynarska ze Słajsina, Bogdan 
Krystkiewicz z Dąbrowy, Elżbieta Lewandowska ze 
Strzelewa, Krystyna Piaszczyk z Olchowa oraz z Now-
ogardu: Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki, Stanisława 

Pokorska, Teresa Januszonek, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zbigniew Szeremeta, Jadwiga Maknia, Zygmunt Mierk-
iewicz, Pelagia Feliksiak, Halina Stefańska.  

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Teresa Młynarska ze Słajsina,
- Józef Górzyński z Nowogardu,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!

POZOSTANIE PO NAS …

Pozostanie po nas ta smutna legenda,

Że wciąż nas uczono, uczyć się na błędach.

KANDYDAT NA…

Gdybym był radnym –wierzcie mi panowie !

Wyborca byłby dla mnie oczkiem w głowie. 

O jego szczęście walczyłbym zawzięcie, 

Bez tchu maczając pióro w atramencie.

Każdy z wyborców moich, że tak rzekę ,

Miałby numer swój i kartotekę. 

Słowem: Powiatu naszego całe życie, 

Do akt złożył bym w grubym skoroszycie!

RYBY MAJA GŁOS 

Że głosu  nie maja ryby,

- To zwykłe ludzkie plotki, 

To sąd o rybach fałszywy.

Bo maja głos grube ryby, 

Nie mają tylko płotki.

KOŁOWROTEK WYBORCZY

Od czasów arki i Noego 

Ludzie są zdania, że najłatwiej, 

Kiedy wkoło coś nie tego…

Oprzeć się wtedy na krętactwie . 

Jeśli jest gdzieś krętactwa szkoła 

To właśnie u nas, moi mili…

Kręcą więc komitety w pocie czoła,

Bo jeszcze się nie…rozkręcili

ORIENTACJA 

Do żłobu każdy trafi , 

Choć nie zna ortografi i… 

DĄŻYMY 

Ku demokracji zupełnej 

Dążymy uparcie i śmiało. 

Wszyscy powinni być równi!

Niektórym 

Już się udało. 

Liga Halowej Piłki Siatkowej WKS
W drugiej połowie listopada planujemy rozpocząć rozgrywki Halowej Ligi Siatkowej Wiejskich Klubów 

Sportowych. Drużyny wyrażające chęć udziału w rozgrywkach proszone są o kontakt tel. 508 290 657.
Prezes WKS Andrzej Kania

Halowa Liga Piłkarska LZS
W środę 17 listopada rozpoczynamy spotkania w ramach Halowej Ligi Piłkarskiej LZS. Początek o godzinie 

18.15 w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zapisy bezpośrednio przed turniejem.
MGZ LZS
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Gimnazjum nr 3 
Spektakl 

„Słowo silniejsze od pięści” 

W dniu 3 listopada 2010 roku w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. 

Zjednoczonej Europy w Nowogardzie odbyło się przedstawienie te-

atralne pt. “Słowo silniejsze od pięści”, w którym wystąpili gimnazja-

liści. 

Mowę wstępną wygłosiła Pani 

Dyrektor Gimnazjum - Irena Jusz-

czyk, która zachęciła wszystkich 

do obejrzenia przedstawienia i wy-

niesienia z niego jak najlepszych 

wrażeń. Jego przesłanie było i jest 

kierowane do wszystkich uczest-

ników, ale głownie do młodzieży, 

która wobec przemian społeczno-

cywilizacyjnych, jakie niesie obec-

nie życie często szuka wzorców do 

naśladowania. Celem przedstawie-

nia było zwrócenie uwagi na pro-

blem dorastania a także zagrożeń 

jakie mogą zaistnieć w dorastają-

cym życiu. W bezpośredniej roz-

mowie z pedagogiem szkolnym 

Magdaleną Adrych dowiedzia-

łem się, że: “ W dniu dzisiejszym 

odbędzie się przedstawienie profi -

laktyczne pod hasłem przewodnim 

“Słowo silniejsze od pieści”? Głów-

nym pomysłodawcą i inicjatorem 

dzisiejszego spotkania jest dyrektor 

społeczny pani Jolanta Mielewczyk. 

Przy wsparciu pedagoga szkolnego 

oraz nauczyciela polonisty, zosta-

ła przygotowana krótka insceniza-

cja, mająca na celu odzwierciedle-

nie problemów, z jakimi spotykają 

się młodzi ludzie? Brak akceptacji 

w grupie rówieśniczej, wzmożona 

agresja, problemy rodzinne( alko-

holizm, eurosieroctwo), środki psy-

choaktywne, brak zrozumienia, to 

codzienność, z jaką boryka się mło-

dzież.? W zaprezentowanym mo-

nologu znajdziemy, szereg uczuć 

od smutku, po żal, gniew, niena-

wiść i to, co najważniejsze prze-

baczenie. Akcentem, który podkre-

śli nastrój danej sytuacji jest balet 

oraz odpowiednio dobrana muzy-

ka. Warto nadmienić, iż cała insce-

nizacja ma klamrowe zakończenie, 

ponieważ rozpoczyna się piosenką 

, która jest wstępem do tego, co za 

chwilę zobaczymy. Kończy się rów-

nież piosenką , która podsumowu-

je całość. ?W przedstawieniu wzię-

li udział uczniowie klas I- III szko-

ły gimnazjalnej. Czas na przygoto-

wanie całej inscenizacji był bardzo 

krótki, bo w przeciągu półtora ty-

godnia należało przygotować tekst, 

scenografi ę, ułożyć układy tanecz-

ne, dobrać muzykę oraz przygoto-

wać uczniów ? Premiera przedsta-

wienia odbyła się 28 października 

b.r. Pierwszymi odbiorcami byli ro-

dzice uczniów, którzy zostali zapro-

szeni na zebranie. Nie ukrywam, ze 

po obejrzeniu przedstawienia po-

jawiły się łzy wzruszenia. Myślę, 

że treści jakie zostały zawarte w 

tym przekazie są jasne i zrozumia-

łe dla odbiorcy? Tego typu zdarze-

nia, wpisały się już w tradycje szko-

ły. W ubiegłym roku pani Jolanta 

Mielewczyk wraz z grupą młodych 

aktorów przygotowała przedsta-

wienie profi laktyczne pod hasłem 

‘’Posłuchaj”. Tematyka była bar-

dzo zbliżona do dzisiejszej, ale w 

głównej mierze nawiązywała do 

przemocy oraz nadmiernego uży-

wania alkoholu przez młodych lu-

dzi”- kończy pani Pedagog 

Kolejne kroki…

To fakty, które są widziane z 

perspektywy dorosłych i nauczy-

cieli. Jaki będzie dalszy rozwój 

ogniska teatralnego z Publiczne-

go Gimnazjum Nr3 . Pomysłów i 

zaangażowania grupie nie braku-

je, czego przykładem jest staran-

ność przygotowanej inscenizacji i 

kostiumów. Grupa nie ma jeszcze 

swojej nazwy, ale to pewnie kwe-

stia czasu na którą nie będziemy 

długo musieli czekać.
Jarosław Bzowy 

Wieńczenie murów 

na wiosnę
Z końcem października br. zakończyły się prace związane z renowacją 

i konserwacją murów wieży kościoła oraz budową nowego ogrodzenia.  
Prace budowlane  będą kontynuowane w przyszłym roku i polegały będą 
na  montażu metalowych części wieńczących ogrodzenie. Powyższe prace 
przy kościele były możliwe przede wszystkim dzięki wsparciu fi nanso-
wemu od Rady Miejskiej w Nowogardzie.

foto LMM

Rozstrzygnięcia Konkursu na 

LOGO Obszaru Intensywnego 

Gospodarowania 
W dniu 5 listopada b.r. w Miejskiej Bibliotece im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie odbyło się uroczy-

ste ogłoszenie wyników Konkursu na LOGO Obszaru Intensywnego Gospodarowania gmin Nowogard, Osi-

na i Płoty.

Na Konkurs wpłynęło 35 prac. Komisja Konkurso-

wa w składzie: U. Berezowska, A. Bucholc, I. Badow-

ska, Z. Frydryk, J. Syrek, E. Grygowska wyłoniła lau-

reatów 1, 2 i 3 miejsca oraz przyznała 5 wyróżnień.

Laureatem 1 miejsca został Pan Marcin Płusa z Osi-

ny - nagrodę w wys. 1000 zł ufundował i wręczył Bur-

mistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba.

Laureatem 2 miejsca został Pan Dominik Tomczyk 

z Nowogardu  - nagrodę w wys. 700 zł ufundował i 

wręczył Burmistrz Płotów Marian Maliński.

Laureatem 3 miejsca został Pan Stanisław Kozieł z 

Nowogardu - nagrodę w wys. 400 zł ufundował i wrę-

czył Wójt Osiny Wiesław Tomkowski.

Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Garguliński, Jan 

Łuczak, Beata Pietrzak  - Prochowska, Milena Wiel-

gat i Marzena Zadróżna. Nagrody dla wyróżnionych 

w wys. 100 zł ufundował i wręczył Dyrektor Instytu-

tu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie Zbigniew Zy-

chowicz.

W Bibliotece Miejskiej na wystawie zostały zapre-

zentowane wszystkie prace, które wpłynęły na Kon-

kurs. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawio-

nych prac

Opr. LMM, foto A.Sawicki
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

USŁUGI PRALNICZE s.c. 
Pranie, magiel, 

transport dla hoteli, restauracji itp. 
Czynne 7 dni w tygodniu. 

Tel. 722 122 767

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

Rozpoczęcie kursu 15.11.br godz. 16 kat. B
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Kandydat na Radnego

Okręg nr 1   Pozycja nr 1

Z ostatniej chwili

Nowogardzki sondaż wyborczy
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Święto Odzyskania Niepodległości

Flagi na niepodległość
100 fl ag narodowych mieszkańcom Nowogardu rozdali w Święto Odzyskania Niepodległości kandydaci Platformy Obywatelskiej. 

Platforma nie poszła śladem innych komitetów i zrezygnowała z 
organizacji krzykliwego happeningu. Członkowie ugrupowania okazji 
najważniejszego święta narodowego postanowili podarować mieszkań-
com fl agi narodowe. Flagi rozdawali: kandydat PO na burmistrza Cezary 
Marcinkowski, oraz kandydaci na radnych Marcin Nieradka i Roman 
Golema. Zachęcali oni do wywieszanie biało-czerwonych na domach 
obdarowanych. Ludzie nie kryli zadowolenia z otrzymanych podarunków. 
Chcielibyśmy, aby podczas kolejnych świąt na nowogardzkich ulicach 
powiewało jeszcze więcej fl ag narodowych.  

Delegacja PO wzięła także udział w ofi cjalnych obchodach: mszy w 
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii panny, oraz pod Pomni-
kiem Kombatantów.

LMM

Kandydat na burmistrza PO Cezary Marcinkowski wręcza prezydencki kotylion burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie

Mieszkańcy Nowogardu nie kryli zadowolenia z biało-czerwonych podarunków

Garaże towar defi cytowy
Mieszkańcy bloku przy ul.700-lecia 11 mogą się nazwać szczęściarzami – 

wychodząc z klatki schodowej trafi ają wprost do garażu. Już niebawem od-
danych zostanie do użytku 16 tych niezwykle defi cytowych pomieszczeń.

LMM

Biedronka jak na drożdżach..
Tempo w jakim buduje się budynek Biedronki musi budzić szacunek. Już niedługo na obiekcie zawiśnie wie-

cha!

LMM
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UWAGA !!!
ZMIANA SIEDZIBY 

OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ NR 3

z Przedszkola Miejskiego nr 1 

na Przedszkole Miejskie nr 3 

UL. KS. J. PONIATOWSKIEGO 2A

Kronika policyjna 
08.11 – Poniedziałek 
Godz.16: 00 – Ujawnienie przez 

pracownika Banku PKO banknotu 
o nominale 100 zł prawdopodobnie 
podrobionego

18: 30- Policjanci SRD KPP Go-
leniów podczas kontroli drogowej 
ujawnili, że Andrzej K. jadący ro-
werem był w stanie nietrzeźwości. 
W/w miał 0, 74 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

09.11 – Wtorek 
Godz.16: 20 – Ochrona skle-

pu LIDL powiadomiła policję o 
zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Beatę G. gdzie następ-
nie sporządzono dokumentacje o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w 
Goleniowie. 

18: 40 – Powiadomienie o po-
trąceniu pieszego na ul. Kard. 
Wyszyńskiego w okolicy Kościoła. 
Poszkodowana ze złamaniem nogi 
została przewieziona do szpitala w 
Gryfi cach. 

18: 50 – Powiadomienie o kra-
dzieży z otwartego mieszkania przy 
ul. Lutyków, gdzie złodziej ukradł 
portfel z pieniędzmi i telefon ko-
mórkowy.

21: 10 – Powiadomienie o kra-
dzieży samochodu m-ki VW SHA-
RAN dokonanej pomiędzy godzi-
nami 16-21 z parkingu niestrzeżo-
nego przy bloku mieszkalnym na 
ul. Racibora

10.11 – środa 
Godz.10: 20 - Ochrona sklepu 

BIEDRONKA powiadomiła policję 
o zatrzymaniu sprawcy kradzieży. 
Na miejscu partol policji wylegi-
tymował Jana S. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym w 
wysokości 300 zł.

11: 00 – Kolizja drogowa na dro-
dze 144 do miejscowości  Wierz-
bięcin, gdzie kierujący pojazdem 
Fiat Punto zderzył się ze zwierzyną 
leśną. 

12: 40 – Kolizja drogowa na tere-
nie placu manewrowego za sklepem 
BIEDRONKA. 

14: 00 – Kolizja drogowa na 

skrzyżowaniu ul. Nadtorowa- 
Cmentarna, gdzie doszło do zde-
rzenia pojazdów Toyota Corolla 
– Renault 

15: 00 – Kolizja drogowa na ul. 
3 – Maja, gdzie doszło do zderzenia 
2 pojazdów tej samej marki Citroen 

11.11 – Czwartek 
Godz. 08: 10 – zgłoszenie o 

uszkodzeniu samochodu m-ki 
Mercedes, który zaparkowany był 
na Placu Wolności. Policja w tym 
miejscu ma prawo nałożyć mandat, 
jeżeli samochód jest wykorzystany 
do celów handlowych.

12.11 – Piątek 
Godz.06: 50 – Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej na ul. 
15 lutego ujawnił, że kierujący 
samochodem m-ki Seat Toledo 
Czesław Ś. Znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0, 46 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

9: 30 – Wypadek drogowy na ul. 
Warszawskiej. Patrol Policji ustalił 
na miejscu, że kierujący samocho-
dem ciężarowym m-ki DAF jadąc 
od strony Gdańska nie zachował 
należytego odstępu od uprzednie-
go pojazdu Mercedes i uderzył w 
niego. W/w zderzenia Mercedes 
potrącił prawidłowo przechodzącą 
osobę przez przejście dla pieszych, 
która została przewieziona do szpi-
tala w Gryfi cach. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi 

14.11 – Niedziela 
Godz. 12: 10 – Dyspozytor po-

gotowia ratunkowego w Szczecinie 
powiadomił o zdarzeniu drogowym 
w Słajsinie. Na miejscu zdarzenia 
patrol policji ustalił, iż motocyklista 
na zakręcie drogi wpadł w poślizg 
i wywrócił się Mateusz L nie po-
siadał uprawnień do kierowania 
motocyklem. 

13: 40 – Zgłoszenie, iż w miejsco-
wości Węgorza w mur ogradzający 
kościół uderzył samochód marki 
Ford Fiesta, którego kierowca zbiegł 
z miejsca zdarzenia. 

Opr. Jarosław Bzowy Wycofał się z wyborów
Skreślony z list wyborczych został Marek Kouhan. Miał on kandydować z Komitetu Wyborczego Wspólny 

Nowogard. 4 listopada złożył jednak rezygnację i wycofał zgodę na kandydowanie. Tym samy został on skreślony 
przez Gminną Komisję Wyborcza z list Wspólnego Nowogardu. 

jbz

Walka o władzę w Nowogardzie przypomina bój o 
śmierć i życie. Aby zobrazować rezultaty wyborczych 
wysiłków poszczególnych kandydatów i  komitetów 
wyborczych przeprowadziliśmy w dniu 12 11 2010 son-
daż wyborczy. Pytania zostały zadane grupie 200-oso-
bowej co w przypadku naszej gminy daje dokładność 
badania na poziomie +.-  5%. Oto wyniki

Na  burmistrza:
Kazimierz Ziemba – 22,9 %
Robert Czapla      - 22,8 %
Marek Krzywania - 19,5 %
Tomasz     Szafran  - 19,0
Cezary Marcinkowski 10,5 %

Z ostatniej chwili

Nowogardzki sondaż 

wyborczy
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Sondowaliśmy też według innej metody prewerencje 
do wyborów do powiatu i sejmiku. W wyborach do 
Powiatu  najczęściej powtarzają się  dpbrze rozpozna-
walne w Nowogardzie  nazwiska – Smolira,  Fedeńczak, 
Heland, Lembas, Włodarczyk.

W wyborach do sejmiku respondenci stawiali głów-
nie z nowogardzkich kandydatów na  Karolinę Słomską.

Nasz komentarz:
W stosunku do porzedniego niepublikowanego son-

dażu nastąpiła wyraźna poprawa notowań Krzywani , 
Szafrana i Marcinkowskiego i spadek notowań Czapli  
i Ziemby. Największy wzrost odnotował Marcinkowski 
który zaczynał z bardzo niskiego pułapu , jako kandy-
dat mało znany. Wyrażnie widać wpływ rozsądnej i 
wyważonej kampanii wyborczej. Największy spadek 
odnotował Czapla co zapewne jest też rezultatem wy-
raźnie przesadzonej i agresywnej kampanii

Ze smutkiem informujemy, że odszedł od nas 

Bogusław Leśniczek
Wszystkim, którzy dzielili z nami ból i żal uczestnicząc 

 w Jego ostatniej ziemskiej drodze serdecznie dziękujemy

Rodzina
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TEKST SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNY NOWOGARD”

Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją 

z radością . Czerp energię ze słońca, kąpiącego deszczu 

i uśmiechu innych. Żyj tak, aby każdy dzień był 

niezapomniany i pełen miłości. 

W dniu 70 urodzin 
Kochanemu Dziadziusiowi 

Jerzemu Wolskiemu 
życzą Wnuki: Marta, Monika, Marcin, Mariusz.

Z okazji 

35 rocznicy ślubu 

Grażynce 

i Kaziowi 

Gajewskim 
zdrówka, miłości oraz samej 

szczęśliwości na dalsze lata. 

Życzy

 Bogusia Zadrożna

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Słajsino

Rusza budowa zakładu
Związek Celowy Gmin R – 21 otrzymał ponad 70 

mln zł. z unijnych funduszy  na projekt związany 
z budową regionalnego zakładu gospodarowania 
odpadami w Słajsinie. Zakład będzie przyjmował  i 
przetwarzał odpady z 27 gmin czyli z prawie ¼  wo-
jewództwa. Przewidywane zakończenie inwestycji jest 
zaplanowane na 2013 rok. O szczegółach napiszemy 
w piątkowym wydaniu DN

Opr. Jarosław Bzowy 

Program Gminnych 

Obchodów Światowego 

Dnia Walki z Cukrzycą
dnia 27 listopada 2010 godzina 11:00 w Nowogardzkim Domu Kultury

„Przejmijmy kontrolę nad cukrzycą. Teraz”.

·  Uroczyste otwarcie obchodów   

·  Wystąpienia zaproszonych gości 

·  Program edukacyjny dr Andrzeja Paciorkowskiego  „Szkoła 

Cukrzycy” 

· Prezentacja fi rmy Johnson & Johnson - Bartosz Pindor   

· Występy artystyczne  

·  Przerwa kawowa

·  „Leczenie cukrzycy” - Diabetolog dr Danuta  Cybulska  

· „Światłolecznictwo w leczeniu powikłań cukrzycowych” - Prze-

mysław Chlebowski  

· Występy artystyczne  

· Przerwa kawowa

·  „Samokontrola w życiu chorego z cukrzycą” Edukator diabeto-

logiczny Elżbieta Drobik

· Występy artystyczne

·  Zakończenie.

W trakcie obchodów  możliwość wykonania badań przesiewowych w 

kierunku wykrywania cukrzycy

Honorowy patronat obchodów: Burmistrz Nowogardu

Patronat naukowy: prof. Dr hab. N med. Lilianna Majkowska

Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Dla osób z cukrzycą 

i nie tylko
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie ma zaszc-

zyt  zaprosić wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic na Msze 

święte w intencji osób chorych z  cukrzycą.

20 listopada o godz. 9:00 - odbędzie się Msza św.  w Kościele Parafi al-

nymi p.w. św. Rafała Kalinowskiego w  Nowogardzie przy ul. Jana Pawła 

II

4 grudnia o godz. 9:00 - odbędzie się Msza św. w Kościele Parafi alny-

mi p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny  w Nowogardzie przy  

ul. Kościelnej 2A

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie zaprasza 

również wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic w dniu 27 

listopada 2010r. na godz. 11:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury na 

uroczyste Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

Prezes PSD Koła Nowogard

Eugeniusz Tworek

Obowiązuje 

zakaz palenia!
Całkowity zakaz palenia tytoniu obowiązuje  od 15.11.2010  m.in. 

w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, na dworcach oraz w pu-

blicznych obiektach kultury. Palić będzie można tylko w tych loka-

lach gastronomicznych, które posiadają dwie sale. Jedna z nich musi 

być odpowiednio dostosowana.

Nowelizacja ustawy antynikotynowej wprowadza zakaz palenia w 

środkach transportu publicznego, w ogólnodostępnych miejscach prze-

znaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komuni-

kacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach. 

Zakazem palenia zostały objęte także szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, 

placówki oświaty, wypoczynku i kultury oraz obiekty sportowe. Wła-

ściciele restauracji z co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi będą 

mogli jedną z nich przeznaczyć dla osób palących. Sala musi być jednak 

zamknięta i wentylowana. W jednoizbowych lokalach obowiązywać bę-

dzie całkowity zakaz palenia. To efekt pracy naszych parlamentarzystów 

na temat uchwalonej ustawy. W Nowogardzie są również lokale, które 

będą musiały w jak najszybszym czasie przystosować swoje podwoje. Co 

z tego wyniknie?, jaka będzie frekwencja?. Tego dowiemy się niebawem. 
Opr. Jarosław Bzowy 
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Spóźniony Hubertus
W sobotę 13 listopada – nomen omen o godzinie 13.00 rozpoczęto 

imprezę pod nazwą Hubertus – Ostrzyca 2010.
Na gości oczekiwali organizatorzy – Jerzy Furmańczyk, sołtys Ostrzycy 

i miłe panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Serwowano tradycyjnie już 
pieczonego barana, grochówkę, wiejski chleb z wiejskim smalcem.

W hubertusowej zabawie brało udział ponad 20 jeźdźców dosiadających 
konie ze stajni Nowogard, Rożnowo, Przemocze, Sąpolnica, Wołowiec i 
Ostrzyca.

Kitę lisa zdobył Ryszard Samson z Nowogardu i on otrzymał puchar 
ufundowany przez burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziembę. Imprezę 
uświetnili kandydaci na radnych z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
– była więc okazja do przedwyborczych przemyśleń… 

Do zobaczenia za rok!
LMM, foto organizatorzy

Halowa Liga Piłki Siatkowej LZS
W dniu 13 listopada rozegrano kolejną rundę Ligi Siatkowej LZS. Zanotowano następujące wyniki:
LUKS Nowogard – LZS Szczytniki 3:0, 
LZS Sikorki – LZS Słajsino 3:0,
Oldboys – Nadleśnictwo Nowogard 3:0, 
LZS Czermnica – Zakład Karny 3:0.
Kolejna runda Ligi w sobotę 27 listopada.

Przypominamy!
W środę 17 listopada o godz. 18.15  rusza Halowa Liga Piłki Nożnej LZS.
Zespoły zapraszamy do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica. 

MGZ LZS Nowogard

Dla Artura
Prezes Henryk Sawicki i trener Ryszard Posacki z kolarskiego klubu LUKS „Panorama Chrabąszcze” nie 

ustają w staraniach o pomoc dla Artura Komisarka. Ostatnio wystosowali pisma w tej sprawie. Przedsta-

wiamy jedno z nich adresowane do redaktora Włodzimierza Szaranowicza dyrektora TVP Sport. W piśmie 

czytamy:

Zwracamy się z prośbą o przed-

stawienie medialne w TVP SPORT 

postaci naszego wychowanka Ar-

tura Komisarka. Artur Komisa-

rek jest 20- letnim zawodnikiem 

reprezentującym aktualnie barwy 

Klubu Sportowego Stal Grudziądz. 

W czasie swojej krótkiej i bogatej 

kariery zawodniczej był zdobywcą 

wielu medali Mistrzostw Polski na 

torze i szosie. W latach 2007/2008 

reprezentował Polskę w Pucharach 

Europy i Świata.

Nagła choroba nowotworowa 

przekreśliła i uniemożliwiła kon-

tynuację dalszej kariery sportowej.

Jako wychowanek LUKS Pano-

rama Chrabąszcze Nowogard kon-

tynuował szczytne tradycje kolar-

skie naszego regionu z którego wy-

wodzą się tacy znani zawodnicy - 

uczestnicy Olimpiad i Mistrzostw 

Świata na torze i szosie oraz Wy-

ścigu Pokoju: Marian Bednarek, 

Rajmund Zieliński,  Czesław Pole-

wiak,  Stanisław Labocha, Henryk 

Woźniak, Zbigniew Szczepkowski   

oraz   zawodnicy   młodszego  po-

kolenia Paweł Zugaj, Łukasz i Pa-

tryk Bonda,  Wojciech Ziółkowski, 

Łukasz Kurkowski, Patryk Komi-

sarek.

Więcej informacji o Arturze 

można uzyskać w TVP Szczecin, u 

Pani Redaktor Ewy Zielińskiej tel. 

603 618 545.

Opr. red LMM

Mikołajkowy Kolarski Wyścig 

Przełajowy i MTB
W dniu 4 grudnia odbędzie się w Nowogardzie, na Stadionie Miejskim  tradycyjny Mikołajkowy Wyścig 

Kolarski. 
W celu omówienia szczegółów organizacyjnych w dniu 19 listopada , w Sali Urzędu Miejskiego o godz. 14.00 

odbędzie się zebranie robocze . Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Ryszard Posacki 
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  Jedynka 
MINIOLIMPIADA W I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Młode dziennikarki 
z I Liceum Ogólnokształcącego

W ramach projektu „Media, ich rola i zadania w społeczeństwie obywatelskim” organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej WSH Szczecin  

uczniowie klasy dziennikarskiej I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wzięli udział w seminarium pt. 

„Profesjonalny szkolny dziennikarz”.  Drugi  etap tego projektu to zachodniopomorski konkurs na najlepszy 

reportaż o tematyce społecznej. Uczennice klasy II a, Marta Damazer oraz Milena Trojanowska pod opieką 

pani Kornelii Sztengiert – Kowalczyk napisały reportaże i uzyskały wyróżnienie w tym konkursie. Nagrodą dla 

uczennic i opiekuna był udział w dziennikarskim panelu warsztatowym. Warsztaty prowadzone były przez pro-

fesorów WSH TWP Szczecin i Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematyka okazała się interesująca, obejmowała 

problematykę praw i obowiązków młodego dziennikarza, dziennikarski warsztat językowy wobec zmian spo-

łecznych. Największe zainteresowanie wzbudził warsztat radiowy, odbywający się w pracowni multimedialnej 

wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie najnowszej generacji.  
 KSz.

Dnia 9.11.2010 r. w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Nowogar-

dzie odbyła się Miniolimpiada 

Historyczna pt. „Polska droga do  

niepodległości”, której celem było  

upowszechnienie wiedzy na temat 

Święta Niepodległości - 11 listo-

pada. Zachodniopomorski Kura-

tor Oświaty, pan Artur Gałęski ob-

jął patronat nad Olimpiadą. Głów-

nym organizatorem miniolimpia-

dy była Pani Dyrektor Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I 

Liceum Ogólnokształcącego im. 

ppor. Emilii Gierczak w Nowogar-

dzie, Karina Surma.

W zmaganiach o zwycięstwo 

udział brali uczniowie reprezen-

tujący następujące szkoły: Zespół 

Szkół Publicznych im. Bronisława 

Malinowskiego z Osiny oraz szko-

ły z Nowogardu: Publiczne Gim-

nazjum nr 1 im. Szarych Szere-

gów, Publiczne Gimnazjum nr 3 

im. Zjednoczonej Europy, ZSO nr 

1 I Liceum Ogólnokształcące im. 

ppor. E. Gierczak, ZSO II Liceum 

Ogólnokształcące, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  im. Stanisła-

wa Staszica.    

 Pani dyrektor Karina Surma 

wraz z panią Marzeną Konopko, 

reprezentującą Zachodniopomor-

skie Kuratorium Oświaty w Szcze-

cinie  uroczyście rozpoczęły  mi-

niolimpiadę. Uczestnicy mogli wy-

kazać się wiedzą z zakresu historii 

okresu odzyskania niepodległości 

przez Polskę w następujących kon-

kurencjach: test z wiedzy ogólnej, 

rozpoznanie pieśni patriotycznych 

oraz  postaci ważnych dla odzyska-

nia niepodległości. Po tych trzech 

konkurencjach przyszedł czas na 

pytania problemowe i teksty źró-

dłowe. Ostatnie zadanie polegało 

na  przedstawieniu zmagań Pola-

ków za pomocą scenki bądź pre-

zentacji multimedialnej.

 Po podliczeniu punktacji w ka-

tegorii Gimnazjum pierwsze miej-

sce ex aequo zajęły zespoły z Gim-

nazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3. 

Drugie miejsce zajął zespół nr 1 

z Zespołu Szkół Publicznych im. 

Bronisława Malinowskiego w Osi-

nie, natomiast miejsce trzecie 

przypadło zespołowi nr 2 z Zespo-

łu Szkół Publicznych im. Bronisła-

wa Malinowskiego w Osinie. W 

kategorii szkół Ponadgimnazjal-

nych pierwsze miejsce również ex 

aequo zajęły następujące drużyny:  

zespół nr 1 z I LO oraz zespół z II 

LO. Miejsce drugie zajęła druży-

na z Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych. Miejsce trzecie przypa-

dło zespołowi nr 2 z I LO. Po ogło-

szeniu wyników nastąpiło uroczy-

ste wręczenie dyplomów oraz na-

gród książkowych. Mamy nadzie-

ję, że tego rodzaju konkurs stanie 

się tradycją i za rok spotkamy się w 

podobnym gronie.
Marta Damazer

I Liceum OgólnokształcącegoWieści ze Szkoły 
Podstawowej 
w Strzelewie

Dnia 10 listopada odbył się uro-

czysty apel z okazji Święta Nie-

podległości. Uczniowie, pod czuj-

nym okiem pani Magdaleny Da-

widowskiej, przygotowali cieka-

wy program artystyczny. Oprócz 

recytacji nie zabrakło pieśni pa-

triotycznych, pokazu zdjęć. Jak co 

roku pełni powagi i zadumy od-

daliśmy cześć tym, dzięki którym 

żyjemy dziś w wolnym i niepodle-

głym kraju.

Podczas apelu ogłoszono wyni-

ki szkolnego konkursu „Poprawna 

polszczyzna dla uczniów”. Wyni-

ki zaskoczyły wszystkich, ponie-

waż 3 osoby z trzech różnych klas 

otrzymały tę samą ilość punktów. 

Brawo! Najlepiej z językiem pol-

skim poradzili sobie: Milena Kul-

da z klasy IV, Szymon Piecyk z kla-

sy V i Justyna Stefańska z klasy VI. 

Wyróżnieni otrzymali nagrody 

książkowe.

Zakończyła się rywalizacja klas 

w zbiórce makulatury. Klasa IV 

okazała się bezkonkurencyjna. 

Uczniowie uzbierali ponad 200 kg. 

W nagrodę otrzymają kg cukier-

ków i przez tydzień będą zwolnie-

ni z pytania…

Jesień, pomimo charaktery-

stycznej aury, nie nastraja nas pe-

symistycznie. Nawet najbliższe ze-

branie z rodzicami (18.11) nie jest 

w stanie popsuć humoru uczniom 

naszej szkoły. Już 24-go listopa-

da wyjeżdżamy do Teatru Współ-

czesnego na sztukę pt. „Na arce o 

ósmej”, a zaraz po nich… wieczór 

zabaw i wróżb, czyli… Andrzejki. 

I jak tutaj się nudzić!

mdp

Kościuszki

W świetlicy patriotycznie…
W nowo otwartej świetlicy środowiskowej w Kościuszkach  w dniu 11 listopada 20010 r, odbyła się wieczor-

nica z okazji 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Licznie przybyli mieszkańcy. Starsi i mło-

dzież podczas spotkania śpiewali pieśni legionowe, żołnierskie i patriotyczne. W ten sposób uczczono nasze 

narodowe Święto Niepodległości. Opiekun świetlicy. 

H. Bogdanowicz.
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DROGA 

POLAKÓW 

DO WOLNOŚCI
10 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-

szica uczciliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kla-

sa II TŻ przygotowała na ten dzień prezentację pt. „Droga Polaków do 

Niepodległości”, która przypomniała nam o ważnych wydarzeniach z hi-

storii Polski (bitwy, powstania, zmiany herbów na przestrzeni lat). Pre-

zentację można było obejrzeć w głównym holu szkoły, wyświetlana była 

na każdej przerwie na dużym ekranie. Zorganizowaliśmy także wystawę 

na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego, która zawierała najważ-

niejsze informacje na jego temat, można było również obejrzeć rękopisy 

Marszałka.

Gabriela Dukaczewska, Marta Przybylska - klasa II TŻ

Zdjęcie: Gabrysia i Marta podczas prezentacji wystawy.

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika 
Zawadzka, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, 
Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

SPORTOWE WIEŚCI 

TURNIEJ JUBILEUSZOWY 

w ZSP im. Stanisława Staszica 

w NOWOGARDZIE      
Z okazji jubileuszu 40-lecia naszej szkoły odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców szkół gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej odbywał się systemem ,,Każdy z Każdym’’. Po zaciekłej sportowej ry-

walizacji wyniki przedstawiają się następująco:

Wśród dziewcząt:                         Wśród chłopców:     

1. Miejsce - LO Koszalin,   1. Miejsce - ZSP Nowogard,

2. Miejsce - ZSP,                                2. Miejsce - LO1 Nowogard,

3. Miejsce - Gimnazjum nr 3 Nowogard,  3. Miejsce - LO2 Nowogard.  

4. Miejsce - LO Świdwin.     

              

W skład drużyny dziewcząt wchodzą: Sylwia Jeziorska, Jola Parszyk, Marika Zawadzka, Kinga  Piwowar-

czyk, Ines Penczek, Malwina Król,  Monika  Nosek, Róża Nosek, Ola Król, Dominika Malicka, Gabrysia Polak 

i Michalina Waszak.

Opiekun Pan Zbigniew Ceranka

W skład drużyny chłopców wchodzą:

Artur Sućko, Dawid Kot, Przemek Lelowski, Mateusz Wawrzyniak, Tomasz Iwan, Mateusz Czapski,  Kryspin 

Krzywński, Mateusz Wypplinger, Bartek Lorent,  Filip Kowalski, Jacek Kopiecki, Bartosz Fedak,  Łukasz Bara-

nowski i Arek Balcer.

 Opiekun Pan Jerzy Stolf

 

Zdjęcie: Drużyna dziewcząt ZSP i trener Pan Zbigniew Ceranka

DZIEŃ 

BEZ PAPIEROSA 

W ZSP
15 listopada obchodzony jest w naszej szkole „Dzień bez pa-

pierosa”. Tym razem akcja zorganizowana jest przez uczniów 

klasy I TM.W szkole pojawiły się plakaty, które potwierdzają 

szkodliwość tego zgubnego nałogu i zachęcają do unikania ty-

toniowego dymu. 

08.11.2010 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, nad 

którymi czuwała komisja w składzie: Julita Owsińska, Marta Przybylska 

i Michalina Waszak. Do samorządu kandydowało 35 uczniów, spośród 

których najwięcej głosów uzyskali:

Alicja Cegielska   92 głosy

Wojciech Rafi ński   78 głosów

Bartek Bartkowiak   74 głosy

Anita Szcześniak   72 głosy

Wioleta Osowska   61 głosów

Dawid Grygowski    55 głosów

Dawid Lasek    51 głosów

Piotr Grzelak    48 głosów

Basia Jońca    46 głosów

 Paula Hofses    46 głosów

 Marek Wiatr    44 głosy

 Sara Berezowska    43 głosy

 Ola Król    42 głosy

 Ola Jarczewska    33 głosy

 Daria Filipczak   31 głosów

Gratulujemy i życzymy sukcesów i owocnej pracy!

SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

WYBRANY
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Nic o was bez was  
- dlaczego warto iść na wybory

Marcin Nieradka – kandydat na 
radnego Platformy Obywatelskiej 
(okręg 2, miejsce na liście 2)

Kampania wyborcza dobiega 
końca. I choć można ją różnie 
oceniać, bo była chyba lepsza niż ta 

sprzed czterech lat. Plakaty, banery 
i gazetowe reklamy to norma w po-
litycznej rywalizacji. Zdecydowanie 
mniej było już np. wyborczych ulo-
tek na których kandydaci zazwyczaj 
dzielą się swoim dotychczasowym 
dorobkiem i proponują rozwiązania 
na przyszłość. Była także próba 
debaty. Toczona co prawda przez 
niektórych kandydatów na łamach 
prasy dyskusja nie zaspokoiła po-
trzeb. Brało w niej udział zaledwie 
kilka osób. Każda próbowała bronić 
swojego programu, a nawet często 
argumentować, iż zawarte w nim 
obietnice są mało realne. 

Ważne żeby po 21 listopada każ-
dy z kandydatów, który zostanie 
radnym pamiętał choć o jednej 
przedwyborczej deklaracji. Tylko 
takim sposobem możemy za czte-
ry lata mieszkać w lepszej gminie. 

Gratuluję też kandydatom, którzy 
głosu nie zabrali. Może i lepiej, bo 
zorientowali się, że nie mając nic 
do zaoferowania warto przemilczeć 
ten okres. Jestem przekonany, iż 
wyborcy zwrócą na to uwagę.   

Mniejsza o to. Ważne, byśmy 
najbliższą niedzielę poszli do wy-
borów z wiarą. Obywatel powinien 
chodzić na wybory żeby wiedział po 
co żyje i czuł, że odpowiada za to, 
jak wygląda rzeczywistość, która go 
otacza. Jeśli chcemy, by Nowogard 
wkroczył na drogę rozwoju tu mu-
simy zdawać sobie sprawę z wagi 
uczestnictwa w elekcji. Kto nie gło-
suje ten również głosuje. Wybiera 
jednak stagnację i zacofanie.

Do udziału w wyborach szczegól-
nie namawiam młodych. Wiem, że 
rozumieją, iż ich głosy mogą zade-
cydować o przyszłości Nowogardu. 

Obecne wybory  to wynikający z 
naturalnej wymiany pokoleń do-
piero początek okresu, w którym 
młodzież może odegrać wielką rolę. 
Warto, więc by skorzystała z szansy, 
by później nie musiała narzekać. 

Głosować warto, bo kartką wy-
borczą można zmienić rzeczywi-
stość. Warto, również bo czasem 
można obronić przed zburzeniem 
dotychczasowy dorobek wypraco-
wany przez poprzednie pokolenia. 
Nadrzędną ideą wywalczoną przez 
nie dla nas jest właśnie wolność, 
z  której korzystać po prostu się 
opłaca. 

By modernizować Nowogard 
musimy zacząć od swojego podwór-
ka. Nie warto więc narzekać. Nie 
należy też mówić, że nie ma na kogo 
głosować. W gąszczu kandydatów 
zawsze znajdzie się ktoś, kogo warto 

obdarzyć zaufaniem. Każda władza 
jest odzwierciedleniem przekroju 
społeczeństwa, którym zarządza. 
Idźmy na wybory, by nikt nie mógł 
decydować o naszej przyszłości 
bez nas. Każdy kandydat powinien 
namawiać społeczeństwo nie tylko 
do głosowania na własną osobę, 
ale przede wszystkim do udziału w 
wyborach.

Rozmawiam z ludźmi i wierzę, że 
zdecydowana większość mieszkań-
ców Nowogardu skorzysta z tego 
prawa. Proszę zarazem o oddanie 
głosu na moją skromną osobę. 
Przez lata starałem się rozwiązywać 
Państwa problemy jako dzienni-
karz. Jestem przekonany, że będąc 
radnym mógłbym dla was zrobić 
jeszcze więcej.   

To drepce nowe pokolenie...

Marcin Simiński

kandydat na radnego 

Nowogardzkie Forum 

Samorządowe

Wszystko wskazuje na to, że 

mamy do czynienia z przełomową 

zmianą w życiu politycznym nasze-

go miasta.  Przełomową, bo pokole-

niową. Listy większości komitetów, 

przeszły bowiem gruntowny lift ing 

wiekowy. Zresztą podobną sytuację 

można zaobserwować w wielu in-

nych miastach, chociażby w bliskim 

mi ostatnio, ze względu na obowiąz-

ki służbowe, Gryfi nie. Czy będzie-

my umieli skorzystać z tej ogrom-

nej szansy i potencjału? I nie chodzi 

tutaj o wyrażanie  haseł pustych jak  

bęben „Rolling Stonesów”: „głosuj-

cie na młodych – bo niegdy nie byli 

radnymi, są niezależni i spoza ukła-

dów”. Sic! Młodość, nie może być 

bowiem jedynym determinantem w 

dokonywaniu wyboru władz. Choć 

niewątpliwe jest dużym atutem. 

Chodzi bardziej o pełne wykorzysta-

nie pokładów jakie tkwią w młodszej 

części społeczeństwa, w  celu zbudo-

wania nowej „elity” politycznej. Ktoś  

przecież za pięć, dziesięć, piętnaście 

lat będzie musiał tą władzę sprawo-

wać.  Dlatego, należy w stu procen-

tach wykorzystać chęć wzięcia od-

powiedzialności za przyszłość i dal-

szy rozwój miasta, jaką ewidentnie 

młodzi ludzie wyrazili godząc się tak 

licznie na udział w wyborach. Z tego 

należy skorzystać utrzymując po-

ziom tego zaangażowania również 

po zakończeniu wyborów - i to  nie 

zależnie od ich wyników. 

Zmiana pokoleniowa, która nie-

wątpliwie się rozpoczęła, tak czy 

inaczej będzie następowała. To eg-

zystencjalne następstwo. Czy znaj-

dzie swoje odzwierciedlenie już w 

przyszłym składzie rady miejskiej? 

Być może. Nie o wynik jednak tutaj 

chodzi a o przygotowywanie do ob-

jęcia władzy przedstawicieli młode-

go pokolenia w niedalekiej przyszło-

ści.   Jak to zrobić? Na początek wy-

starczy zachęcać młodych  do współ-

pracy,  umożliwiać im udział w ży-

ciu organizacji i stowarzyszeń, do-

ceniać ich zaangażowanie i słuchać 

wyraźniej co mają do powiedzenia. 

Mówiąc krótko nie pozwolić by  się 

zniechęcili do aktywności społecz-

nej.  Za 4 lata listy kandydatów na 

radnych będą w dużo większym 

stopniu zmodyfi kowane personal-

nie. Praca nad forowaniem nowych 

nazwisk, popularyzacją społecznej 

aktywności oraz otaczanie wspar-

ciem młodego pokolenia uchroni 

wszystkich przed  masowymi „ła-

pankami” i przypadkowością, które 

w konsekwencji mogą doprowadzić 

do całkowitego wykluczenia ze sce-

ny politycznej.

Pytanie czy młodzi ludzie są goto-

wi na przyjęcie odpowiedzialności, 

w świetle której stawia ich natural-

na konsekwencja życia? Aby w peł-

ni wykorzystać swój udział w pracy 

na rzecz dalszego rozwoju miasta,  

trzeba będzie przyswoić ogromną 

wiedzę na temat zasad funkcjono-

wania samorządu. Będzie też trzeba 

angażować się w życie miasta i na-

mawiać do tego innych. Stanowienie 

prawa i reprezentowanie mieszkań-

ców w Ratuszu to z jednej strony za-

szczyt ale z drugiej ogromna presja. 

Nie można też pozwolić, przynaj-

mniej do pewnego stopnia, by górę 

nad rozsądkiem wzięła  młodzień-

cza porywczości i chęć zmieniania 

wszystkiego   w  ramach politycznej 

nadpobudliwości, czyli często robie-

nia na złości z zasady. Takie zacho-

wanie w konsekwencji prowadzi do 

frustracji i wyalienowania.  Miastu 

to nic dobrego nie przyniesie. Mogli-

śmy to nie raz obserwować podczas 

mijającej kadencji rady miejskiej. 

Musimy zrozumieć, że kreatywność 

i młodość w połączeniu z doświad-

czeniem i dojrzałością dadzą dużo 

większe żniwa. 

Obserwując, dobiegającą końca 

kampanię wyborczą,  należy jednak 

już dziś sprzeciwić się pewnym za-

chowaniom, które z pewnością nie 

zachęcają do angażowania się w pra-

cę na rzecz samorządu.  Nie może 

być akceptacji dla  karania za wy-

borcze decyzje i tworzenia podzia-

łów tam gdzie ich nie ma. Nie moż-

na w milczeniu tolerować wyborczej 

hipokryzji, kłamstwa, kumoterstwa, 

lekceważenia ludzi i ich prawa do 

własności.  Nie można akceptować 

przekupstwa wyborczego na wsiach, 

szantażowania elektoratu, braku sza-

cunku dla tradycji i miejsc upamięt-

niania zmarłych oraz pogardliwego 

traktowania ludzi.  Należy zwalczać  

polityczne zuchwalstwo. Na nisz-

czącą ludzkie zaangażowanie i zapał 

propagandę zgody już nie będzie...

przynajmniej z mojej strony. 

Pozornie bezradny 

Dnia 10 listopada w świetlicy 

wiejskiej, mieszkańcy miejscowo-

ści Bodzęcin zebrali się na wie-

cu wyborczym kandydata na rad-

nego pana Romana Jerzego Sal-

wy. Grono mieszkańców było dość 

liczne (około 40 osób) ku uciesze 

kandydata. Z frekwencji nie był 

jednak zadowolony obecny rad-

ny,  co wyraźnie okazywał złośli-

wymi uwagami i ostentacyjnym 

żuciem gumy. Uwagi były kiero-

wane pod adresem Pana Salwy i 

miały na celu udowodnienie ze-

branym, że kandydat ewidentnie 

nie nadaje się do pełnienia funkcji 

radnego Bodzęcina. Jednak obec-

ny radny, Krzysztof Olejnik na py-

tania zadawane przez kandyda-

ta nie umiał, czy może nie chciał 

odpowiadać. Ktoś inny skomen-

towałby to tak  - za bardzo zajęty 

był żuciem gumy. Zebranie jednak 

odbywało się dalej i zmierzało w 

bardzo dobrym kierunku. Począt-

kowo ludzie byli bierni i zapewne 

skrępowani obecnością radnego – 

panowało milczenie, nie było żad-

nych  pytań. Skrępowany poczuł 

się też sam Pan Salwa, co można 

tłumaczyć brakiem doświadcze-

nia w wystąpieniach publicznych. 

Nie świadczy to wcale o tym, iż nie 

jest w stanie nic ludziom zaofero-

wać. Z trudnej sytuacji doskonale 

wybronił pana Salwę  jego Pełno-

mocnik z ramienia Partii Prawica 

Rzeczpospolitej pan Marek Słom-

ski. Przedstawił bogaty program 

działania kandydata zamieszczony 

w kolejnym nr „Dziennika Nowo-

gardzkiego”. Padły pytania i pro-

pozycje ze strony zebranych. Py-

tania dotyczyły podstawowych 

problemów wsi: braku jakiejkol-

wiek  komunikacji, fatalnego stanu 

dróg, braku oświetlenia w miej-

scach gdzie jest to niezbędne. Pro-

blemy te dostrzega każdy przecięt-

ny mieszkaniec Bodzęcina, nawet 

Pan Kuratnik , który przeprowa-

dził się do wsi 2 lata temu.  Zda-

je się jednak nie wiedzieć o nich 

obecny radny wymieniony na 

wstępie.. Czy jemu wygodnie jest 

tego nie wiedzieć ? Nie wiemy!  Po 

zachowaniu i ostrych uwagach ze-

branych widać, że już nie chcą się 

tego dowiadywać i dociekać praw-

dy. Oczekują konkretnego planu 

działania, jaki w przyszłości za-

owocuje  realizacją  i spełnieniem 

przedstawionych potrzeb. Oka-

zało się, że  pozornie bezrobotny 

człowiek Pan Salwa, chociaż nie 

urodził się mówcą doskonałym 

– uzyskał dość wymowne popar-

cie obecnych. Samym przebiegiem 

zebrania  w deszczowy listopado-

wy wieczór mieszkańcy to udo-

wodnili. Wśród zebranych znala-

zła się spora grupa młodzieży, co 

jest kolejnym dowodem na pozy-

tywne zainteresowanie kandyda-

tem i sympatią jaką jest darzony. 

Wystąpienie osoby upoważnionej 

do zgłoszenia kandydata na rad-

nego było ostatecznym na to do-

wodem. Komentarz był krótki:  „ 

Skończmy z biernością i postawmy 

na działanie, a tym samym na Pana 

Romana Jerzego Salwę”. 

Anna Babczyńska 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

916-18.11.2010 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Polska jest najważniejsza

Kandydat do Rady Miejskiej

Lista nr 5   Okręg 1   Pozycja 1

Jerzy Majewski

Wybory Samorządowe 2010

21 listopada -Wyborco proszę o Twój głos

          Prawo i Sprawiedliwość

                                     Prawo i Sprawiedliwość

Nr 1
do Rady Miejskiej

w Nowogardzie

OKRĘG NR 3

lista nr 5

Nr 1
do Rady Powiatu 

OKRĘG NR 2  

lista nr 5

Euzebiusz 

ADAMSKI



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 87 (1921)WYBORY SAMORZĄDOWE 2010



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1116-18.11.2010 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12 Nr 87 (1921)

www.marcinnieradka.pl

Krystyna Bożena 

Kłosowska
Kandydatka do Rady Miejskiej

OKRĘG Nr 2   POZYCJA nr 1

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1316-18.11.2010 r. 

Henryk Władysław

 SZCZUPAK
Kandydat na radnego POWIATU

11 
na liście 

SLD

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Jerzy Roman Salwa
Kandydat na radnego Gminy Osina

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Okręg Wyborczy 
nr 6

Rafał Szpilkowski

KWW Wspólny Nowogard

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego przygoto-

wany przez K. Ziembę i przyjęty 

przez sprzyjajacych mu radnych 

przewiduje poszerzenie dro-

gi dojazdowej do byłej jednost-

ki wojskowej obok Glicka. Jest 

to haniebne zwieńczenie działań 

burmistrza, który od 8 lat robi 

wszystko, aby pomóc w budowie 

w tym miejscu zakładu utylizacji 

odpadów zwierzęcych wszyst-

kich kategorii zagrożenia, który 

nazywany jest potocznie „padli-

niarnią”.

 

Na początku przypomnę, że 

temat zakładu utylizacji odpa-

dów zwierzęcych pojawił sie w 

2002 r., kiedy to ówczesna ko-

alicja SLD-PSL, na której czele 

stał duet Ziemba-Bielida, przy-

jęła plan miejscowy umożliwia-

jący budowę padliniarni na te-

renie byłej jednostki wojskowej. 

Od tamtej pory właściciel grun-

tów – J.Smal poszukiwał inwe-

stora chętnego do realizacji in-

westycji. W końcu udało mu się 

znaleźć niemiecką fi rmę WA-

BIO. Jednak wtedy okazało się, 

że  nie da się wykonać projektu 

zakładu bez odpowiednio sze-

rokiego dojazdu. W 2008 r. K. 

Ziemba pod wpływem J. Sma-

la przygotował projekt uchwały 

mającej zapewnić wprowadze-

nie takiego dojazdu – do drogi 

prowadzącej z kierunku Karska i 

Dąbrowy. Burmistrz wprowadził 

go pod obrady Rady Miejskiej w 

czerwcu 2008 r. Doszło do praw-

dziwego trzęsienia ziemi w ów-

czesnej koalicji, w której rów-

nież ja się znajdowałem. Bowiem 

podczas rozmów programowych 

poprzedzających zawiązanie ko-

alicji w 2006 r. burmistrz Ziem-

ba zapewniał, że „nie ma tema-

tu Glicka”. Okazało sie to kłam-

stwem. Na szczęście po gorą-

cej dyskusji uchwała przepadła 

odrzucona większością głosów 

12:7. Jedynym dojazdem do jed-

nostki pozostała wąska asfaltowa 

droga prowadzaca od wsi Glic-

ko, na której z trudnością mogą 

się wyminąć dwa auta osobowe. 

Ten fakt uniemożliwiał wykona-

nie projektu zakładu. Od tamtej 

pory wydawało się, że z padli-

niarnią mamy spokój. Niestety 

nie docenialiśmy sprytu i deter-

minacji burmistrza Ziemby.

W środę, 3 listopada, na 18 dni 

przed końcem kadencji, odby-

ła się zwołana w trybie pilnym 

sesja, na której przyjęte zostały 

plany zagospodarowania prze-

strzennego dla 6 obrębów naszej 

gminy. W jednym z nich prze-

szmuglowane zostało poszerze-

nie drogi dojazdowej do jednost-

ki w Glicku, które de facto otwie-

ra możliwość rozpoczęcia budo-

wy padliniarni. Na mapie w ska-

li 1:2000, w jakiej otrzymaliśmy 

plan, pasek gruntu poszerzający 

drogę ma zaledwie 4 mm. I trze-

ba go szukać na jednym z 34 ar-

kuszy w formacie A3, na jakie 

został pocięty obręb Miętno. Nic 

dziwnego, że żaden inny radny 

nie zwrócił na to uwagi. Gdy-

Burmistrz Ziemba włączył zielone światło dla padliniarni
by nie przeczucie, że trzeba na 

wszelki wypadek sprawdzić są-

siedztwo Glicka, ja też nie od-

kryłbym tego faktu. 

Dzień przed sesją rozmawia-

łem z radnymi Kucalem i Krzy-

wanią, którzy w 2008 r. głosowa-

li razem ze mną przeciw uchwale 

burmistrza Ziemby. Poinformo-

wałem ich o zagrożeniu płyną-

cym z przyjęcia planu miejsco-

wego dla Miętna. Prosiłem ich 

o pomoc w zdjęciu tej uchwały 

z porządku obrad sesji, aby mo-

gła się nią zająć nowa rada miej-

ska po nadchodzacych wybo-

rach, aby nie podejmować ryzy-

ka otwarcia możliwości budo-

wy padliniarni. Niestety, były to 

próby daremne, gdyż następnego 

dnia radny Kucal był nieobecny 

na sesji, natomiast przewodni-

czacy Krzywania pierwszy ocho-

czo podniósł rękę tak, jak oczeki-

wał tego burmistrz Ziemba.

Podczas sesji przedstawiłem 

Radzie całą sprawę najdokład-

niej jak potrafi łem. Na obrazie 

z rzutnika multimedialnego po-

kazałem planowane poszerze-

nie drogi. Wskazałem trasę jaką 

bedą musiały pokonać ciężarów-

ki z padliną, aby dojechać do za-

kładu – prowadzącą przez osie-

dle Bema, przez środek Miętna, 

przez centrum Glicka. Przypo-

mniałem, że w 2008 roku jako 

rada zdecydowanie opowiedzie-

liśmy się przeciwko budowie za-

kładu utylizacji padliny. Przeko-

nywałem, że wystarczy przecież 

odrobina wyobraźni, aby zrozu-

mieć po co do terenu, który jest 

nieużytkiem, doprowadza się 

drogę o szerokości 20 m. Wspie-

rał mnie w dyskusji jedynie rad-

ny Szafran, natomiast argumen-

ty przeciwne do naszych przed-

stawiały trzy osoby: inspektor 

UM - M. Antczak, radny Bielida 

oraz burmistrz Ziemba. P. Ant-

czak twierdził, że musimy po-

szerzyć drogę, bo taki obowiązek 

nakłada na nas jakieś rozporzą-

dzenie. Twierdził również, że tak 

samo zwiększone zostały para-

metry innych dróg. Ale nie po-

trafi ł wskazać żadnej innej drogi, 

która została potraktowana w ten 

sposób.

\K. Ziemba stwierdził, że szu-

kam teorii spiskowych i dodał: 

„Ja nie powiem panu, czy on po-

wstanie w tym roku, czy w przy-

szłym roku, ten zakład, bo to 10 

lat już się kula i zawsze z tego ty-

tułu jest wiele problemów. (...) Ta 

koalicja jest zdecydowana żeby 

robić. (...) I proponuję żeby to 

przyjąć i sprawa się skończy i nie 

będziem do tematu wracać. (...) I 

jeszcze raz zwracam się do klu-

bu koalicyjnego, bo na was mogę 

liczyć, że przyjmiecie tą uchwałę 

i proszę się nie obawiać, że robi-

my jakiś tutaj zamach na miesz-

kańców Glicka, czy mieszkań-

ców Miętna.”

\Pozostało mi tylko złożenie 

wniosku o wykreślenie plano-

wanego poszerzenia drogi z pro-

jektu uchwały. Zwróciłem się z 

ostatnim apelem do radnych: 

„W Państwa rękach jest przy-

szłość tego obszaru. W tym te-

macie nie powinno być koalicji, 

ale jednostkowe myślenie o tym, 

jak każdy z Państwa ocenia ten 

temat.”

 Niestety, moja popraw-

ka została odrzucona stosunkiem 

głosów 9:6. Głosowanie nad ca-

łością uchwały pokazało jednak, 

że duża grupa radnych podzieli-

ła moje obawy co do uchwalenia 

planu miejscowego w tej postaci. 

Wynik głosowania nad całością 

uchwały wyniósł 8:7 przy 2 gło-

sach wstrzymujacych się! Zabra-

kło zatem tylko jednego głosu, 

aby głosowanie pozostało nie-

rozstrzygnięte. Wielka szkoda, 

że jako pierwszy rękę za podję-

ciem uchwały otwierającej dro-

gę do budowy padliniarni pod-

niósł M. Krzywania. W taki sam 

sposób głosowali radni Czapla,   

Bielida, Augustynek, Laskowski, 

Majewski, Kubicki, Mularczyk. 

Wstrzymali się: K.Wysoszyńska 

i R. Paśko. Natomiast rozważ-

nie, z pełną świadomościa zagro-

żenia głosowali wraz ze mną: T. 

Szafran, K. Kłosowska, S. Kazu-

ba, M. Bociarski, J. Fedeńczak, 

A. Szkołuda. Jak widać podział 

głosów nie był odbiciem podzia-

łu na koalicję i opozycję. Szkoda, 

że tej odrobiny wyobraźni zabra-

kło zwłaszcza panom Krzywani 

i Majewskiemu, których do tej 

pory nigdy nie posądziłbym o 

sprzyjanie padliniarni w Glicku.

Należy wspomnieć także po-

stawę radnego A. Wasiaka, który 

był obecny na sesji. Jednak mimo 

tego, że słuchał dyskusji, to opu-

ścił salę obrad przed głosowa-

niem, a powrócił po jego zakoń-

czeniu. W ten sposób os. Bema 

pozostało bez głosu swojego re-

prezentanta, gdyż radny Kucal, 

jak już wspomniałem, wcale nie 

pojawił się na sesji.

 A właśnie os. Bema naj-

bardziej odczuje istnienie pa-

dliniarni. To tam najintensywa-

niej czuć smród gnojowicy z Po-

ldanoru w Miętnie. Gdy do tego 

dojdzie jeszcze odór rozkładają-

cych się odpadów zwierzęcych 

i wyziewy ze spalarni w Glic-

ku, to naprawdę nie będzie cze-

go zazdrościć. Następnym za-

grożeniem jest fakt, że z drogi na 

Miętno nie będzie bezpośrednie-

go wjazdu na obwodnicę. Ozna-

cza to, że wszystkie transpor-

ty będą przejeżdzały przez ul. 

Bema. Może właśnie dlatego zo-

stała tak ładnie odremontowana. 

A transportów będzie dużo. Fir-

ma WABIO, która chce budować 

padliniarnię, deklarowała w 2008 

r., że zakład będzie przetwa-

rzał 250.000 ton odpadów rocz-

nie. Przy założeniu, że w roku 

jest 255 dni roboczych otrzymu-

jemy zawrotną sumę 980 ton/

dzień! 980 ton odpadów wszyst-

kich kategorii zagrożenia będzie 

przejeżdżać głównie przez Bema, 

Miętno i Glicko, ale Dabrowy i 

Karska też nie ominie.

 Burmistrz Ziemba w 

ostatnim czasie odświeżył swój 

wizerunek. Kreuje się na troskli-

wego gospodarza, co to nawet w 

lakierkach w błoto wejdzie, żeby 

się napić wody z nowo ustawio-

nego hydrantu. Nie ma wstęgi, 

której by nie przeciął i pleców, 

których by nie poklepał. Ale nie 

możemy zapominać, że ten do-

bry wujek jedną ręką poklepu-

je, a drugą chce wbić naszej gmi-

nie przysłowiowy nóż w plecy. 

Tym nożem jest temat padliniar-

ni w Glicku, która pozostanie na 

długie lata nawet wtedy, gdy K. 

Ziemba zniknie z Nowogardu. 

18 dni przed końcem kadencji 

zapiął sprawę, która wymykała 

mu sie przez ostatnie lata. Zrobił 

to przy pomocy innych kandyda-

tów na fotel burmistrza – Czapli 

i Krzywani oraz radnych z okrę-

gu wiejskiego – m.in. Kubickiego 

i Laskowskiego.

Jest jeszcze możliwość unie-

ważnienia tej uchwały, o co będę 

stanowczo zabiegał. Ale rzeczą 

najważniejszą jest, aby nowogar-

dzianie wybrali takich radnych i 

takiego burmistrza, którzy wy-

korzystają wszystkie prawnie do-

zwolone sposoby, aby nie dopu-

ścić do budowy padliniarni.

P.S. Na stronie interneto-

wej www.wspolny-nowogard.pl 

można zapoznać się z nagraniem 

wideo z przebiegu opisanej sesji.
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Poradnik wyborczy 
Już w najbliższą niedzielę (21 listopada) 

dokonamy wyboru władz samorządowych. 
Pamiętajmy, że w wyborach na burmistrza, 
do Rady Miejskiej, Powiatu, Sejmiku Wo-
jewódzkiego możemy oddać po jednym 
Każdy z nas otrzyma cztery listy wyborcze i 
będzie mógł zagłosować na: 

1. Tylko jednego kandydata na Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowogard (spośród 
5 kandydatów), 

2. Tylko jednego kandydata do Rady 
Miasta Nowogard (spośród 219 kandydatów, 
na 6 listach), 

3. Tylko jednego kandydata do Rady 
Powiatu Goleniowskiego (spośród 42 kan-
dydatów, na 4 listach), 

4. Tylko jednego kandydata do Sejmi-
ku Województwa Zachodniopomorskiego 
(spośród 55 kandydatów, na 7 listach).

- W wyborach do Sejmiku Zachodnio-
pomorskiego wystartują przedstawiciele 
następujących komitetów: Prawica Rzeczy-
pospolitej, Platforma Obywatelska, Prawo 
i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Polska Partia Pracy, Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Lewica, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej.

- W wyborach do Rady Powiatu wystartują 
przedstawiciele następujących komitetów: 
Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
Prawo i Sprawiedliwość. 

- W wyborach na burmistrza wystartują: 
Kazimierz Ziemba, Cezary Marcinkowski, 
Robert Czapla, Marek Krzywania, Tomasz 
Szafran

 - W wyborach do Rady Miasta wystartują 
przedstawiciele następujących komitetów: 
Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, 
KW Wspólny Nowogard, KW Nowogardzkie 
Forum Samorządowe, Prawo i Sprawiedli-
wość. Pamiętajmy, że na kartach do głoso-
wania możemy postawić tylko jeden krzyżyk, 
przy nazwisku tylko jednego kandydata.

To z jakiej grupy kandydatów będziemy 

wybierali naszych przedstawicieli do Rady 

Miasta zależy od naszego miejsca zamieszka-

nia. Z tego powodu gmina została podzielona 

na trzy okręgi wyborcze:

Okręg nr 1
Ulice: Bohaterów Warszawy, Gryfitów, 

Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Radosława, 

Światowida, 15 Lutego, Adama Asnyka, 
Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, 
Ogrodowa, Zaciszna, Stefana Żeromskiego, 
Cmentarna, Jana Kasprowicza, Jana Kocha-
nowskiego, Magazynowa, Adama Mickiewi-
cza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Mikołaja 
Reja, Władysława Reymonta, Henryka Sien-
kiewicza, Juliusza Słowackiego, Wartcka, , 
Batalionów Chłopskich, Dąbrowszczaków, 
Dworcowa, Górna, Kazimierza Wielkiego, 
Fabryczna, Jana Kilińskiego, 700-Lecia, 3 
Maja, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, 
Ludwika Waryńskiego, Zielona.

Okręg nr 2
Ulice: Bankowa, Blacharska, Stefana 

Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Luboszan, Lutyków, 5 Marca, Osiedlowa, 
Plac Wolności, Warszawska, Armii Krajowej, 
Brzozowa, Bartosza Głowackiego, Cypriana 
Kamila Norwida, Dębowa, Stefana Grota 
Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Kosynie-
rów, Tadeusza Kościuszki, Lipowa, Macieja 
Rataja, Plac Szarych Szeregów, Racławicka, 
Teodora Roosevelta, Władysława Sikorskie-
go, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Wiejska, 
Zamkowa, Jarosława Dąbrowskiego, Gen. 

Leopolda Okulickiego, Kościelna, Kowalska, 
Marsz, Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, 
Promenada, Romualda Traugutta, Wileńska, 
Wojska Polskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Jó-
zefa Wybickiego, Leśna, Stanisława Staszica, 
Smużyny, Pustać.

Okręg nr 3
Wsie: Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, 

Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, 
Żabówko, Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, 
Kulice, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sąpole, 
Słajsino, Wierzbięcin, Długołęka, Krasnołę-
ka, Wyszomierz, Olchowo, Miękkie, Nowe 
Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Radłowo, 
Starogoszcz, Kościuszki, Gardna, Siecie-
chowo, Czermnica, Strzelewo, Świerczewo, 
Suchy Las, Płotkowo, Bochlin, Błotno, Błotny 
Młyn, Karsk, Warnkowo, Dąbrowa, Grabin, 
Łegno, Miodne, Ogary, Sikorki, Trzechel, 
Dobroszyn, Olszyca, Ogorzele, Ptaszkowo, 
Wierzchęcino, Zakłodzie, Glicko, Lestkowo, 
Orzechowo, Orzesze, Struga, Szczytniki, 
Wierzchy, Wołowiec, Zatocze.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Pieśń z takim tytułem towarzy-

szyła (sic) mi już w dzieciństwie 

oraz całej mojej młodości. Pre-

zentowana podczas uroczystości 

związanych z obchodami ważnych 

świąt państwowych zwracała na 

siebie uwagę pod wieloma (zapew-

ne) względami, ale na mnie naj-

mocniej oddziaływał jej rytm.

Dopiero po latach dowiedzia-

łem się, że jest to rytm poloneza 

-jednego z pięciu polskich tańców 

narodowych - który wywodzi się 

z chodzonego (ludowego), a któ-

ry dopiero później „wkroczył” na 

salony. Z biegiem czasu stał się 

do tego stopnia tańcem reprezen-

tatywnym Polaków - głównie za 

sprawą Fryderyka Chopina - że 

powszechnie przyjęła się jego fran-

cuska nazwa.

Przytoczony wyżej przykład 

urodzenia się wspólnego dobra 

-jako, że żaden stan, żadna klasa 

społeczna, żadna opcja politycz-

na (itp.) nie ma do tego prawa wy-

łącznej własności - jest na pew-

no tylko jednym z bardzo wielu 

przykładów na to, jak zrodziła się 

Rzeczpospolita. Rzecz jednak w 

tym, że w dalszym ciągu nie wyga-

sła w nas chęć zawłaszczania takie-

go dobra!

Starożytni Grecy wszystko co 

piękne uważali jako jednocześnie 

dobre i prawdziwe, jednakże przy 

tym wszystkim największą wagę 

przykładali do proporcji. Otóż i 

to!!!

Obserwując obecną kampanię 

wyborczą w Nowogardzie nie spo-

sób nie dostrzec zachwiania wie-

lu (niestety) proporcji. Wprawdzie 

walczyć trzeba, bo walka o przy-

szłość wpisana jest w rację naszego 

bytu, ale zawsze najważniejszą po-

winna być jej forma.

Wszak to właśnie dobór formy 

świadczy o predyspozycjach oso-

bowościowych walczącego, o jego 

merytorycznym przygotowaniu 

do pełnienia funkcji, o którą się 

ubiega, a także o jego wychowa-

niu - w tym wrażliwości społecz-

nej. Prawdą też jest to, że aktualnie 

urzędujący burmistrz (czy też rad-

ny) ma możliwość prezentowania 

swych dokonań w ciągu całej ka-

dencji, a pozostali kandydaci nie 

mają już takiego komfortu.

Czy jednak nawet taka sytuacja 

upoważnia kogokolwiek do nie-

przestrzegania norm dobrego wy-

chowania? Mam też wątpliwości 

związane z tym, czy nazywanie 

terminem „wspólny” czegoś, co 

ze swej istoty już jest wspólne, nie 

brzmi jak zaprzeczenie tego, co ten 

termin oznacza?

Ale przecież jest to pokłosie sys-

temu partyjnego aktualnego w 

całej Polsce. Ile znaczy człowiek, 

jako jednostka, w takim właśnie 

systemie? Ile mają do powiedzenia 

eksperci czy choćby tylko ludzie 

kompetentni, jeśli nie ma dla nich 

przyzwolenia politycznego?

I jeszcze jedno pytanie: Może ci 

tzw. bulterierzy są ofi arami nasze-

go społecznego przyzwolenia? W 

wielu przypadkach tylko bierne-

go, ale jednak? Przecież ostatnimi 

czasy to właśnie bierność święciła 

(mam nadzieję, że słusznie użyłem 

czasu przeszłego?) główne triumfy.

Szukając odpowiedzi na powyż-

sze pytania doszedłem do wnio-

sku, że czas zacząć od własnego 

przykładu. Kandydował oczywi-

ście będę, ale postanowiłem ogra-

niczyć udział w dalszym łamaniu 

proporcji. Dlatego ledwo zacząłem 

kolportować swoje ulotki wybor-

cze, tak szybko tego zaprzestałem.

Nie sądzę, aby miał rację inter-

nauta, który nie prowadzenie agi-

tacji potraktował jako lekcewa-

żenie wyborców. Nie zamierzam 

nikogo lekceważyć! Moje dane są 

w internecie i na plakatach zbio-

rowych, są przedstawiane w prasie 

lokalnej, gdzie również sam przed-

stawiam własne opinie i poglądy. 

Nie unikam wymiany poglądów w 

bezpośrednich relacjach. Ponadto, 

a raczej przede wszystkim, niemal-

że całość swoich poczynań wysta-

wiani pod publiczny osąd.

I już na zakończenie. W zakresie 

licytacji czy gospodarka, czy czło-

wiek na pierwszym planie (?) -mój 

pogląd jest od dłuższego już czasu 

niezmienny: Człowiek potrafi  pro-

wadzić taką gospodarkę, jaką po-

siada kulturę!

Lech Jurek

SP Błotno

Uczcili Święto 

Niepodległości
Co roku 11 listopada obchodzimy w Szkole Podstawowej w Błotnie 

Święto Niepodległości. To piękne święto, które każe nam pamiętać o tym, 
że są w historii naszego narodu chwile wielkich zwycięstw i bolesnych 
klęsk, triumfów i porażek. Mają one swoje miejsce w historii, ale także w 
sercu poetów i kompozytorów.

Uczniowie z klas IV- VI przygotowali wspólnie z opiekunkami A. 
Bartosik, J. Grzesik, E. Radecką montaż słowno- muzyczny, w którym 
opowiedzieli dzieje naszego narodu od utraty niepodległości, poprzez 
powstania, I wojnę światową, aż do odzyskania niepodległości w listo-
padzie 1918 r. Wykorzystano w nim pieśni i wiersze, które dodawały Po-
lakom ducha w trudnych chwilach, podsycały  patriotyzm i wiarę w siebie. 
Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią o naszej tożsamości, 
ciągłości naszej tradycji, nieprzemijającej potrzebie wzruszenia i pamięci.

Inf. własna
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90 lat polskiego 

kolarstwa
W dniach 5-7 listopada odbywały się w Pruszkowie Mistrzostwa 

Europy Elity w Kolarstwie Torowym. Ceremonię otwarcia Mistrzostw 
poprzedziły uroczystości związane z obchodami 90 rocznicy Polskiego 
Związku Kolarskiego w której udział brały gwiazdy polskiego kolarstwa.

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości wręczono odznac-
zenia dla najbardziej zasłużonych zawodników i działaczy – wśród nich 
były także akcenty nowogardzkie. Zbigniew Szczepkowski odznaczony 
został Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski, a medale za 
Zasługi dla Kolarstwa otrzymali Ryszard Posacki i Krzysztof Kula. Ser-
decznie gratulujemy!

LMM

Pomorzanin – walkower  

w Myśliborzu
Osadnik Myślibórz - Pomorzanin Nowogard  0 -3
Skład: Krupski, Tomporowski, Fijałkowski, Skórniewski, Grzejszczak, Cyran, Mendyk, Soska, Dobrowolski, 

Lipiński, Langner.
W miniony  weekend trener Gumienny wraz z zespołem  Pomorzanina pojechał  na wyjazdowe spotkanie 

z Osadnikiem Myślibórz który przed meczem  zajmował  ostatnie miejsce w lidze z 7 pkt na swoim  koncie. 
Ten  mecz był spotkaniem  zamykającym rundę wiosenną i  dawał  Nowogardzianom szanse na odbicie się z 
grupy  spadkowej.

Pomorzanin w pierwszej połowie wypracował sobie wiele dogodnych sytuacji do zdobycia gola dającego 
prowadzenia w tym  spotkaniu. W pierwszych minutach bliscy zdobycia bramki byli  Langner i  Lipiński  - 
nie zdołali jednak pokonać bramkarza gospodarzy. W  15  minucie do  rzutu  wolnego  podchodzi Skórni-
ewski, wrzuca piłkę w pole karne, Fiałkowski zbija futbolówkę głową prosto do Langnera który bez problemu  
zdobywa gola dla Pomorzanina dając zespołowi  prowadzenie. Chwilę później idealną sytuację do  wyrów-
nania miał  Osadnik ale na posterunku był Krupski który nie dał  się pokonać napastnikowi gospodarzy. 
Podopieczni trenera Gumiennego do  szatni zeszli  z przewagą 1 bramki  i  to  było  jedyne 45 minut gry obu  
zespołów w tym  dniu. Sędziowie słysząc groźby  pod swoim  adresem od kibiców którzy wtargnęli na teren  
zabezpieczony przerwali mecz i ogłosili walkower dla Pomorzanina..

Karolina Kubicka

Tabela:
1.   Pogoń II Szczecin  39 pkt  70 / 9
2.  Stal Szczecin 34 pkt 54 / 22
3.  Polonia Płoty 31 pkt 38 / 23
4.  Świt Skolwin 29 pkt 39 / 19
5.  Zorza Dobrzany 28 pkt 31 / 20
6.  Kłos Pełczyce 24 pkt 26 / 13
7.  Masovia Maszewo 23 pkt 33 / 34
8.  Arkonia Szczecin 22 pkt 27 / 29
9.  Sęp Brzesko 18 pkt 24 / 31
10.  Stal Lipiany 18 pkt 32 / 34
11.  Sokół Pyrzyce 17 pkt 13 / 31
12.  Unia Dolice 16 pkt 27 / 34
13.  POMORZANIN NOWOGARD 13 pkt 16 / 33
14.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 10 pkt 19 / 54
15.  Sparta Gryfi ce 9 pkt 22 / 55
16.  Osadnik Myślibórz 7 pkt 14 / 44

Wszystkie wyniki  spotkań Pomorzanina w rundzie wiosennej:
Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin 1 : 1
Stal Lipiany - Pomorzanin Nowogard 3 : 0
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany 2 : 2
Sokół Pyrzyce - Pomorzanin Nowogard 1 : 1
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfi ce 3 : 0
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 4 : 1
Pomorzanin Nowogard - Świt Skolwin 0 : 1
Kłos Pełczyce - Pomorzanin Nowogard 3 : 0
Pomorzanin Nowogard - Stal Szczecin 0 : 3
Masovia Maszewo - Pomorzanin Nowogard 3 : 2
Pomorzanin Nowogard - Unia Dolice 0 : 7
Pomorzanin Nowogard - Sęp Brzesko 1 : 1
Pogoń II Szczecin - Pomorzanin Nowogard 3 : 0
Pomorzanin Nowogard - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 : 1
Osadnik Myślibórz - Pomorzanin Nowogard 0 : 3

Puchar Polski ZZPN
Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Nowogard 5 : 2
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Jacek Tworek

Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Hurtownia BHP

GARDIA
ul. Zamkowa 7 B, NOWOGARD

tel. 91 39 25 570  

    W sprzedaży:

duży wybór obuwia,

odzież robocza 

oraz inne artykuły BHP 

ZAPRASZAMY

od pon. do pt. 700 - 1500

FIRMA 
SKUPI 

BUTELKI 

I TRANSPORTERY 

PO PIWIE (BOSMAN, 

HARNAŚ, OKOCIM)

ul. Armii Krajowej 28 

NOWOGARD, 

509974639

Przedsiębiorstwo Państwowe 

GARDIA 
w Nowogardzie 

przy ul. Zamkowej 7 B 

wydzierżawi wolne 

pomieszczenia 
biurowe z dostępem 

do telefonu i Internetu.

Szczegółowe informacje 

91 39 25 570

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Restauracja 

„KAMENA” 
zaprasza 

na zabawę 

Andrzejkową 
w dniu 27.11. 2010 r. 

Rezerwacja miejsc pod 

numerem 91 39 22 225

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

Usługi opiekuńczo

-pielęgniarskie

tel. 607 646 830, 

91 39 23 684

Restauracja-Hotel 

– 15 POŁUDNIK 
 zaprasza na 

Bal 

Sylwestrowy, 
orkiestra, smaczne 

menu (duży wybór), 

miła obsługa. 

Kontakt 91 3910307.

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 

„Ula” ul. Leśna 1a. 

Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 

Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

Intermarche w Nowogardzie 

pilnie zatrudni

Kierownika 

masarni 
wymagania:

wykształcenie - zawodowe 

rzeźnik - wędliniarz

staż pracy - 8 lat przy rozbiorze 

mięsa i produkcji wędlin

Oferty proszę kierować do kadr 

Intermarche w Goleniowie

ul. Zielona Droga 10

tel. 91 407 20 00

F.H.U. „Bartek” 

Domet 
tel 91 579 02 62

91 579 02 63 

zatrudni 

kierowcę 
z kat. B, C + E

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

R E K L A M A
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

A K T U A L N Y 

C E N N I K
www.dzienniknowogardzki.pl
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791.  

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu 
powierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na oso-
bę niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-
RAŻE MUROWANE, POW, 20 
MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

• Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
w bloku po remoncie Tel.  693 850 197 *

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 
piętro 29 m2- 695 644 097.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, wszystkie 
media na działce. Tel. 506 534 179.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie - okolice ul. Ogrodowa, Po-
niatowskiego, J. Pawła II, tel. 605 
522 340.

• Kupię mieszkanie lub dom w Nowo-
gardzie (może być do remontu). Tel: 
503 785 717.

• Sprzedam działkę budowlaną na ul Mon-
te Cassino. 507 953 705; 794 944 066.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan za-
gospodarowania terenu, inwestycyjna, 
1 ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 PLN netto m2, Tel:, 660 424 989; 
91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 
m2, w całości 20 PLN, po podziale 45 
PLN m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przylega 
do nowego cmentarz, droga asfaltowa, 
35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Gdańsk sprzedam mieszkanie 61,3 m2 (3 
pokoje) Tel: 512 455 591, 60 40 50 880, 
58 32 21 009; e-mail: zobom@wp.pl

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 , przy ulicy 5-go Marca 13 
(Centrum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam dom nad jeziorem Nowo-
gard- 606 399 633.

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia w 
Nowogardzie, 3 pokoje, umeblowane, 
balkon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość 
Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, gaz. 
Kontakt 605 315 304

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej, 
509 424 606

• Sprzedam sklep na targowisku miej-
skim, 603 668 681

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje- 
603 219 533

• Osina działka powierzchnia 80 arów 
ogrodzona, prąd, oraz zgoda na budowę 
12zł/m2 608 665 419

• Osina działka 38 arów wydane warunki 
na budowę cena 14 zł/m2. 608 665 419

• Mieszkanie własnościowe, dwupokojo-
we IV piętro, zamienię na kawalerkę par-
ter lub I piętro. 663 824 018.

• Oddam w dzierżawę budynek produk-
cyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i 
budynkiem gospodarczym 10 m2. Cena 
1100 netto za miesiąc. Tel. 509 379 883.

• Sprzedam lub wydzierżawię nierucho-
mość pod działalność gospodarczą o 
pow. 33 arów położoną w Boguszycach. 
601 950 330.

• Wynajmę mieszkanie Firmie. 
607 420 272.

• Wynajmę garaż 507 356 117.

• Kawalerka 36 m2- Żeromskiego 19 IV pię-
tro, 82 000. 883 636 023.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie o pow. 76 m2 z garażem 
murowanym. 91 39 20 740.

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe 
i czteropokojowe. 508 309 980.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Wynajmę pokój osobie niepalącej z 
dostępem do kuchni i łazienki, Tel. 
725 353 984.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w sta-
nie surowym zamkniętym 130 m, plus 
drugi budynek gospodarczy 90m, 
działka 1200m, wszystkie media na 
działce. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie, 513 045 346.

• Do sprzedaży mieszkanie 75 m2 – bez-
czynszowe- pierwsze piętro. Budy-
mek wolnostojący, Tel: 662  638  198; 
91 39 26 914

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2w bloku w Dębicach. Cena do uzgod-
nienia. 608 491 365; 416 14 43.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok 
prod. 2006, 08 przebieg 129  000 km, 
książka serwisowa, zadbany, srebrny 
metalic, cena 45 500zł. 605 522 340

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) 
poj. 1,4 benzyna + LPG stan dobry. 
Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w ASO Opel Kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, fi ltry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam samochód ŁADA NIVA 1,7 
listopad 2003, garażowany, pierwszy 
właściciel, przebieg 80 tys. km, gaz, hak, 
kangurka, progi, przyciemniane szyby 

tył, radio, zestaw głośnomówiący Sie-
mens, pokrowce na siedzeniach. Telefon 
kontaktowy 602 609 834.

• Sprzedam fi ata 126p rocznik 1998 pierw-
szy właściciel. Cena 990 zł. 608 665 419.

• Sprzedam części do WV Golfa 1,9 td. 
791 558 839

ROLNICTWO

• Sprzedam gęsi duże oskubane. 
796 759 414

• Sprzedam kaczki skubane francuskie na 
zamówienie, 664 969 584.

• Sprzedam prosiaki- 600 335 184

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Oddam królika, czarny z klatką i dom-
kiem tel. po 15 604 325 433

• Sprzedam ciągnik Rolniczy z przed-
nim napędem Ford 7810 rok 1991.- 
601 562 743

• Sprzedam owce wrzosówki, Tel: 
889 537 768.

• Sprzedam prosiaki, 668 434 849.

• Sprzedam prosięta 91 39 17 909

• Sprzedam prosięta 91 39 10  422; 
511 483 925

• Sprzedam jałówkę mięsną- Otręby. 91 
39 23 492.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI  INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
Linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizytów-
ki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie  tel.  
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski Tel.  
607  083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane.  Tel.  
886 310 425 

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Usługi budowlane, remonty i wykończe-
nia- 503 589 235

• BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia 
BHP i P.Poż. Tel. 607 260 528.

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Inwestor zleci fi rmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Malowanie, panele, regipsy, szpachlo-
wanie. 510 916 530.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, ta-
nio. 696 138 406.

• Usługi: docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i podło-
gi, Tel: 600 626 268.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi 
szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych. Tel: 91 39 72  575; 
695 085 470

• Wykonuje prace ślusarskie, naprawę 
drzwi, zamków i rowerów. 697 370 437.

• Tatuaże- 787 003 665

• Wykonam strony www, portale, 
sklepy internetowe, wizytówki- 514 
641 905

• Usługi remontow0-budowlane. Profe-
sjonalnie, szybko i tanio. Wykończenia 
pod klucz. 723 109 456

• Remonty mieszkań 609 588 240.

• Wykonam schody drewniane samono-
śne i na beton. Niedrogo.. 791 558 839

• Usługi ogólnobudowlane. 510 916 530.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię  elektryka i pracownika do 

prac wykończeniowych. 723 432 323

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile wi-
dziany język angielski i niemiecki. 
Dobre warunki płacowe, 601 584 056.

• Licencjonowany pracownik ochrony po-
szukuje pracy. 609 228 957.

• Przyjmę do pracy brukarza z do-
świadczeniem. 691 664 658.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię PRACOWNIKA NA STOLAR-
NIĘ. Kontakt osobisty przy ul Rado-
sława 10 w Nowogardzie.

• Zatrudnię szpachlarzy, malarzy i praca 
na budowie. 501 248 232.

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

• Zlecę budowę domu- 501 248 232

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 350 305 
3, po godz. 1600

• Przyjmę pracowników do docieplań 
budynków oraz szpachlarzy  murarzy. 
662 125 370.

• Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
513 153 577

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

INNE

• Oddam królika, czarny z klatką i dom-
kiem tel. po 1500 604 325 433

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o.  dwufunkcyjny fi rmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o.  Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, fi rmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem węglowym lub gazo-
wym, typ 120, 150 litr, fi rmy Vaillant, 
cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabary-
ty, domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam bemar wodny do gastronomii 
i inny sprzęt  608658184

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk  
tel  603 353 789

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-
wania na 150/200 m2 (na drewno, wę-
giel) 696 064 476

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Sprzedam wózek dziecięcy- 696  064 
476

• Sprzedam piec gazowy CO z zasob-
nikiem wody 120 l marki Vailant- 
601 562 743

• Sprzedam rower trzykołowy (w koła z 
przodu) w dobrym stanie, zamrażarkę 
400 L (dobry stan) 606 312 832

• Sprzedam tanio piecyk gazo-
wy791 558 835

• Sprzedam łóżeczko, ślicznie robione 
z drewna + toczone szczebelki, ma-
terac jak nowy z gryką. 160 zł/kpl. 
503 654 126.
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NOWOGARDZKI

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 

15.50, 18.40

Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 

(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 

Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  
św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35

Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 

11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 

13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kur-
suje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU: 

5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 

13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)

ODJAZDY ZE SZCZECINA: 

6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 

16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 

Przemysłowy

Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79

 - 994

Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala   - 91 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99

Medyk   - 91 392 29 21 

NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60

NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40

NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25

NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03

NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 

Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat  - 91 392 62 65

 kierownik  - 91 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  

Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702

Prawo jazdy   - 91 57 92 703

Fax  - 91 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200

usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 

  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie

Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30

Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04

Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki

Jantar  - 91 392 13 30

Niebieska  - 91 432 61 77

W Przychodni  - 91 579 08 30

CEFARM   - 91 392 02 03

ASA  - 91 392 04 94

Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów obowiązuje 
od 13 grudnia

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5.04, 3.06, 
1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach 
osobowych.

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depil-
acje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE  - PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ GRATIS
598334312, 798710329, 698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

Zawody Wędkarskie 
Koło M-G PZW Nowogard w dniu 24.10.2010 zorganizowało zawo-

dy wędkarskie w Kamieniu Pomorskim. Zawody wzbudziły duże za-

interesowanie wędkarzy, gdyż do rywalizacji stanęło 63 zawodników. 

Zawodnikom oprócz pogody dopisały również ryby, o czym świadczą 

zdobyte przez zawodników punkty. 

Zawodnicy zajęli następujące miejsca:

I – Rafał Richert  zdobył -  punktów 6180 

II – Bogusław Rakowski – 5280 punktów 

III – Ładysław Luberadzki – 4660 punktów 

IV – Andrzej Richert (senior) – 4380 punktów 

V – Wiesław Lipka – 4040 – punktów 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary 

a następni do miejsca 22 otrzymali upominki w postaci sprzętu węd-

karskiego. 

Tradycyjnie zawody zakończyły się przy kiełbaskach z grilla. 

Opr. Henryk Szczupak 

Fot: Edward Paszkiewicz 

Piłkarski Turniej 

w Święto Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się 

tradycyjnie Turniej Halowej Piłki Siatkowej.Startowały cztery zespo9ły – 
Oldboys, zakład karny, LZS Czermnica i LZS Sikorki.

LZS Czermnica wygrał kolejno z Oldbojami 2:0, z Zakładem Karnym 
2:0 i z LZS Sikorki 2:1 i bezapelacyjnie wygrał turniej. Drugie miejsce 
zajęli siatkarze LZS Sikorki (pokonali oldbojów i Zakład Karny po 2:0), a 
trzeci był zespół Oldboys, który wygrał decydujące spotkanie z Zakładem 
Karnym 2:1.

Turniej organizował i puchary fundował MGZ LZS Nowogard
Inf. własna 
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Burmistrza 
Nowogardu

CZAPLACZAPLA
RobertRobert
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15 listopada br. g. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

PROMOCJA od 15.10. 
JESIENNA WYPRZEDAŻ
wszystkich kolekcji farb

w niskich cenach 
WYKŁADZINA PCV

już od 15 zł/m2 
kom. 607 545 999

Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Agencja Opłat 

EXPERT 
ulica 15 Lutego 9c

- Pasaż Handlowy MAX

Realizujemy: 

- wszystkie przelewy krajowe i 

zagraniczne, 

- przelewy natychmiastowe

Dla stałych klientów pożyczki 

na dowód.



Piątek 
19 listopada 2010 r. 

Nr 88 (1922) 
nakład 2500
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,60 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

MAGAZYN

MAGAZYN

16

tel. 91 392 75 53,  91 392 75 67

tel. 91 392 75 53,  91 392 75 67

PIASEK, ŻWIR, 

CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

BEZPŁATNE 

PORADY PRAWNE
24 listopada 2010 r.

środa w godz.  11.00-12.00
w Redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

65-lecie

Liceum Ogólnokształcącego

w Nowogardzie
Czytaj s. 5
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1,9 KM

Husquarna 

236 e-series

699 zł

22.11.br. g. 16.00

APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 DexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

Rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med DHA

Senomag

(prppppppppppppppppppppppp zed t

                    

G di

R

s

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKAr
Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

złłłłłłłłłłłłłłłłł

5 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

OTWARCIE!

„SZAŁŁ”
Nowy sklep 

z odzieżą używaną. 
Ciekawy asortyment dla każdego!

Serdecznie zapraszamy 

na otwarcie dnia 23 listopada 

w godzinach 

od 900-1900 w soboty od 900-1600 

ul. Warszawska 
(były sklep „Modny Pan”)
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329

Kom. 0601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

SłAJSINO

Wkrótce budowa zakładu 
Blisko 70 mln zł unijnej dotacji trafi  do Nowogardu, w ramach projektu z zakresu gospodarki odpadami, który swoim zasięgiem obejmuje 7 powiatów, 27 gmin. To prawie 25% po-

wierzchni województwa zachodniopomorskiego. Dofi nansowanie przyznane zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie: „Budowa Regional-

nego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, Gmina Nowogard”. Będzie to pierwszy projekt w województwie fi nansowany ze środków POl i Ś z zakresu gospodarki odpada-

mi. Potwierdzenie o przyznaniu dofi nansowania podpisał i przekazał Minister Środowiska Stanisław Gawłowski podczas wspólnej konferencji prasowej w hotelu Radisson w Szczeci-

nie, przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Celowego Związku Gmin R-XXI.

W konferencji wzięli udział 

m.in.:  Kazimierz Ziemba – Bur-

mistrz Nowogardu, Robert Waw-

rzyniak- Przewodniczący Celowe-

go Związku Gmin R-XXI, Stani-

sław Gawłowski -Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Środowiska, Ar-

kadiusz Litwiński - Poseł na Sejm 

RP, Wiceprzewodniczący Komi-

sji Ochrony Środowiska, Zaso-

bów Naturalnych i Leśnictwa, Ja-

cek Chrzanowski - Prezes WFOŚ 

i GW w Szczecinie, przedstawicie-

le samorządów, których obejmie 

realizacja zadania. Benefi cjentem 

jest Celowy Związek Gmin R-XXI. 

Wartość całkowita projektu: 89 

882 207,00 PLN.  Dofi nasowa-

nie z Unii Europejskiej wyniesie 

69 401 643,31 PLN. Projekt obej-

muje stworzenie kompleksowego 

systemu obejmującego zbieranie, 

odzysk i unieszkodliwianie całe-

go strumienia odpadów komunal-

nych wytwarzanych na terenie 27 

gmin wchodzących w skład Celo-

wego Związku Gmin R-XXI (gmi-

ny: Maszewo, Nowogard, Osina, 

Przybiernów, Stepnica, Gryfi ce, 

Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów, 

Dziwnów, Golczewo, Kamień Po-

morski, Świerzno, Międzyzdro-

je, Wolin, Chociwel, Dobra, Ra-

dowo Małe, Resko, Węgorzyno, 

Drawsko Pomorskie, Ostrowice, 

Wierzchowo, Złocieniec, Brzeź-

no, Świnoujście). Przedsięwzię-

cie pozwoli na prowadzenie go-

spodarki odpadami komunalny-

mi w systemie przestrzennych po-

wiązań regionalnych, z zapewnie-

niem mechaniczno-biologicznego 

przekształcania odpadów zgod-

nie z wytycznymi Krajowego Pla-

nu Gospodarki Odpadami 2010.

Realizacja projektu przyczyni się 

do:

- maksymalnego zmniejszenia 

ilości odpadów wymagających de-

ponowania, przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu szkodliwego 

oddziaływania obiektu na środo-

wisko naturalne,

- osiągnięcia poziomów ograni-

czenia składowania odpadów ko-

munalnych ulegających biodegra-

dacji określonych w Dyrektywie 

1999/31/WE w sprawie składania 

odpadów,

- odzysku surowców wtórnych 

i kompostowania/stabilizacji od-

padów ulegających biodegradacji, 

oraz ograniczenia strumienia od-

padów unieszkodliwianych przez 

składowanie

- wyższego standardu życia 

mieszkańców, zmniejszenia stopy 

bezrobocia, poprawy jakości śro-

dowiska naturalnego, a tym sa-

mym poprawy pozycji wojewódz-

twa zachodniopomorskiego na tle 

innych regionów.

Projekt obejmuje:

- budowę Regionalnego Zakła-

du Gospodarowania Odpadami w 

Słajsinie w gminie Nowogard jako 

element całego systemu gospoda-

rowania odpadami,

- zamknięcie i zrekultywowanie 

istniejącej kwatery składowiska,

- budowę trzech Stacji Przeła-

dunkowych - w Mielenku Draw-

skim w gminie Drawsko Pomor-

skie o przepustowości ok. 14 000 

Mg/rok, w Kamieniu Pomorskim 

(ok. 27 000 Mg/rok) oraz w Świno-

ujściu (ok. 42 000 Mg/rok) wraz z 

zapleczem do magazynowania od-

padów oraz placami kompostowa-

nia odpadów zielonych,

- zaprojektowanie instalacji, któ-

rej głównym procesem jest odpa-

rowanie odcieków ze składowiska.
Opr. LMM

W zakładzie będzie praca dla okolicznych mieszkańców.
Zapewne nie o takiej pracy marzyli

WAŻNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!
Zespół ds. Profi laktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej w  Nowogardzie realizujący za-

dania  ujęte w opracowanym „Programie Profi laktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z 

Gminy Nowogard na rok 2010” 

informuje, że w dniu 19-11-2010r. (piątek) od godz. 1330 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie ul. 

Żeromskiego 5 przeprowadzone będą konsultacje przez lekarzy ortopedów uczniów mających wady postawy 

w celu zakwalifi kowania do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i wyjazdowych zajęciach na basenie, którzy 

otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną.

 W tym dniu na badanie  zapraszamy uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podsta-

wowej w Wierzbięcinie, Szkoły Podstawowej w Strzelewie oraz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawo-

wej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej w Żabowie i Przedszkola Nr 4 którzy nie uczest-

niczyli w badaniu w dniu 30-10-2010r. 

Podobne badania ortopedyczne odbędą się w  Szkole Podstawowej Nr 4 i w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących w Nowogardzie. O terminie badań poinformujemy.  

Przewodnicząca Zespołu ds. Profi laktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

Jadwiga Kosakiewicz

REKLAMA

REKLAMA

OSTATNI WYJAZD NA 

MAMMOGRAFIĘ W 2010 ROKU
 To już ostatni raz w 2010 roku  dnia 04.12.Panie z terenu Nowogardu i oko-

lic mają okazję skorzystać z wyjazdu na badania mammografi czne organizowa-

ne przez Samorządową Fundację  „Zdrowie” oraz NZOZ Medical Care CRiDO 

Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: - badanie mammografi czne - wynik 

badania oraz konsultacja lekarska

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program 

„Profi laktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie będą mogły zbadać słuch i 

uzyskać dalsze zalecenia. Rejestracja i szczegółowe informacje: Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz 

u Lidii Bogus po godz.14.00-ej tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele sta-

tutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! Zapraszam! 

Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus
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ŻYCZENIA
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 

20 lat istnienia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

w imieniu władz samorządowych oraz własnym 

składam wszystkim pracownikom socjalnym oraz 
kierownikowi ośrodka pomocy społecznej 

wyrazy uznania za wysiłek, zaangażowanie i wielkie serce wkładane 
w trudną i odpowiedzialną pracę. 

Działalność pracowników socjalnych ma duże znaczenie 
dla integracji środowisk lokalnych, przeciwdziałaniu 

wykluczeniu i udzielaniu pomocy w walce z ubóstwem. 
W dniu waszego święta składam życzenia pomyślności 
w dalszej pracy oraz w życiu społecznym i rodzinnym. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

WSPÓLNY NOWOGARD 

Lista nr 14
Niedzielne wybory samorządowe to zwieńczenie trwającej kilka ty-

godni kampanii wyborczej, a dla niektórych weryfi kacja efektów kil-

kuletniej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziś czas na krót-

kie podsumowanie tego, co w tym czasie udało się zrobić, przekazać, 

zaprezentować. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy przedsmak działań, 

które mogą być kontynuowane przez kolejne cztery lata. To wyborcy 

zadecydują, kto będzie reprezentował ich interesy w Radzie Miejskiej 

i na stanowisku burmistrza przez kolejną kadencję.

Wspólny Nowogard rozpoczął swoją kampanię jako pierwszy. W sa-

mym założeniu miała być inna niż dotychczasowe – nowoczesna, przyja-

zna, pozytywna i to się udało. Tomasz Szafran, jako jedyny kandydat na 

burmistrza Nowogardu, został wybrany w prawyborach, co pokazało, że 

Wspólny Nowogard chce być nowoczesną, demokratyczną i apolitycz-

ną organizacją, gdzie o działaniach decyduje się wspólnie. Jako pierw-

szy komitet w mieście przygotowaliśmy konwencję wyborczą, na której 

zaprezentowaliśmy naszych kandydatów. Jako pierwsi przedstawiliśmy 

program wyborczy dla całej gminy. Naszymi działaniami chcemy wy-

znaczać nowe standardy i pokazać mieszkańcom, że nowe nie znaczy 

złe, a młodzi ludzie, jeśli tylko mają szansę, potrafi ą wziąć los w swo-

je ręce i zrobić naprawdę wiele. Dzień na Sportowo był fantastycznie 

zorganizowaną, niespotykana do tej pory imprezą. Pierwszy raz nowo-

gardzka młodzież spróbował swoich sił na specjalnie przygotowanym na 

ten dzień profesjonalnym skateparku. Dzieci miały ogromną radość ze 

zorganizowanych specjalnie dla nich atrakcji. Władze od lat obiecywały 

młodzieży skatepark. My nie obiecywaliśmy - my go zorganizowaliśmy! 

Do dzisiaj wiele osób jest nam wdzięcznych, że przynajmniej przez jeden 

dzień ich dzieci mogły się do woli wyszaleć, sprawdzić swe umiejętno-

ści w bezpiecznych warunkach. Prawie na sam koniec kampanii, bardzo 

wesoła akcja z udziałem Pawła Konjo Konnaka oraz Chucka Norrisa po-

kazała, że można prezentować swoich kandydatów i swój program wy-

borczy bez nadęcia i niepotrzebnych napięć, tylko na spokojnie i wesoło.

Wspólny Nowogard wielokrotnie proponował pozostałym komitetom 

wyborczym publiczną debatę z udziałem mieszkańców miasta. Niestety, 

nie udało nam się skłonić naszych konkurentów, aby usiedli przy jed-

nym stole i w kulturalnej atmosferze porozmawiali o swoich propozy-

cjach dotyczących przyszłości Nowogardu. Widać, że inne komitety wy-

borcze wolą plakatować miasto i roznosić ulotki, a nie są gotowe i na tyle 

odważne, by publicznie dyskutować z mieszkańcami o istotnych spra-

wach. Debata publiczna byłaby naprawdę pomocna przy podejmowaniu 

wyborczych decyzji.

Bardzo prężnie działa nasza strona internetowa, którą dziennie od-

wiedza kilkaset osób. Na stronie www.wspolny-nowogard.pl internau-

ci mogą znaleźć informacje na temat kandydatów oraz ich wypowiedzi. 

Staraliśmy się czynnie uczestniczyć w polemice wyborczej na łamach lo-

kalnych gazet, co odbiło się pozytywnym echem wśród czytelników.

Wspólny Nowogard zaistniał w świadomości mieszkańców. Bez kom-

pleksów stanęliśmy w szranki z wieloletnimi bywalcami nowogardzkiej 

sceny politycznej. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się w tak krót-

kim czasie osiągnąć. Na naszych listach wyborczych wiele fantastycz-

nych osób młodych i starszych, które chcą zatroszczyć się o dobrą przy-

szłość dla naszych dzieci. Cieszy fakt, że młode pokolenie chce współ-

decydować o losach swojego najbliższego otoczenia, o losach swojego 

miasta. Wszystkim nam zależy, by Nowogard był miejscem, gdzie war-

to żyć. To tu chcemy mieszkać, pracować, spędzać wolny czas, rozwijać 

swoje pasje.

Szanowny Wyborco, już za chwilę od Twojego głosu będzie zależeć los 

całej gminy, wykorzystaj go dobrze, podejmij MĄDRĄ DECYZJĘ i wy-

bierz WSPÓLNY NOWOGARD – Lista nr 14. Postaw na najlepszych.

Pozdrawiamy serdecznie, 

KWW WSPÓLNY NOWOGARD

 

OŚWIADCZENIE
W związku z opublikowanym przez KWW„Wspólny Nowogard” stanowiskiem, zamieszczonym na str. 4 

,,Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 16.11.2010r., Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w No-

wogardzie oświadcza:

1. Budowa zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych w miejscowości Glicko, jest co najmniej od 10 lat stałym 

elementem kampanii wyborczej i gry politycznej stosowanej przez różne osoby i ugrupowania. Celem tej akcji 

jest straszenie mieszkańców naszej gminy widmem nieszczęść, jakie mogą nas dotknąć jeżeli taki zakład po-

wstanie. Jednocześnie głoszący te katastrofi czne wizje kreują się na jedynych obrońców mieszkańców gminy. 

Wszystko po to, aby uzyskać poparcie wyborców, gdyż nic innego nie potrafi ą ludziom zaoferować.

2. Panowie R. Szpilkowski i T. Szafran będąc w koalicji z PSL mogli już dawno zmienić plan przestrzennego 

zagospodarowania gminy dla obrębu Glicko. Dlaczego tego nie zrobili?

3. Podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwała w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania nie 

oznacza, że taki zakład w miejscowości Glicko powstanie. Dotyczyła ona zupełnie innego problemu. Głoszone 

opinie przez „Wspólny Nowogard” są więc nieprawdziwe i celowo  wprowadzają w błąd wyborców.

4. Pan Szpilkowski jako architekt, dobrze wie i powinien uświadomić swoich kolegów, że zgodnie z prawem 

polskim i Unii Europejskiej inwestor, który chce wybudować w Polsce jakikolwiek zakład i uruchomić produk-

cję musi spełnić bardzo dużo rygorystycznych wymogów.

5. Wszyscy kandydaci na radnych z listy SLD i nasz kandydat na burmistrza Robert Czapla zdecydowanie 

oświadczają, że z chwilą uzyskania mandatu nigdy bez zgody mieszkańców, nie dopuszczą do budowy zakładu 

w Glicku lub innej miejscowości w gminie Nowogard, który będzie szkodził ludziom i środowisku naturalne-

mu człowieka.

6. Pan Tomasz Szafran kandydujący na burmistrza Nowogardu nie powinien ulegać emocjom wyborczym i 

podpisywać się pod stanowiskiem, które nie głosi prawdy. Taki kandydat na burmistrza staje się niewiarygod-

ny.

Komitet Wyborczy

Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nowogardzie 

ŻYCZENIA

Czy kampania wyborcza pomogła 

panu/pani w podjęciu decyzji wyborczej 

i jak ją pani/pan ocenia?

1. Teresa Zając – emerytka – W moim odczuciu było za mało zain-

teresowania ludźmi ze strony kandydatów. W przyszłości chciałabym 

by kampania była bardziej wyrazista w słowach a nie wiszących bilbor-

dach czy plakatach. Wybór kandydata jest jeszcze wielką niewiadomą.

2.Edyta i Krzysztof Szcześniak - „Caff e Piwnica” – Uważamy, że 

mijająca kapania mogłaby być bardziej dynamiczna informacyjnie 

wobec samych kandydatów. Sam wizerunek czy hasło wyborcze nie-

wiele nam mówi. W każdej promocji nawet tej wyborczej najważniej-

sza jest treść. Obecna wizualna prezentacja nie jest zła, ale mało me-

rytoryczna. Z naszej strony nie mamy konkretnego kandydata, który 

swoim programem by nas przekonał nas do decyzji. Dlatego musimy 

się jeszcze wspólnie naradzić, by nie głosować w „ciemno” i podjąć tą 

ważną decyzje w sposób bardzo odpowiedzialny. 

3. Tomasz Wypych – kucharz – W mijającej kampanii było za mało 

słów i bezpośredniego kontaktu z ludźmi dlatego mój wybór jest jesz-

cze nie do końca sprecyzowany. Chciałbym, by proponowane obiet-

nice były realizowane i wdrażane w życie. „Oplakatowane” miasto nie 

podoba mi się. 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 

Badanie poparcia
W ostatnich dniach kampanii wyborczej próbowaliśmy zbadać po-

parcie dla poszczególnych kandydatów ubiegających się o stanowisko 
burmistrza Nowogardu. Ze względu na brak odpowiedniego opracowania 
statystycznego, które dawałoby niezbitą pewność w przewidywaniach nie 
zdecydujemy się jednak na publikację wyników w formie wykresu. Mo-
żemy jedynie zdecydowanie stwierdzić, że w ostatnich dniach znacznie 
poprawiły się notowania kandydata Platformy Obywatelskiej Cezarego 
Marcinkowskiego. Natomiast zdecydowanie słabiej prezentują się wyniki 
kandydatów: Wspólnego Nowogardu Tomasza Szafrana i SLD Roberta 
Czapli. Poparcie dla pozostałych konkurentów nie odbiega od opubliko-
wanego w poprzednim wydaniu Dziennika wykresu sondażowego.

jbz  

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
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CZYNNE

rok założenia 1993

DYREKTOR I LICEUM OGÓL-

NOKSZTAŁCĄCEGO W NO-

WOGARDZIE 

– KARINA SURMA

Jarosław Bzowy: Kieruje Pani 

Liceum jako dyrektor, wcześniej 

pełniła Pani funkcję nauczycie-

la. Czy kierowanie a nauczanie to 

diametralna różnica?

Karina Surma: Od roku i kilku 

miesięcy pełnię funkcję dyrektora 

szkoły. Jestem jej 13 dyrektorem, 

ale to akurat moja szczęśliwa licz-

ba. Tak, kierowanie a nauczanie 

to dwie zupełnie nieporównywal-

ne kwestie. Matematyka, której na-

uczam jest konkretna i przewidy-

walna a jej zasady niezmienne od 

zawsze. Szkoła to żywy organizm 

i stale coś się zmienia. Nowe wy-

magania, rozporządzenia sprawia-

ją, że stale muszę być na bieżąco. 

Wprawdzie minął już okrągły rok 

i poznałam większość problemów 

szkoły, to jednak nowy rok posta-

wił przede mną szereg kolejnych 

wyzwań. Po prostu, moja praca 

jest teraz zupełnie inna, ale lubię 

wyzwania i cieszę się, że „za biur-

kiem” zupełnie się nie nudzę.

J.B Jak wspomina Pani swo-

je pierwsze spotkanie ze szkołą, 

pierwsze lekcje jako nauczycie-

la matematyki, a teraz dyrektora 

Szkoły?

K.S Kiedy osiemnaście lat temu 

po raz pierwszy stanęłam z drugiej 

strony klasy, twarzą do uczniów, 

nie ukrywam, byłam przestraszo-

na. Na początku pracowałam w 

szkole podstawowej. W klasach 

było po kilkanaście osób i dzi-

siaj stwierdzam, że praca z dzieć-

mi była naprawdę przyjemna. Po 

dwóch latach podjęłam pracę w I 

LO gdzie pracuję do dziś. Pierwsze 

lekcje zawsze są trudne. Ucznio-

wie porównują nauczyciela z po-

przednim pedagogiem, swoją nie-

wiedzę najczęściej tłumaczą tym, 

że nie przerabiali danego mate-

riału. Wydawało mi się, że gdy coś 

tłumaczę, to już prościej nie moż-

na i jak w ogóle można czegoś nie 

rozumieć. Później była pierwsza 

matura i martwiłam się za moich 

uczniów tak, jakbym to ja mia-

ła ją zdawać. Emocje związane z 

egzaminem maturalnym towa-

rzyszą mi do dziś i co roku trzy-

mam kciuki za moich podopiecz-

nych. Sądzę, że jako nauczyciel i 

teraz jako dyrektor, zawsze mia-

łam świetny kontakt z młodzieżą. 

Moi absolwenci stale odwiedzają 

mnie - teraz już w gabinecie dy-

rektora - z pytaniem „co słychać”, 

przychodzą porozmawiać o swo-

ich problemach i osiągnięciach. 

Tak naprawdę, to brakuje mi tego 

kontaktu z młodzieżą przy tablicy 

i tych młodzieńczych problemów 

wychowawczych. Ale na szczęście, 

nie rozstałam się całkiem z pracą 

nauczyciela.

J.B Czy, kiedy rozpoczynała 

Pani pracę w Liceum myślała o 

tym, by zostać dyrektorem?

K.S Nawet przez myśl mi to 

nie przeszło. Zresztą, gdy zaczyna-

łam pracę, wszyscy dyrektorzy w 

historii liceum, to byli mężczyźni. 

Stanowisko dyrektora szkoły śred-

niej, zawsze kojarzyło mi się z ta-

kim dostojnym, męskim zajęciem 

i nie sądziłam, że może być inaczej.

J.B Jak układa się współpraca 

z gronem pedagogicznym? Jakie 

cechy szczególnie ceni Pani w na-

uczycielach? Jak postrzegają Pa-

nią sami uczniowie?

K.S Najtrudniej było mi się 

przyzwyczaić do tego, kiedy na-

uczyciele zaczęli zwracać się do 

mnie Pani Dyrektor. Chciałam być 

nadal ich koleżanką z pracy bo dla 

mnie w zasadzie nic się nie zmie-

niło. Ale trudno, do wszystkie-

go trzeba się przyzwyczaić. Sta-

ram się współpracować z gronem 

pedagogicznym na zasadzie part-

nerstwa i powtarzam, że nie rzą-

dzę ale kieruję, nie rozkazuję ale 

proszę. Myślę, że mam w moich 

nauczycielach sojuszników i na-

sze drogi prowadzą w jednym kie-

runku. W nauczycielach szczegól-

nie cenię punktualność, termino-

wość, kreatywność i poczucie od-

powiedzialności. Ogólnie cenię 

osoby szczere, otwarte, pomysło-

we i z poczuciem humoru. Szcze-

gólnie to ostatnie powinno cecho-

wać każdego nauczyciela, który 

chce pracować z młodzieżą.  Je-

śli chodzi o uczniów, to nie wiem 

jak mnie postrzegają, myślę że naj-

lepiej ich samych o to zapytać.  Ja 

natomiast uważam moich uczniów 

za wspaniałych młodych ludzi i ni-

gdy nie spotkało mnie z ich strony 

nic przykrego.

J.B Funkcjonowanie Liceum to 

nie tylko budynek, ale i ludzie i 

młodzież. Proszę pokrótce po-

wiedzieć, jakie jest I LO dziś i ja-

kie było kiedyś. Jego historia po-

wstania to 1945 rok.

K.S    To bardzo obszerne pyta-

nie i mogłabym napisać całą książ-

kę na ten temat. Trudno skreślić 

wszystko w kilku zdaniach. Hi-

storię tworzą ludzie. Kiedy my-

ślę o tym co było kiedyś,  pamięć 

przywołuje twarze sprzed lat, nie-

które nieco zatarte przez czas, 

niektóre łagodne, niekiedy groź-

ne oraz te, budzące respekt pro-

fesorskie twarze. Szkoła dawniej 

czy dziś niewiele się różni. Za-

wsze jest pełna radosnych, zawsze 

tak samo pomysłowych i rozga-

danych uczniów i stale narzekają-

cych nauczycieli. Zmieniają się tyl-

ko twarze. Oczywiście zmienia się 

wygląd budynku, zmienia się wy-

posażenie gabinetów, zmieniają 

się programy nauczania. W 1945 

roku liceum mieściło się w budyn-

ku dzisiejszej szkoły podstawowej 

nr 1. W roku 1980 ówczesne wła-

dze podjęły decyzję o przeniesie-

niu szkoły do obecnego budynku. 

Oprócz liceum, kształciła się u nas 

młodzież w klasach zawodowych, 

było liceum dla wychowawczyń 

przedszkoli, była szkoła wieczoro-

wa. Nasza szkoła zmieniała się na 

przestrzeni lat. Wraz z rozwojem 

nowoczesnych technologii i do 

nas zawitały komputery, Internet, 

sprzęt multimedialny. Jednak kre-

da i tablica pozostały do dziś głów-

nymi atrybutami wielu nauczycie-

li. Nie będę w tym miejscu przed-

stawiać całej historii naszej szko-

ły, bo jest ona naprawdę obszerna. 

Powiem tylko, że w ciągu ostatnie-

go roku szkoła otrzymała nowo-

czesny sprzęt z tablicą interaktyw-

ną, a w najbliższych miesiącach 

wzbogacimy się o kolejne multi-

media. Wprowadzamy środki na-

uczania interaktywnego. Radiowy 

Internet umożliwia korzystanie z 

niego w każdym miejscu budynku. 

Przygotowujemy naszych uczniów 

do życia we wspólnej Europie. Na-

sza młodzież może wreszcie roz-

wijać swoje zainteresowania na 

zajęciach dodatkowych fi nanso-

wanych przez Unię Europejską. 

W bieżącym roku szkolnym reali-

zujemy już sześć projektów a kolej-

ne są przygotowywane. Dzięki nim 

korzysta również szkoła otrzymu-

jąc nowy sprzęt a nauczyciele mają 

dodatkową pracę. Nawiązaliśmy 

również współpracę z Uniwersy-

tetem Szczecińskim dzięki czemu 

młodzież ma kontakt z wykładow-

cami z uczelni i metodami ich pra-

cy. Mamy wiele nowych pomysłów 

na rozwój naszej szkoły i niektóre 

już wprowadzamy w czyn. Wszyst-

65-lecie

Liceum Ogólnokształcącego

w Nowogardzie
ko oczywiście z myślą o naszych 

uczniach, bo społeczność szkolna 

to przede wszystkim uczniowie. 

J.B Szkoła wdrożyła i celebru-

je edukacyjny program wymiany 

uczniów z Niemiec „Współpra-

ca młodzieży w rejonie przygra-

nicznym Euroregionu Pomera-

nia”.

K.S Współpraca w ramach 

wymiany międzynarodowej trwa 

już ponad dziesięć lat. Naszą za-

przyjaźnioną placówką jest gim-

nazjum z Pasewalk. Młodzież obu 

szkół spotyka się kilka razy w roku 

odwiedzając się wzajemnie. Dzię-

ki wymianie poznajemy bliżej na-

szych sąsiadów, ich zainteresowa-

nia oraz ich kulturę narodową. 

Uczniowie mają okazję zastoso-

wać swoje zdolności językowe w 

praktyce jak również nauczyć kil-

ku polskich zwrotów swoich za-

chodnich sąsiadów. Każdy przy-

jazd młodzieży jest szczegółowo 

zaplanowany, tak by każda chwi-

la była wykorzystana. Organizu-

jemy wyjazdy do różnych miejsc 

w regionie oraz warsztaty twór-

cze. Odbywają się dyskoteki oraz 

biesiadujemy przy ognisku. Panie 

Dorit  i Ingrid – nauczycielki z Pa-

sewalk – zdążyły przez te lata na-

uczyć się już wiele w języku pol-

skim. Od początku wymianą z na-

szej strony kieruje nauczycielka 

języka polskiego, Pani Dorota Bo-

rzeszkowska-Buriak. Koszty, jakie 

ponosimy w związku z wymianą, 

po części pokrywa Pomerania, a 

po części sami uczniowie. Już nie-

długo kolejna wizyta w Nowogar-

dzie naszych zachodnich przyja-

ciół.  

J.B Plany szkoły na nadcho-

dzące lata?

K.S Jak wspomniałam wcze-

śniej, mamy kilka nowych pomy-

słów. Nie chcę ich teraz zdradzać, 

żeby nie zapeszyć. Jeżeli tylko uda 

się wszystko wprowadzić w czyn, 

to na pewno się tym pochwalę. 

J.B Zbliżające się obchody 

65-lecia szkoły będą na pewno 

bardzo uroczyste. Jak przebiega-

ją przygotowania?

K.S  To miała być skromna 

uroczystość. Dzięki pomysłowości 

nauczycieli i rodziców codziennie 

scenariusz nam się rozrastał. My-

ślę, że będzie uroczyście, ale nie-

zbyt pompatycznie. Tak po szkol-

nemu. Oprócz mszy i uroczystego 

apelu odbędą się również zawody 

sportowe na ergometrach wioślar-

skich, a swoją obecnością zaszczy-

cą nas mistrzowie olimpijscy w 

wioślarstwie – Marek Kolbowicz 

i Konrad Wasielewski. Przygoto-

wania trwają od wielu tygodni, w 

co zaangażowanych jest wielu na-

uczycieli, uczniów a także rodzi-

ców. Wierzę, że w piątek wszystko 

będzie dopięte na ostatni guzik. 

J.B Co chciałaby przekazać 

Pani pracownikom i uczniom 

Szkoły w roku jubileuszowym? 

Czego można życzyć dla szkoły i 

pedagogów?

K.S Pragnę przekazać wszystkim 

pracownikom oraz wszystkim za-

interesowanym serdeczne podzię-

kowania, za codzienne wspieranie 

naszej szkoły. Uczniom przekaza-

łabym chętnie całą wiedzę, żeby 

już nigdy nie musieli martwić się 

maturą z matematyki. Co do ży-

czeń, to najważniejsze, żeby wszy-

scy –  i nauczyciele i uczniowie 

–  mieli godne warunki do pra-

cy i do nauki. Życzę naszej szkole, 

by się rozwijała, by piękniała tak-

że dla oka, by wszyscy czuli się w 

niej dobrze. Życzę wszystkim, aby 

nasza placówka była nadal szkołą 

pomagającą uczniom, wspomaga-

jącą  rodziców, aby kontynuowa-

ła tradycje związane ze swą boga-

tą historią a przede wszystkim aby 

była nowoczesna i nadal rozwijała 

się spełniając oczekiwania Rynku 

Edukacyjnego oraz Rynku Pracy.

J.B Dziękuję serdecznie za roz-

mowę życząc wielu sukcesów za-

wodowych i osiągnięć dla szkoły.

K.S Dziękuję 

Wysłuchał: Jarosław Bzowy 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 

religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafi a 

pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-

mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

XXXIV Niedziela - Uroczystość Chrystusa Króla (Łk 23, 35-43)

CHRYSTUS KRÓL
„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wyso-

kiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wyba-

wi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żoł-

nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś 

królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języ-

ku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze zło-

czyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Me-

sjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet 

Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - spra-

wiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 

ze Mną będziesz w raju”.

Tu też został wydany na Chrystusa wyrok śmierci. Kiedy czytamy tek-

sty ewangeliczne, wyciągamy dosyć często fałszywy wniosek, że to Piłat 

i Sanhedryn skazali Chrystusa na śmierć. Gdy się jednak bliżej przyjrzy-

my faktom, to się przekonamy, że Chrystus został skazany na śmierć w 

publicznym plebiscycie. To lud wołał: śmierć, śmierć! Na krzyż z Nim! 

Fakt ten ma niezwykłą wymowę, i ciąg dalszy w dziejach ludzkich.

Przecież to my, nawet ochrzczeni, nie chcemy uznać Jego praw i prawd. 

To my negujemy zasadność Jego wymagań, przykazań, chociażby w kwe-

stii poszanowania życia. Zabijamy winnych i niewinnych. Zabijamy na-

wet dzieci, które się jeszcze nie narodziły. Wymyśliliśmy też najokrop-

niejsze sposoby uśmiercania ludzi. Zresztą w wielu innych sprawach od-

rzucamy naukę Chrystusa, głosząc własne teorie, najczęściej tragiczne w 

skutkach.

Myślę, że w uroczystość Chrystusa Króla, która zamyka cały rok litur-

giczny – Chrystus Alfa i Omega, Początek i Koniec, Król Nieba i Ziemi 

- trzeba uczciwie spojrzeć na własne życie i odpowiedzieć sobie na pyta-

nie: Czy rzeczywiście Chrystus jest Królem mojego życia? Czy respektuję 

Jego prawa? Czy dostrzegam, iż Jego królestwo jest królestwem prawdy, 

miłości i sprawiedliwości, a On Sam jest największym świadkiem praw-

dy? On chce nas zabrać ze sobą do raju, tam jest cel naszej drogi życia.

Ks.Tomasz Tylutki

    

Informacje parafi alne:
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:

Rozpoczeliśmy listopad - szczególny czas modlitwy za naszych bli-

skich zmarłych przez „wypominki” czy „zaduszki”. Pamiętajmy, że nasz 

modlitwa, ofi ara Mszy św. w intencji zmarłych, Komunia św., odpusty, 

dzieła pokutne to najskuteczniejsza pomoc dla naszych bliskich. Zapra-

szamy na Msze św. w niedzielę o g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Ku-

licach o g.9.00; w Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu 

Msza św. o g.7.00 i 18.00. Nabożeństwa „wypominkowe” z modlitwą za 

zmarłych codziennie po Mszy św. wieczornej. 

Niedziela radiowa 

w Nowogardzie…

W niedzielę 21 listopada w parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego bę-

dziemy gościli redakcję Radia Plus Gryfi ce w ramach cyklu spotkań „Ra-

diowa Niedziela w Parafi i”. O godz. 11.00 

będzie transmitowana na falach radio-

wych uroczysta Msza Święta, a także 

wywiady z Proboszczem oraz z parafi a-

nami. Zapraszamy, aby w tym dniu na-

stawić swoje odbiorniki radiowe na fale 

90,7 FM – Radio Plus Gryfi ce. 

Zaproszenie

Ks. Kanonik Kaziemierz Łukjaniuk – proboszcz Pa-

rafi i pw. Św. Rafała Kalinowskego wraz z całą wspól-

notą parafi alną zaprasza mieszkańców Nowogardu  

na doroczną Uroczystość Odpustową ku. czci parto-

na parafi i św. Rafała Kalinowskiego, która odbędzie 

się w sobotę 20 listopada o godz. 17.00.

Sumę odpustową będzie sprawował Ks. Abp An-

drzej Dzięga – metropolita Szczecińsko – Kamień-

ski. Serdecznie zapraszamy.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i 

naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw 

– Łódź, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-

bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, udział w programie 

imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 

ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. Tomasza Tylutkiego z parafi i pw. 

Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl)  

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII 

PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Piątek, 19.11. - Abyście się wzajemnie miłowa-

li. UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA ŚLUBÓW 

MAŁŻEŃSKICH. Nabożeństwa: 9.00 Msza św. 

z nauką misyjną dla Małżeństw i Rodzin; 18.00 

Msza św. z nauką misyjną dla Małżeństw i Ro-

dzin. W tym dniu Apel Maryjny – wieczorem w 

gronie rodziny.

Sobota, 20.11. - Oto Matka Twoja. ODPUST 

PARAFIALNY - OFIAROWANIE PARAFII 

MATCE BOŻEJ. Nabożeństwa: 9.00 Msza św. dla 

Chorych z sakramentem namaszczenia; 11.00 

Błogosławieństwo Dzieci przedszkolnych i Ma-

tek w stanie błogosławionym; 17.00 MSZA ŚW. 

ODPUSTOWA ku czci św. Rafała Kalinowskie-

go – patrona Parafi i – przewodniczy Ks. Abp An-

drzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko – Ka-

mieński; 21.00 Apel Maryjny

Niedziela, 21.11. - Idźcie i głoście Ewangelię. 

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. I poświęcenie krzy-

ża misyjnego. Msze św. z kazaniem misyjnym: 

7.30, 9.00, 11.00, 12.30; 15.00 Msza św. z poświę-

ceniem Krzyża Misyjnego. Uroczyste zakończe-

nie Misji Świętych.

Spowiedź św. w czasie Misji Św.: środa i czwar-

tek: 8.00-10.00; 17.00-19.00

Mamy nową stronę parafi alną 

w naszym mieście…
Od niedawna w naszym mieście funkcjonuje nowa strona informacyjna: http://www.mbf-now.fi rmeo.biz - 

To link do ofi cjalnej strony Parafi i Rzymskokatolickiej pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie. Możemy tam zoba-

czyć: AKTUALNOŚCI - OGŁOSZENIA - MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA - NASZ PATRON - HISTORIA PA-

RAFII - KOŚCIOŁY - DUSZPASTERSTWO - CARITAS - PORADNICTWO RODZINNE - SŁUŻBA OŁTA-

RZA - FOTO-KRONIKA - BIURO PARAFIALNE - KONTAKT – LINKI.  Administratorem strony jest pro-

boszcz parafi i – ks. Ireneusz Kamionka. Serdecznie zapraszamy.
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- Pamiętajmy o przeszłości 

– Rozsądnie budujmy teraźniejszość  

– Odpowiedzialnie projektujmy przyszłość 

Zygmunt Heland
w-ce przewodn. Rady Powiatu

Anna Fedorczuk-Smolira
radna powiatu

Szanowni Państwo 

Sprawując swój mandat radnej Rady Po-

wiatu obecnej kadencji zajmowałam się 

tym, co od lat jest dla mnie ważne w życiu 

zawodowym i prywatnym: problematyką 

ochrony zdrowia oraz pomocą dla osób nie-

pełnosprawnych i  potrzebujących wsparcia.  

Będąc członkiem Komisji Spraw Społeczno-

Oświatowych zawsze kierowałam się troską 

o los tych ludzi.

Jeżeli obdarzycie mnie Państwo swoim 

zaufaniem nadal będę czynnie uczestniczyła 

w pracach  Rady Powiatu, zajmując się reali-

zacją następujących tematów:

1. Wspieranie wszelkich działań zmierza-

jących do poprawy opieki zdrowotnej w po-

wiecie i w naszym mieście:

- profi laktyka zdrowotna,

- dostęp do specjalistów i nowoczesnych 

badań diagnostycznych.

2. Dokończenie budowy rodzinnych do-

mów dziecka w Nowogardzie i Goleniowie 

w miejsce obecnie funkcjonującej placówki 

w Mostach

3. Budowa internatu i sali gimnastycz-

nej oraz poprawa warunków nauczania dla 

dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Nowogardzie.

4. Wspieranie rozwoju szkół ponadgim-

nazjalnych w naszym mieście:

- remont budynku Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych oraz Liceum Ogólnokształ-

cącego nr 1 w Nowogardzie,

- zakup pomocy dydaktycznych,

- szkolenia dla nauczycieli.

5. Pomoc i opieka dla najuboższych i nie-

pełnosprawnych poprzez wspieranie funk-

cjonowania Domów Opieki Społecznej, Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Anna 

Fedorczuk-Smolira 

Każdy start w wyborach wiąże się z obawą 

kandydata, który poddaje publicznej wery-

fi kacji swoje umiejętności, wiedzę, pracę, a 

przede wszystkim swoją  postawę wobec in-

nych ludzi. 

Postawę, którą kształtuje dom - rodzina, 

ale też środowisko, w którym żyjemy. Od ro-

dziny otrzymałem jeden z najbardziej cen-

nych darów – szacunek do drugiego czło-

wieka i jego pracy. Środowisko, w którym 

mieszkam dało mi poczucie bezpieczeństwa 

i pewność, że człowiek nie żyje sam dla sie-

bie, ale wspólnych celów, którym warto jest 

poświęcić swój czas i umiejętności. I te war-

tości są dla mnie w życiu swoistym drogo-

wskazem. 

Dziś słowo polityka kojarzy nam się pra-

wie jednoznacznie źle. Ale ja politykę rozu-

miem, jako praktyczną możliwość realizacji 

naszych wspólnych celów małych i dużych. 

Naprawę starych chodników, budowę pla-

ców zabaw dla dzieci, przyzwoitego przy-

stanku, ale też promowanie dużych inwesty-

cji, które dają nam miejsca pracy. 

Startuję w wyborach, bo moim marze-

niem jest, aby nasza gmina, w której żyje-

my stawała się miejscem, z którego nikt nie 

chce wyjeżdżać, a wielu wraca. Dla takich 

marzeń warto poświęcać swój czas, wiedzę 

i umiejętności. Jednocześnie liczę na to, że 

wśród Was znajdę wielu, którzy pomogą 

mi zmieniać nasze miejsce-dom na lepszy, 

szczęśliwszy i bardziej bezpieczny. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Ciekawa wizja 
naszego miasta

Dziennik Nowogardzki: Miesz-
kańcy poznali pana  przede 
wszystkim poprzez aktywność 
w DN. W pańskich artykułach 
była zarysowana ciekawa wizja  
rozwoju naszego miasta, czy gdy 
zostanie pan wybrany  widzi Pan 
szanse na realizację tych pomy-
słów

Paweł Słomski: Bezwątpienia 
tak, są  to istotne elementy, które 
będę starał się zrealizować, wiele z 
nich nie będzie łatwych. Radny to 
nie burmistrz ale mimo to aktyw-
ny radny może też wiele, dlatego 
też chcę rozmawiać z radnymi ze 
wszystkich ugrupowań w RM aby 
wypełnić swoje założenia.

DN: Czyli preferuje pan bez-
konfl iktowość?

PS:  Tak, ostatnie kadencje RM 
pokazały, że kłótnie do niczego 
dobrego nie doprowadziły, wzma-
gają tylko nie potrzebne podziały.  
Jestem zwolennikiem prowadzenia 
dialogu. 

DN: Jest Pan pełnomocnikiem 
Prawicy Rzeczypospolitej, ugru-
powania o poglądach konserwa-
tywnych a kandyduje Pan z listy 
Platformy Obywatelskiej?

PS : Jest to porozumie wybor-
cze do RM w przypadku sejmi-
ku wojewódzkiego wystawiamy 
listę Prawicy Rzeczypospolitej. 
Z nowogardzką PO znaleźliśmy  
płaszczyzne dialogu, zwiększamy 
przy tym możliwości obu partii na 
dobry wynik wyborczy, wykazując 
przez to dużą zdolność koalicyjną 
naszych ugrupowań,  co daje duże 
nadzieje na przyszłość i myślę 
jest oczekiwaną przez wyborców  
cechą .

DN:  Kandyduje Pan pod ha-
słem Przywrócić rangę miastu

PS : Tak identyfi kuje się z tym 
hasłem ponieważ wiele spraw jakie 
od 5 lat poruszam np. obwodnica 
południowa,  zmiana nazwy powia-
tu czy brak środków zewnętrznych 
na szpital, odnoszą się bezpośredni 
do rangi i znaczenia naszego miasta 
w powiecie i regionie. Chcę miasta 
z perspektywą dla młodych ludzi, 
mam na to różne pomysły pomysł 
i dlatego zdecydowałem się kandy-
dować w wyborach.

DN: Co zatem należy zrobić w 
pierwszej kolejności?

PS: Dużym problem naszego 
miasta są miejsca praca dlatego 
należy uruchomić instrumenty 
jakie ma gmina w celu stworzenia 
warunków dla przedsiębiorców aby 
inwestowali w Nowogardzie. Trze-
ba dokończyć plan zagospodaro-
wania przestrzennego Nowogardu, 
tak by nie dochodziło do sytuacji w 
której supermarkety stają na przy-
stankach autobusowych czy  droga 
nie przechodziła przez skupisko 
nowogardzkiej przedsiębiorczości. 
W ostatnich latach zauważyłem 

także malejące zainteresowanie 
naszym latem fi lmowym wiem że 
osoby tworzące ten festiwal robią 
dużo i doceniam je za to, ale trzeba 
wspomóc je w działaniu i ubogacić 
ofertę w taki sposób  by festiwal 
przyciągnął jak dawniej szeroką 
widownię.  Chce także postawić 
na poszerzenie bazy sportowej 
naszego miasta . Należy także po-
czynić starania o dofi nansowanie 
zagospodarowania terenów nad 
jeziorem. W tych obszarach mam 
wiele propozycji szczegółowych 
rozwiązań  ale na to przyjdzie czas 
gdy będę miał jakiekolwiek możli-
wości realizacyjne, mam nadzieję 
,że wyborcy dadzą mi taka szansę      

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w wyborach

Jarosław Bzowy

Zapewne w ostatnim dniu kampa-

nii większość kandydatów będzie za-

chęcać Państwa do głosowania na sie-

bie, opisywać dokonania i przekony-

wać, dlaczego właśnie na nich warto 

oddać głos. 

Z mojej strony takiego oświadcze-

nia nie będzie, tak samo jak nie po-

wiem, który kandydat jest najlepszy 

bo żadne logo, nawet największej par-

tii, nie czyni człowieka lepszym, ani 

mądrzejszym. Wszystko zależy od wy-

chowania, charakteru i okoliczności, 

które jednym łamią kręgosłupy innych 

wzmacniają w przekonaniu, że czasa-

mi warto iść pod Wiatr, aby móc wła-

ściwie ocenić samego siebie i to, co się 

robi. Aby też mieć pewność, że zrobiło 

się wszystko, aby pozostać sobą.  

Bardzo dziękuję zwolennikom i 

przeciwnikom za polemiki na łamach 

Dziennika Nowogardzkiego. Przynaj-

mniej w ten sposób mogliśmy pomóc 

mieszkańcom podjąć mądrą decyzję. 

Jednocześnie wszystkim kandydatom 

życzę powodzenia w niedzielnych wy-

borach.

Każdy, kto zdecydował się na kan-

dydowanie liczy na to, że dostanie 

mandat zaufania od społeczności, w 

której żyje, bo jest to swoista ocena 

tego, jak nas ocenia nasza rodzina, 

przyjaciele i znajomi. Mam nadzieję, 

że zasłużyłem na Państwa zaufanie. 

Z poważaniem 

Michał Wiatr

Kandydat do Rady Miejskiej 

Nr 2 Lista nr 14

Pozostać sobą 

Jako nowogardzianka 
Kandydując do Rady Miejskiej w 

Nowogardzie chciałabym, aby nasze 

miasto i gmina rozwijały się bardziej 

dynamicznie. Podejmowane decy-

zje gospodarcze spełniały oczekiwa-

nia społeczne. Dogodne warunki dla 

inwestorów tworzących nowe miejsca 

pracy dla mieszkańców naszej Gminy, 

którzy codziennie przemierzają dzie-

siątki kilometrów do zakładów w in-

nych miejscowościach.

Jestem pracownikiem samorządo-

wym od wielu lat, Starostwa Powiato-

wego w Goleniowie Wydział Dróg Po-

wiatowych, działając dla poprawy bez-

pieczeństwa ruchu drogowego nie tyl-

ko na drogach powiatowych zamiej-

skich (151 km) oraz ulic (16 km) ale 

także na gminnych poprzez moderni-

zację ciągów komunikacyjnych. Wy-

konano przy współpracy Powiatu i 

Gminy oraz w ramach „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych 2008-2011” przebudowę ul. Gen. 

Bema, nastąpi dalsza modernizacja 

odcinka drogi Nr 0118Z Nowogard – 

Truskolas. Chciałabym, żeby nastąpi-

ła budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 

Armii Krajowej, Kościuszki i Woj. Pol-

skiego oraz Boh. Warszawy i J. Ponia-

towskiego. Poprawa nawierzchni na 

wielu ulicach takich jak: Nadtorowa, 

Mickiewicza, Żeromskiego, 15-Lute-

go, Woj. Polskiego, itd. Cieszy mnie 

widok odnowionych budynków, tyl-

ko chodniki przy nich mają wiele do 

życzenia zwłaszcza dla osób niepełno-

sprawnych i matek z małymi dziećmi. 

Zwiększenie działania na rzecz budo-

wy parkingów (ul. Osiedlowa) i nie 

tylko w centrum miasta, ale także na 

osiedlach między blokami. Współ-

praca ze spółdzielniami i wspólnota-

mi mieszkaniowymi w celu uporząd-

kowania estetyki terenów osiedlowych 

oraz przestrzeni publicznej, zwiększe-

nie ilości kwietników, trawników i za-

drzewienia. Wszystkie sprawy skupia-

ją się wokół człowieka, jako najwięk-

szej wartości oraz warunków i jakości 

jego życia, rozwoju, pracy, otoczenia a 

także integracji społecznej oraz tożsa-

mości i identyfi kacji z gminą. Zachę-

cam wszystkich wyborców do odda-

nia głosu na Platformę Obywatelską 

i obdarzeniem nas swoim głosem za-

ufania.

Kandydatka 

Platformy Obywatelskiej

do Rady Miejskiej w Okręgu Nr 2

Grażyna Karwecka
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Marcin Nieradka - kandydat na 
radnego Platformy Obywatelskiej 

(okręg 2, miejsce 2)
Flaga narodowa Polski to połącze-

nie dwóch kolorów: białego i czerwo-
nego. Przyszła władza powinna skupić 
się na tym, by na podobnej zasadzie 
połączyć nowogardzkie społeczeń-
stwo. By wspólnym działaniem łączyć 
ludzi, czasem nawet o skrajnie różnych 
poglądach. Tylko na tym możemy 
oprzeć swój sukces.  

Kampania wyborcza dobiega właści-
wie końca. Jako przedstawiciel jednego 
z komitetów chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy pomogli w jej prowa-
dzeniu. Poniżej chciałbym przedstawić 
Państwu osiem bardzo racjonalnych 
powodów, dla których warto postawić 
na nas:  

- Bo chcemy łączyć i budować. Zo-
baczcie państwo, co dzieje się na innych 
stronach „Dziennika”. Mimo miesięcz-
nych deklaracji różnych ugrupowań o 
pojednaniu w ostatnim dniu kampanii 
rozgorzała kłótnia. Radny Rafał Szpil-
kowski śle zarzuty w sprawie Glicka 
Kazimierzowi Ziembie i Robertowi 
Czapli. Odpowiadają mu pracownik 
Urzędu Miejskiego Marek Antczak i 
kandydat na burmistrza SLD. Ich per-
sonalne wojny trwają w najlepsze. Nie 
łudźcie się Państwo, że po wyborach 
będzie inaczej!

Głosujcie na kandydatów z naszych 

list ponieważ: 
- mamy najlepszego kandydata na 

urząd burmistrza – Cezarego Marcin-
kowskiego - młodego, wykształconego, 
proponującego nową jakość na scenie 
politycznej,

- mamy zaplecze polityczne w kraju, 
województwie, powiecie. Tam przecież 
rządzi PO. Z nim łatwiej walczyć o 
dobro dla gminy, 

-  posiadamy zaplecze doradcze 
w gminie. Gotowość współpracy z 
naszym kandydatem na burmistrza 
wyrazili w trakcie kampanii: Krystyna 
Łazarz (prezes Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych POL-DRÓG, prezydent 
Krajowej Izby Drogownictwa), Jan 
Smolira (prezes SM „Gardno), Marek 
Słomski (doświadczony polityk, wy-
dawca „Dziennika”),

- mamy największą zdolność koali-
cyjną. Dla dobra mieszkańców jesteśmy 
w stanie zawrzeć sensowne porozumie-
nie z wieloma opcjami, a zwłaszcza no-
wogardzkimi grupami samorządowymi 
proponującymi racjonalne podejście do 
modernizacji gminy,

- w przeciwieństwie do innych ko-
mitetów nie obiecaliśmy nierealnych 
cudów, a chcemy działać na rzecz 
zrównoważonej modernizacji gminy, 

- zrezygnowaliśmy z krzykliwego 
happeningu organizowanego za pienią-
dze komitetu, a zamiast tego obdaro-
waliśmy Państwa fl agami narodowymi, 

- nie przywieźliśmy Państwu par-
tyjnych celebrytów, którzy z naszym 
miastem nie mają nic wspólnego, a 
starają się przekonać do głosowania na 
swoje ugrupowanie,    

Dziękuję również osobom z którymi 
miałem przyjemność brać udział w 
dyskusji nad przyszłością Nowogardu, 
oraz mieszkańcom za każde pozytywne 
słowo. Myślę, że udało nam się racjo-
nalnie pokazać, iż kandydaci z list PO 
stanowią alternatywę i gwarancję zmia-
ny uprawiania polityki w naszej gminie.    

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Dzisiaj przedstawiamy wywiad 

z ostatnim z pięciu kandydatów na 

urząd Burmistrza Nowogardu – roz-

mowę z Robertem Czaplą kandyda-

tem Sojuszu Lewicy Demokratycz-

nej.

Proszę się przedstawić i przypo-

mnieć naszym Czytelnikom.

Robert Czapla, lat 35. Od urodze-

nia jestem mieszkańcem Nowogardu. 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne 

– Akademia Ekonomiczna w Pozna-

niu. Doświadczenie zawodowe – 14 

lat na stanowiskach kierowniczych: 

6 lat, jako redaktor Naczelny Tygo-

dnika „Wiadomości” w Nowogardz-

kim Domu Kultury, 4 lata, jako dy-

rektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Goleniowie, od 4 lat pracuję w uczel-

ni wyższej – Akademii Morskiej w 

Szczecinie. Jestem radnym od dwóch 

kadencji, obecnie - Wiceprzewodni-

czącym Rady Miejskiej. Wolny czas 

staram się poświęcać na działalność 

w wielu organizacjach społecznych, 

których jestem członkiem.

Co Pana skłoniło, aby startować 

w wyborach na burmistrza Nowo-

gardu?

Cztery lata temu kandydowałem 

na stanowisko burmistrza Nowogar-

du. W drugiej turze wyborów głoso-

wało na mnie prawie 45% mieszkań-

ców gminy. Myślę, że był to bardzo 

dobry wynik.

Od początku bieżącego roku różne 

środowiska społeczne, gospodarcze i 

polityczne zapraszały mnie na swo-

je spotkania i zachęcały do kandydo-

wania na burmistrza w tegorocznych 

wyborach, deklarując swoje poparcie 

i zaangażowanie w kampanię wybor-

czą. Zgłaszali się również poszczegól-

ni mieszkańcy, wnioskując o to samo. 

Wśród tych osób byli również Ci, któ-

rzy w poprzednich wyborach otwar-

cie deklarowali swoje poparcie dla in-

nych kandydatów.

Muszę powiedzieć nieskromnie, 

że 45% procent poparcia to bardzo 

duże zaufanie społeczne, związane z 

oczekiwaniami naszych mieszkań-

ców. Myślę, że nie mogłem zawieść 

pokładanych nadziei i nie wystarto-

wać w tym roku. Uważam, że obywa-

tele mają prawo dokonać właściwego 

wyboru.

Czy jest Pan przygotowany do 

pełnienia funkcji burmistrza?

W swoim życiu kierowałem już 

jednostkami samorządowymi oraz 

organizmami o budżecie rzędu 50-

60 milionów, zatrudniającymi dzie-

siątki pracowników. Nie jest to dla 

mnie nowość. Potrafi ę pozyskiwać 

środki z Unii Europejskiej zarówno 

z małych jak też z dużych projektów. 

Z wykształcenia jestem ekonomistą. 

Staram się być koncyliacyjny, znajdy-

wać w ludziach cechy wspólne. Uwa-

żam, że lepiej jest łączyć, niż dzielić. 

Znam ludzi i problemy, które stoją 

przed gminą, wiem jak je rozwiązy-

wać. Jestem przygotowany do pełnie-

nia funkcji burmistrza.

Jak Pan, jako burmistrz zamierza 

współpracować w przyszłymi rad-

nymi? Z kim widzi Pan współpracę, 

z kim nie?

Uważam, że burmistrz powinien 

współpracować ze wszystkimi śro-

dowiskami politycznymi, gospodar-

czymi, społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi. Aby właściwie kie-

rować gminą należy brać pod uwa-

gę głosy wszystkich mieszkańców i w 

miarę możliwości realizować ich po-

trzeby. Jestem  otwarty na współpra-

cę z każdym, komu naprawdę leży na 

sercu dobro naszej gminy i żyjących 

tu obywateli. Nie można dzielić ludzi 

na lepszych i gorszych. Jesteśmy tacy 

sami, oddychamy tym samym powie-

trzem, mamy te same lub zbliżone po-

trzeby. Jeśli wygram wybory zaproszę 

wszystkich do współpracy dla dobra 

naszej gminy.

No właśnie, gdyby wygrał Pan te 

wybory jakie będą najważniejsze 

kierunki Pańskich działań?

Po pierwsze więcej zakładów pracy 

w Nowogardzie dających nowe miej-

sca pracy. I nie mówię tu o supermar-

ketach, a o fi rmach produkcyjnych, 

typu RIETER. W Goleniowie możli-

wości lokowania dużych fi rm już się 

kończą, bo brakuje osób chętnych do 

pracy. Mamy w tym zakresie duży po-

tencjał i można go świetnie wykorzy-

stać. Pracowałem, jako dyrektor Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Golenio-

wie przy tworzeniu tam parku prze-

mysłowego i mam doświadczenie jak 

to robić.

Sprawa druga to bezwzględne do-

kończenie rozbudowy nowej części 

szpitala i zapewnienie dalszego funk-

cjonowania tej jednostki. Należy rów-

nież rozwijać usługi medyczne dla 

ludności świadczone zarówno przez 

publiczną, jak i niepubliczną służbę 

zdrowia.

Bardzo ważna jest kwestia budo-

wy mieszkań socjalnych, ponieważ 

ponad 150 rodzin potrzebuje przy-

słowiowego dachu nad głową. W za-

kresie oświaty należy uruchomić 

nowe gminne przedszkole z oddzia-

łami integracyjnymi. Ilość miejsc w 

obecnych przedszkolach jest niewy-

starczająca. Ponad 100 rodzin czeka 

na miejsce w przedszkolu dla swoich 

dzieci. Uważam także, że uczniowie 

nie powinni dźwigać codziennie do 

szkoły tak ciężkich tornistrów, nale-

ży umożliwić im zostawianie chociaż 

części książek w szkołach. I ten pro-

blem musi być rozwiązany.

Kolejna sprawa to zagospodarowa-

nie czasu wolnego. Mam tu na my-

śli właściwe wykorzystanie terenów 

przyległych wokół jeziora. I nie cho-

dzi mi o futurystyczne pomysły za 

kilkanaście milionów złotych, bo na 

to nas nie będzie stać. Należy nato-

miast uruchomić nowe boiska, kort 

tenisowy, place zabaw, skate-park 

oraz zimowe lodowisko, otworzyć się 

na lepsze wykorzystanie walorów re-

kreacyjno- turystycznych naszego je-

ziora.

Są to najpilniejsze potrzeby naszej 

gminy. Oczywiście nie spełnią one 

wszystkich naszych marzeń, ale spra-

wią, że nasze życie stanie się łatwiej-

sze i prostsze, a to jest przecież naj-

ważniejsze. Taka jest rola samorządu. 

Na to gminę stać i tym się zajmę.

Kampania wyborcza jest na fi ni-

szu (w niedzielę wybory). Jak Pan 

ocenia jej przebieg?

Jeszcze do wtorku kampania wy-

borcza była spokojna i merytoryczna. 

I dobrze, bo mamy dość wojny pol-

sko-polskiej, jaką na co dzień fundują 

nam politycy na szczeblu krajowym z 

ramienia PO i PiS. Byłem naprawdę 

zadowolony z jej przebiegu.

Jednak we wtorek nerwy puściły, 

szczególnie Wspólnemu Nowogardo-

wi. W ostatniej Waszej gazecie uka-

zało się ich oświadczenie oraz wypo-

wiedź pana Szpilkowskiego. Podane 

tam informacje były kłamliwe i ob-

raźliwe. Szkoda, że niektórym oso-

bom zabrakło elementarnej kultu-

ry politycznej, ale przede wszystkim 

osobistej. Możemy się różnić, ale rób-

my to kulturalnie. Stosowanie kłam-

stwa, zastraszanie mieszkańców w 

celu zdobycia większej ilości głosów 

się nie uda. Nasi wyborcy są mądrzy i 

nie dadzą się manipulować w ten spo-

sób.

Chodzi o sprawę Glicka i budowy 

tam zakładu utylizacji?

Tak. Przecież na ostatniej sesji nikt 

nie podejmował uchwały w spra-

wie zakładu utylizacji, nikt się tym 

nie zajmował. Nie możemy ciągle 

żyć spiskową teorią dziejów i wszę-

dzie doszukiwać się budowy spalarni 

- to graniczy z obłędem. Zresztą były 

radny, który użył tych kłamliwych 

stwierdzeń dwa lata rządził gminą i 

dzisiaj należałoby się zapytać o jego 

wyniki: gdzie są nowe fi rmy, nowe 

miejsca pracy, gdzie jest obiecane za-

gospodarowanie jeziora?

Moim zdaniem żadna spalar-

nia w Nowogardzie nie powstanie. 

Straszenie nią ludzi jest manipula-

cją. Chciałbym podkreślić, że jestem 

przeciwny inwestycjom, które miały-

by zły wpływ na stan zdrowia naszych 

mieszkańców. To, co się stało we wto-

rek będzie działało tylko na nieko-

rzyść pana Szpilkowskiego i jego ko-

mitetu.

Jak samopoczucie przed niedzie-

lą?

Kampania wyborcza wyczerpuje 

i to wszystkich kandydatów. To nor-

malne. Poza tym czuję się dobrze. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, któ-

ry reprezentuję (jak wynika z sondy, 

którą Państwo przeprowadziliście) w 

naszej gminie cieszy się największym 

zaufaniem społecznym. Również mój 

wynik w sondażu jest dobry. Myślę, 

że jest to efekt wyważonej i meryto-

rycznej kampanii, którą prowadzimy. 

Mimo to nie spoczywamy na laurach, 

codziennie spotykamy się z miesz-

kańcami i rozmawiamy. Radny, bur-

mistrz – to muszą być przecież osoby, 

które nie boją się kontaktu z ludźmi, 

bo dla nich mają pracować.

Czego chciałby Pan życzyć naszym 

mieszkańcom?

Dobrego wyboru. Aby po niedzie-

li można było powiedzieć, że nowi 

radni i nowy burmistrz zajęli się na-

szymi problemami i robią wszystko, 

co możliwe by je rozwiązać. Życzę 

wszystkim zdrowia, pełnego portfe-

la i jak najmniej powodów do zmar-

twień.

Dziękuję za rozmowę

Lesław M. Marek

Kandydaci na Burmistrza Nowogardu 

- Robert Czapla

Jesteśmy w okresie przed Wybora-

mi Samorządowymi, wielu z nas za-

stanawia się czy warto głosować? Jed-

nak jak powiedział Tomasza Lisa ” 

Dzień wyborów, każdych wyborów 

jest dla mnie wielkim świętem, i sło-

wo daję że – wchodząc do mojego lo-

kalu wyborczego (…) - mam zawsze 

łzy w oczach. Przecież jest to święto 

demokracji. Nawet najbardziej szara 

rzeczywistość nigdy mi go nie przesło-

ni. Co z tego, że w Polsce w życiu pu-

blicznym dzieje się wiele rzeczy, które 

dla obywatelskiego lenistwa stanowią 

świetne alibi. Ile by ich było, nie potra-

fi łbym się rozgrzeszyć, uświadamiając 

sobie w dniu wyborów o dwudziestej, 

że nie głosowałem.”  Nie głosując od-

dajemy los naszej gminy w ręce osób, 

które już były, a przecież nie możemy 

stać w miejscu, musimy się rozwijać i 

iść do przodu, młodzi ludzie dają gwa-

rancję nowej siły w zarządzaniu gmi-

ną, bo oni właśnie myślą o przyszło-

ści. Głosując w wyborach oddajemy 

głos na dezaprobatę dotychczasowej 

władzy, demokracja jest głosem spo-

łeczeństwa, ale nie tego, który zostaje 

w domu. 

Wobec tego zachęcam wszystkich, 

szczególnie młodych ludzi do udzia-

łu w wyborach, bo właśnie dla nich są 

one najważniejsze. Dzięki nim może-

my kształtować i mieć wpływ na lokal-

ną polityką tak aby mogli rozwijać się 

w naszej gminie bez konieczności wy-

jazdu, np. za pracą. 

Razem zbudujemy więcej, bo spo-

łeczność naszej gminy to swoista ro-

dzina, a rodzina jest najważniejsza, 

dlatego dla utrzymania tej rodziny 

jesteśmy w stanie zbudować więcej z 

dala od polityki. Chcemy zbudować 

płaszczyznę porozumienia dla wszyst-

kich ponad podziałami, bez względu 

na poglądy, naszym celem jest stwa-

rzanie dobrych warunków dla życia 

mieszkańców.

Liczę na Wasz mandat zaufania. 

Kandydat Platformy Obywatelskiej 

na Burmistrza Nowogardu                        

Cezary Marcinkowski

Dlaczego warto głosować?

Platforma – alternatywa 

dla wojujących  
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Nie zmarnujmy swoich głosów…
Pójdźmy głosować, bo wybory samorządowe to święto demokracji. Mieszkańcy wspólnoty samorządowej, jaką tworzy nasza gmina raz na cztery lata mają okazję wybrać spośród siebie te osoby, 

które będą decydowały o naszych sprawach. Nie narzekajmy, że kandydaci nie tacy, że nie ma  na kogo głosować, bo to właśnie lokalna społeczność musi spośród siebie wygenerować przedstawicieli 

władzy. Głęboko wierzę w to, że nasze społeczeństwo poprzez bezpartyjne komitety wyborcze i partie polityczne zgłosiły do wyborów najlepszych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wybierz-

my 21 najlepszych radnych gminy spośród 219 zgłoszonych kandydatów. Wybierzmy najlepszego z pośród 5 kandydatów na funkcję burmistrza. Następna okazja dopiero za 4 lata, bo tyle trwa ka-

dencja rady i burmistrza.

Za nami kampania wyborcza, jakiej 

jeszcze w Nowogardzie nie było. Kam-

pania przebiegała w iście amerykań-

skim stylu. Po ulicach jeździły samo-

chody terenowe z imitacjami gwiazd 

fi lmowych. Miasto pełne jest wielkich 

bilbordów z kandydatami i ich hasła-

mi. W prasie toczyła się debata nad 

stanem rozwoju naszej gminy i kie-

runków, w której ma iść dalej.

Do tej pory kampania wyborcza 

przebiegała merytorycznie i rzeczowo. 

Niestety, chyba z powodu niskich no-

towań w sondażach, niektórym kandy-

datom ze Wspólnego Nowogardu pu-

ściły nerwy. Zamiast konkretów, padły 

kłamstwa. Radny Rafał Szpilkowski w 

ostatnim DN wyciągnął „trupa z sza-

fy” w postaci Glicka i próbuje nim 

straszyć społeczeństwo. Sprawa w try-

bie wyborczym znajdzie się w sądzie i 

odpowie on za te kłamstwa oraz po-

mówienia. Wszyscy, którzy byli obec-

ni na opisywanej prze R. Szpilkow-

skiego sesji, znakomicie wiedzą, że nie 

poruszaliśmy na niej w ogóle sprawy 

byłej jednostki wojskowej w Glicku. 

Na sesji przyjmowaliśmy bardzo istot-

ne dla rozwoju gminy plany zagospo-

darowania przestrzennego. R. Szpil-

kowski pisząc takie rzeczy, wykazał się 

bardzo słabą znajomością przepisów 

prawa. Tym bardziej jest to zaskakują-

ce, że ponoć  jest wykwalifi kowanym 

architektem. Tylko pytanie czy z odpo-

wiednimi uprawnieniami?  

Chcę podkreślić, że Nowogardz-

kie Forum Samorządowe, zawsze było 

przeciwne budowie spalarni w Glicku. 

Tak było w 2002 r, kiedy ten projekt 

powstawał - głosowaliśmy przeciw. 

Tak było w 2008 r., kiedy próbowano 

zmienić przebieg dróg wewnętrznych 

wewnątrz byłej jednostki wojskowej - 

głosowaliśmy przeciw-, i tak jest dziś! 

Mówimy: inwestycje TAK spalarnia 

NIE!!!

Marek Krzywania kandydat na burmistrza miasta poparł ofi cjalnie nowogardzką kandydatkę do sejmiku 

Karolinę Słomską startującą z listy nr 6 Prawicy Rzeczypospolitej. To ostatni pozytywny akt świadczący o 

konsolidacji ideowej nowogardzkiego środowiska centroprawicy które ponad partyjnymi różnicami potrafi -

ło w trakcie przygotowań do wyborów samorządowych porozumiewać się w istotnej dla społeczności lokal-

nej sprawie kształtu personalnego i programowego nowych władz samorządowych stwarzając kompleksową 

propozycję wyborczą  odpowiadającą preferencjom  i oczekiwaniom istotnej części elektoratu naszej gminy.

red.

MĄDRA DECYZJA NASZĄ SZANSĄ
,,Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”

Albert Einstein

Liczę na Państwa głos.

Kandydat na burmistrza Nowogardu

Tomasz Szafran

Kształtowanie własnej osobowo-

ści to jedno, a kształtowanie otacza-

jącej nas rzeczywistości to drugie, nie 

zmienia to jednak faktu, że wszystko 

to można osiągnąć ciężką, systema-

tyczną pracą. Dzięki tej ciężkiej pracy 

i determinacji uczniowie nowogardz-

kich szkół odnoszą olbrzymie sukce-

sy w wojewódzkich i ogólnopolskich 

olimpiadach. Ogromna w tym zasługa 

zarówno uczniów, jak i ich nauczycie-

li, dzięki ich wysiłkowi możemy dziś 

poszczycić się świetnymi wynikami 

w oświacie. Nieprzypadkowo rozpo-

cząłem od tematu oświaty. Jestem na-

uczycielem i widzę, jak wysoki poziom 

osiągnęły nasze szkoły. To jest poziom, 

do którego powinniśmy dążyć w każ-

dej dziedzinie życia naszej gminy.

Od 4 lat pełnię funkcję radnego 

Rady Miejskiej w Nowogardzie, gdzie 

poznałem mechanizmy funkcjonowa-

nia gminy. Z wykształcenia jestem mgr 

politologii, mgr wychowania fi zyczne-

go, ukończyłem również studia pody-

plomowe z  zakresu zarządzania za-

sobami ludzkimi. Od dziecka miesz-

kam w Nowogardzie, tutaj chodziłem 

do szkoły, uprawiałem sport, tu mam 

przyjaciół i  znajomych. Nie wyobra-

żam sobie życia gdzie indziej.

Wielokrotnie poruszałem na ła-

mach prasy sprawy związane z  funk-

cjonowanie gminy, szczególnie kwe-

stie drażliwe, gdzie interes gminy i jej 

mieszkańców schodził na dalszy plan. 

Pełniąc funkcję radnego zawsze sta-

rałem się kierować interesem gminy i 

jej społeczności, dlatego w wielu przy-

padkach nie zgadzałem się z podejmo-

wanymi decyzjami. 

Nie zgadzałem się i nie zgadzam 

z  forsowaniem tematu zakładu utyli-

zacji odpadów pozwierzęcych w Glic-

ku, z marnowaniem publicznych pie-

niędzy poprzez niezrozumiałe umo-

rzenia wielotysięcznych podatków, 

oddawaniem za darmo mienia gminy 

organizacjom spoza Nowogardu oraz 

z lekceważeniem mieszkańców, kiedy 

podejmuje się działania nie licząc się z 

ich zdaniem.

Przez całą kadencję bycia radnym 

starałem się udowodnić, iż zasługuję 

na zaufanie okazane mi przez wybor-

ców i sumiennie wypełniać swój man-

dat, pracowałem zarówno dla miesz-

kańców miasta, jak i  terenów wiej-

skich. Pomimo tego, że byłem rad-

nym opozycji i  zdarzało mi się nie 

zgadzać z decyzjami podejmowanymi 

przez burmistrza, to uważam, że mi-

jająca kadencja wiele rzeczy zmieniła. 

Przede wszystkim nastąpiła jawność 

i przejrzystość działań władzy. Opinia 

publiczna mogła zapoznać się z me-

chanizmem działania władzy samo-

rządowej, jest na bieżąco informowa-

na o wszelkich nieprawidłowościach 

w funkcjonowaniu gminy. Urzędnicy 

i radni coraz częściej liczą się z  kon-

sekwencjami wypowiadanych słów 

i składania obietnic bez pokrycia. Na-

stąpiła zmiana przyzwyczajeń i  men-

talności, ponieważ władza powinna 

być dla mieszkańców, a  jej nadrzędny 

cel to wspieranie i pomaganie obywa-

telom, a nie utrudnianie im życia. Mo-

bilizowaliśmy mieszkańców, żeby kon-

sekwentnie dążyli do realizacji swoich 

oczekiwań. To dzięki kształtowaniu się 

społeczeństwa obywatelskiego i jego 

zaangażowaniu powstała nowa szko-

ła na osiedlu Bema, teraz trwa remont 

Szkoły Podstawowej nr 2. Na realizację 

czeka projekt zagospodarowania jezio-

ra i terenu przy ulicy Kowalskiej.

Dzisiaj stoimy przed niełatwym wy-

borem osoby, którą chcielibyśmy na-

zwać mianem gospodarza. Gospo-

darza, który będzie dbał o swoich 

mieszkańców, nie pozwoli na zamy-

kanie kolejnych oddziałów instytu-

cji państwowych, będzie wspierał lo-

kalnych przedsiębiorców oraz chro-

nił lokalny rynek i zrobi wszystko, by 

gmina zaczęła na siebie zarabiać. Je-

dynie w gminie, która zarabia pienią-

dze możemy mówić o rozwoju i inwe-

stycjach przynoszących zyski, za które 

w dalszej kolejności fi nansujemy bie-

żące potrzeby. Dopóki nie skończymy 

z wielomilionowym zadłużaniem gmi-

ny, żeby przed wyborami zrobić kilka 

nowych chodników i ulic, dopóty nasz 

dystans do gmin pokroju Goleniowa 

będzie się zwiększał.

Zarabianie pieniędzy poprzez 

wspieranie małych i średnich przed-

siębiorstw, współpraca i pomoc w ich 

rozwoju, wykorzystanie turystycznych 

walorów naszej gminy i faktu posia-

dania szpitala, rozwój infrastruktury 

sportowej, która jest w stanie na sie-

bie zarabiać – to wszystko przesłan-

Bez względu na ostateczny wynik 

wyborów, życzę nowogardzkiej Ra-

dzie Miejskiej jak najwięcej radnych 

takich jak Sławomir Kucal. Człowie-

ka o wielkim sercu społecznika, któ-

ry w działaniu, a nie w pisaniu kwieci-

stych tekstów i wygłaszaniu elokwent-

nych tyrad udowodnił, że rzetelną 

pracą można osiągnąć wiele dla dobra 

ogółu. Życzę jak najmniej radnych ta-

kich jak p. Rafał Szpilkowski. W mo-

jej ocenie był to najsłabszy radny mi-

jającej kadencji. Skupiał się wyłącznie 

na promocji własnej osoby. Jak złośli-

we i kapryśne dziecko wrzuca kij w 

szprych, tak on przeszkadzał w działa-

niach na rzecz rozwoju naszej gminy. 

Rzadko kiedy podejmował decyzje. 

W większości głosowań wstrzymywał 

się od głosu. Tak było również, kiedy 

Rada Miasta podejmowała decyzję o 

przyznaniu funduszy na dokończenie 

budowy naszego szpitala, jakże waż-

nej dla naszego zdrowia sprawie. Ko-

lega  p. Szpilkowskiego, Tomasz Sza-

fran siedząc przy stole obrad w ogóle 

nie wziął udziału w tym głosowaniu, 

nie wypełniając w ten sposób podsta-

wowego obowiązku, jaki spoczywa na 

radnym. Czy takim osobom warto po-

wierzyć mandat? Czy nam potrzebni 

są ludzie, których głównym zadaniem 

jest wywoływanie kłótni i konfl iktów 

w celu zbicia własnego interesu? 

Na to pytanie będą musieli sobie 

Państwo sami odpowiedzieć za nim 

postawicie krzyżyk na liście do głoso-

wania. 

Pójdźmy w niedzielę do wyborów 

i zagłosujmy. Pamiętajmy również, że 

wybieramy radnych do powiatu i sej-

miku. Ja stawiam na ludzi z naszego 

miasta, w nadziei, że będą godnie re-

prezentować nasze interesy w regio-

nie. Jednocześnie proszę Państwa o 

głos w imieniu swoim i kandydatów 

na radnych z Nowogardzkiego Fo-

rum Samorządowego. Wybierzmy lu-

dzi, którym bliskie jest zaufanie i part-

nerstwo. 

Marek Krzywania

Kandydat na Burmistrza 

Nowogardu

Nowogardzkiego Forum 

Samorządowego

ki świadczące o tym, że Nowogard to 

miasto z ogromnym potencjałem.

Aby w Nowogardzie dobrze się 

działo konieczne jest również ludz-

kie podejście do spraw mieszkańców. 

Tam gdzie to możliwe, interpretacja 

przepisów na korzyść, a nie na szkodę 

naszych mieszkańców gminy. Będzie 

to realne dzięki zmianie funkcjono-

wania Urzędu Miejskiego, który po-

winien być przyjazny mieszkańcom, 

w którym obywatele zostaną przyję-

ci życzliwie i  kompetentnie, a wyjdą 

z  niego w pełni usatysfakcjonowani, 

ponieważ urząd jest dla obywatela i z 

jego podatków jest opłacany.

Zawsze będę powtarzał, że waż-

na jest dbałość o tereny wiejskie, któ-

re w moim przekonaniu są zepchnię-

te na dalszy plan, o  których władze 

przypominają sobie przed zbliżającą 

się kampanią wyborczą, mamiąc ko-

lejnymi obietnicami. Jestem zwolen-

nikiem stworzenia wydziału zajmu-

jącego się tylko sprawami wsi, który 

współpracowałby z sołtysami w tere-

nie. Wszystkie sprawy będą monito-

rowane i realizowane przez pracowni-

ków tego właśnie wydziału.

Zamierzam wspierać przedsię-

biorców poprzez cykliczne spotkania 

pozwalające wypracować kompro-

mis i  korzystne warunki współpracy 

z gminą. Nie dopuszczę do sytuacji, 

kiedy lokalni przedsiębiorcy, sfrustro-

wani brakiem jakiejkolwiek pomocy 

ze strony gminy, rejestrują swoje fi r-

my w ościennych gminach płacąc tam 

podatki. Teraz zdarza się, że przedsię-

biorcy z dnia na dzień dowiadują się, 

że mają opuścić swoje lokale i nikogo 

nie obchodzi, dokąd pójdą. Przykład 

wiodących gmin w regionie pokazu-

je, jak wielkie znaczenie na wzrost do-

chodów własnych gminy ma współ-

praca z przedsiębiorcami.

Poruszany przeze mnie temat spa-

larni w Glicku to dla wielu mieszkań-

ców, szczególnie terenów wiejskich, 

sprawa priorytetowa. Ja również ją 

za takową uważam i zrobię wszystko, 

żeby zmienić zapisy planu miejscowe-

go zagospodarowania i nie dopuszczę 

do realizacji tej niebezpiecznej i  nie-

potrzebnej inwestycji.

Moje propozycje dotyczące funk-

cjonowania gminy powstały na bazie 

licznych spotkań i  rozmów z miesz-

kańcami. Jestem osobą otwartą na 

dialog. Uważnie słucham i wyciągam 

wnioski. Deklaruję chęć współpracy z 

każdym, dla kogo priorytetem jest do-

bro mieszkańców naszej gminy. Nie 

obiecuję gruszek na wierzbie, w moim 

słowniku obietnica oznacza „dąże-

nie do”, i nie jest wyrazem doraźne-

go, magicznego i życzeniowego my-

ślenia Zmiany wymagają czasu, chęci 

i nakładu pracy, których nam, człon-

kom komitetu Wspólny Nowogard 

nie brakuje. Najważniejsza jest umie-

jętność skutecznej współpracy z ludź-

mi, mam nadzieję, że dzięki sprawnej i 

pomysłowej kampanii oraz szczeremu 

zaangażowaniu wielu osób-którym 

serdecznie dziękuję- wierzę, że uda-

ło nam się udowodnić, że zarówno 

WN jak i jego kandydat na stanowi-

sko burmistrza zasługują na Państwa 

zaufanie.

Drodzy mieszkańcy, jeśli dostrzega-

cie potrzebę zmian i chcecie mieć re-

alny wpływ na to, co dzieje się w na-

szej gminie, proszę o danie nam szan-

sy, głosując na mnie i kandydatów 

Wspólnego Nowogardu w tych wy-

borach.
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Maciej Skubij, fi lozof, etyk, teolog.

- Absolwent Uniwersytetu Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Palomar College San Mar-

cos USA. Aktualnie studia doktoranckie na 

Uniwersytecie Szczecińskim.

Obietnic 

bez liku!
Niejeden mieszkaniec naszej 

gminy czyta prasę, przegląda fol-

dery, ulotki wyborcze, dostrze-

ga – siłą rzeczy – zdumiewającą 

liczbę plakatów i banerów, który-

mi przykryte zostało w ostatnim 

czasie nasze miasto oraz okolicz-

ne wsie. Wielu może być zasko-

czonych tak dużą ilością kandyda-

tów na radnych, wójtów oraz bur-

mistrzów. Zbiorcze informacje o 

okręgach wyborczych pokazują, że 

ogółem kandydatów ze wszystkich 

list mamy aż 219. A zatem przy-

znać trzeba, że wcale nie tak mało 

jak na naszą gminę. Ale cóż, takie 

są prawa wyborów, w tym tych sa-

morządowych.

Prawem wyborów są także obiet-

nice jakie składają niemal wszyscy 

startujący do rad gmin, powiatów, 

sejmików wojewódzkich itd. Za-

łóżmy więc, że każdy z nich skła-

da średnio około 10 wyborczych 

obietnic. Co otrzymujemy? 2190 

obietnic przy 219 potencjalnych 

kandydatach. Mamy zatem ponad 

2000 pomysłów na poprawę życia 

w naszym mieście i okolicznych 

wsiach. Zakładając, że większość 

z tych pomysłów jest słuszna i do-

czekałaby się realizacji, to już dziś, 

Gmina, Powiat po minionych ka-

dencjach musiałyby być mlekiem 

i miodem płynące. Zwłaszcza, że 

niemal każdy zapewniał i zapew-

nia, iż sprosta trudnym wyzwa-

niom, podkreślając swoją wraż-

liwość na ludzkie problemy. Bo 

któż nie obiecuje wspierać wszyst-

kie przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem nowych miejsc pra-

cy, któż nie zapewnia mieszkań-

com bezpieczeństwa zdrowotne-

go i poparcia w kwestii rozbudo-

wy i modernizacji szpitala? Nawet 

ci, którzy do niedawna dokończe-

niu rozbudowy szpitala byli prze-

ciwni nagle zdają się tę inicjatywę 

popierać. Co więcej, jeden z mło-

dych kandydatów na najważniej-

szy urząd w mieście zapewnia, że 

będzie swoistym gwarantem jego 

istnienia. Czy nie jest to zdumie-

wające? Podobnie optymistyczne 

zapewnienia padają w odniesie-

niu do Opieki społecznej, Sportu 

z rozbudową infrastruktury w tym 

zakresie. Ale to nie koniec listy 

obietnic, bo mamy jeszcze Gospo-

darkę z całym szeregiem postula-

tów do realizacji: od utworzenia 

parku przemysłowego i strefy eko-

nomicznej po pomoc dla małych i 

średnich fi rm wraz ze skutecznym 

pozyskiwaniem środków z Unii 

Europejskiej. Dalej Komunikacja i 

Transport, Infrastruktura, Bezpie-

czeństwo, Edukacja, Ekologia itd.

Stężenie tych obietnic zwłaszcza 

w ostatniej fazie kampanii wybor-

czej osiąga swoje apogeum. Nasze 

miasto, powiat i wsie – w wizjach 

i projektach kandydatów – zanu-

rzone są już dziś w  zieleni,  bez-

przewodowym Internecie, ściśle 

połączone ze światem dzięki zna-

komitej jakościowo infrastruktu-

rze, ekspresowym środkom komu-

nikacji i inteligentnie wytyczonym 

drogom. Nie mówiąc już o bez-

piecznych, zadbanych i  czystych 

osiedlach, zamieszkanych przez 

zamożnych i zdrowych obywateli.

Każdy jednak, kto posiada choć 

odrobinę zmysłu krytycznego 

zdaje sobie doskonale sprawę, że 

ta przedwyborcza wizja naszych 

miejscowości jest grubo przesa-

dzona. Pomimo, że niemal każ-

dy zapewnia, że ją zrealizuje. „Ze 

mną będzie lepiej” – to stary, do-

brze znany i wytarty wspólny mia-

nownik, do którego sprowadzają 

się składane przez kandydatów na 

radnych i wójtów obietnice.

Nie chcę oczywiście powiedzieć, 

że budzenie w wyborcach nadziei 

jest czymś złym. Naturalnie, że 

programy i obietnice muszą być, 

bo tylko wówczas z tych obietnic 

wyborcy mogą skrupulatnie tych, 

którzy je składają rozliczać. Rzecz 

jednak w tym, aby te obietnice 

były bardziej w umyśle, a mniej 

na ustach i ulotkach. Niech będą 

one oszczędniejsze w słowa, a sku-

pione bardziej na dobrych, roz-

sądnych, przemyślanych i przede 

wszystkim możliwych do realiza-

cji projektach. Każdy dziś może 

o sobie powiedzieć, że cechuje się 

uczciwością, kompetencją i pro-

fesjonalizmem. Wiemy jednak, że 

papier wszystko przyjmie. Może 

warto w związku z tym już dziś się 

zastanowić, czy dokonaliśmy kie-

dykolwiek wcześniej bilansu speł-

nionych i niespełnionych obietnic 

politycznych? Czy pamiętamy sło-

wa kandydatów, polityków, które 

padały z ich ust tydzień, miesiąc, 

rok, kilka lat temu?

Powiedzmy sobie jasno, bi-

lans taki wypadłby dziś słabo. Nie 

zmienia to faktu, że zagłosować i 

tak należy. Pamiętajmy jednak, aby 

wciąż stawiać pytania, także wów-

czas, gdy wejdziemy w powybor-

czą codzienność. Patrzmy uważnie 

i pytajmy, co zostało dokonane i co 

można realnie w nadchodzącej ka-

dencji zrobić, gdyż wnioski jakie 

wysnujemy mogą nam w przyszło-

ści pomóc w dokonaniu bardziej 

świadomego i słusznego wyboru.
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 Projekt Powiatu Goleniowskiego 

pn. „WENI 2 
SPG” 

(Wsparcie Edukacyjne 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 

realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych 
w Goleniowie i Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Nowogardzie w terminie 

od 01.10.2009 r. do 30. 06. 2011 r. 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Witamy wśród nas...  Autor rubryki: Janusz Roguski,  

Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Martyna córka Anny 
i Grzegorza Żagoń ur. 
6.11.2010 z Grabina

Amelia córka Edyty 
Szyłko ur. 11.11.2010 
z Kościuszek

Jakub syn Małgorzaty 
Kinasz ur. 12.11.2010 
ze Sikorek

Sabina Karolina córka 
Weroniki Leszczyńskiej 
ur. 4.11.2010 
z Łosośnicy

Aleksandra córka 
Małgorzaty 
Szymańskiej ur. 
9.11.2010 z Wierzchów

Wiktoria córka 
Katarzyny Owczarek 
ur. 12.11.2010 
z Siwkowic

Krzysztof Kajetan syn 
Grażyny Mądrowskiej 
ur. 4.11.2010 z 
Nowogardu

Aleksandra córka 
Kamili Koseckiej 
ur. 12.11.2010 
z Mieszewa

Paweł syn Agnieszki 
Ziemkiewicz 
ur. 15.11.2010 
z Radowa Małego

Colin syn Karoliny 
Rogozińskiej 
ur. 13.11.2010 
ze Szczecina

Wiktoria córka Iwony 
Poręba ur. 16.11.2010 
z Bagna

PColin syn Karoliny Wiktoria córka Iwony 

ELŻBIECIE

 GRADZIK 
 z okazji imienin, 

samych serdeczności 

- spełnienia marzeń 

i planów życiowych,

zdrowia i szczęścia 

rodzinnego

 - życzy Tereska z Frankiem.

Nowogard, dnia 18.11.2010

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1.  WYKRAWACZ – ROZBIERACZ MIĘSA

2. KIEROWNIK  DZIAŁU MIĘSNEGO

3. POMOCNIK DEKARZA

4. MAGZAYNIER

5. ELEKTRYK

6. MONTER BATERII SŁONECZNYCH

7. MONTER INSTALACJI C.O.

8. SPRZEDAWCA

9. BARMAN

10. ROBOTNIK BUDOWLANY

11.  PRASOWACZKA, KROJCZY

12.  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

OFERTY PRACY Z REJONU

1. NABÓR KANDYDATÓW DO KORPUSU 

SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 

 GIEŁDA PRACY

DNIA 03.12.2010 W POWIATOWYM URZĘ-

DZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NO-

WOGARDZIE ODBĘDZIE SIĘ GIEŁDA PRACY 

DOT. ZAWODU :

DEKARZ/POMOCNIK DEKARZA

Planowanie przestrzenne oczami Naszego Radnego
W ostatnim numerze DN ukazał się artykuł Radnego Szpilkowskiego na temat spisku jaki na koniec obecnej kadencji Rady Miejskiej przygotował 

Burmistrz wraz ze swoimi urzędnikami doprowadzając do uchwalenia sześciu planów miejscowych na terenie naszej gminy. Szkoda, że Pan Radny 

nie zdaje sobie sprawy, że dzięki tym planom łatwiej będzie inwestować na tych terenach oraz zdobywać środki na ten cel. Szkoda również, że Radny 

Szpilkowski nie przyczynił się do ich powstania. Jednak dzięki jego niebywałej czujności  i   Sherloc-owskim zdolnością  spisek został ujawniony na 

sesji Rady oraz przedstawiony mieszkańcom na łamach Dziennika. Ponieważ w artykule Radnego wkradło się dużo nieprawdy spowodowanej pew-

nie emocjami (nie posądzam absolwenta architektury o świadome wprowadzanie w błąd społeczeństwa lub jeszcze gorzej mataczenie w sprawach tak 

ważnych dla mieszkańców gminy) pozwolę sobie na kilka uwag do tegoż artykułu i sensacji w nich ujawnionych przez naszego czujnego Radnego. 

Szanowni Państwo  Miejscowe Plany Zago-
spodarowania Przestrzennego są podstawo-
wym źródłem informacji o możliwościach ar-
chitektoniczno-budowlanej aranżacji otacza-
jącej nas przestrzeni (przygotowane są przez 
Urbanistów - ludzi posiadających uprawnienia 
do wykonywania zawodu architekta). Jest to 
jedna z istotniejszych uchwał rady gminy która 
przez wiele lat będzie kształtowała rozwój mia-
sta zarówno pod względem urbanistycznym 
jak i gospodarczym. To plan miejscowy orga-
nizuje i porządkuje ład przestrzenny zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jego zale-
ty są nieocenione i bezsprzeczne np: uprosz-
czenie procedury administracyjnej, skrócenie 
oczekiwania na pozwolenie na budowę (brak 
decyzji o warunkach zabudowy). Plan zago-
spodarowania to AKT   PRAWA   MIEJSCO-
WEGO  który w uproszczeniu pokazuje jak 
nasze miasto może wyglądać w przyszłości. 

„Architekt”  Rafał Szpilkowski (nie jestem 
pewny czy może on użyć tego tytułu ponieważ 
nie fi guruje on na listach członka izby archi-
tektów czyli zgodnie z prawem nie ma prawa 
wykonywać tego zawodu), dzięki swoim zdol-
nościom  lub raczej jak mówi swoim odczu-
ciom odkrył aferę planistyczną. Niewiedza 
Radnego Szpilkowskiego dotycząca znajomo-
ści ustawy o planowaniu przestrzennym , pra-
wa budowlanego oraz rozporządzeń z nimi 
związanymi jest wręcz żenująca. Odpowiem 
krótko na fobie i urojenia Radnego przedsta-
wione w jego odkrywczym dziele.

Plan Zagospodarowania dla terenów po by-
łej jednostce wojskowej w Glicku obowiązuje 
od 2002 roku, jest prawem miejscowym i za-
twierdzone 3 listopada uchwały Rady Miej-
skiej nie mają z nim nic wspólnego.

Teren po byłej jednostce wojskowej w Glic-
ku obsługiwany jest przez dwie drogi, jed-
na asfaltowa (gminna) druga polna od stro-
ny Dąbrowy, która jest w planie uwzględnio-
na. Nie będę przypominał argumentów jaki-
mi kierowali się radni podejmując tą uchwalę 
ponieważ temat jest znany i był tematem licz-
nych artykułów a powtarzanie urojonych fo-
bii jest niepotrzebne. Szkoda tylko,  że Radny 
„Architekt” Szpilkowski po 4 latach uczestnic-
twa w Radzie (nie mylić z pracą) wciąż nie ro-

zumie nad czym debatuje i jaka jest jego rola 
w tym organie. Ale do rzeczy, w 2008 roku na 
wniosek inwestora przedłożono Radzie Miej-
skiej wniosek o zmianę tego planu w zakresie 
dróg wewnętrznych. W projekcie uchwały wy-
raźnie zaznaczono zakres zmiany i nikt nie za-
mierzał, ani nie zamierza  zmieniać dróg do-
jazdowych do tego terenu.  Sensacyjne odkry-
cie radnego architekta Szpilkowskiego związa-
ne jest z poszerzeniem drogi gminnej. „Archi-
tekt” Rafał Szpilkowski chyba był na wagarach 
gdy przerabiane były wykłady o drogach lub 
zapomniał skąd projektant czerpie tą wiedzę 
dlatego widać tutaj braki w jego przygotowa-
niu zawodowym. Projektując cokolwiek (bu-
dynek, drogę, Plan Zagospodarowania) trze-
ba stosować przepisy aktualnie obowiązują-
ce, inaczej taki plan zostanie odrzucony przez 
sprawdzających jako niezgodny z prawem. Ist-
niejąca droga gmina z Glicka do byłej jednost-
ki wojskowej nie spełnia wymogów Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 14 maja 1999r. któ-
re określa, że najmniejsza szerokość w liniach 
rozgraniczenia drogi gminnej klasy D (naj-
gorsza z klas) wynosi 15 m. W planie projek-
tant musiał zastosować się do tego przepisu i 
takowy zapis poczynił. Niestety Radny Szpil-
kowski myli szerokość jezdni z szerokością 
rozgraniczenia. Przy szerokości rozgranicze-
nia 15 m szerokość jezdni wynosi 6m czyli do-
kładnie tyle jest w tej chwili, pozostały teren 
to pobocza rowy itp. Nadmieniam, że doty-
czy to wszystkich dróg objętych Planem. Nie-
prawdą  jest to, że nie potrafi łem wskazać ta-
kich zmian na innych drogach objętych Pla-
nami. Nie sądziłem że Radny Szpilkowski nie 
umie czytać planu i sprawia mu trudność czy-
tanie map w skali 1:2000 a oznaczenie  na ma-
pie ewidencyjnej „7 dr” to dla niego ciemna 
magia. (uchwały wraz z mapami znajdują się 
na stronie internetowej miasta i można spraw-
dzić parametry pozostałych dróg). Skalę tą 
określił ustawodawca w ustawie o planowa-
niu przestrzennym i jest ona obowiązująca, a 
szczegółowe określenia wraz z liniami rozgra-
niczenia zawarte są w treści tekstowej planu. 

Reasumując smutkiem napawa fakt, że rad-
ny po czterech latach kadencji, który na każ-
dym kroku przypomina, że skończył architek-

turę, nie umie czytać map, nie zna obowiązu-
jących przepisów dotyczących jego profesji, 
nie pofatygował się nawet  żeby zapoznać się 
z planem na Glicko, nie wie o czym dyskutuje 
na sesji podczas dyskusji o zamianie tego pla-
nu (myli drogi wewnętrzne z dojazdem)  oraz 
straszy nas mieszkańców swoimi zwidami i 
urojeniami. 

Panie Szpilkowski głosował Pan w 2006 
roku w sprawie przystąpienia do opracowy-
wania Planów Zagospodarowania dla 6 obrę-
bów. Przez cztery lata procedury jako szef ko-
misji fi nansowo – gospodarczej nie miał Pan 
ani razu czasu żeby przyjść i zapoznać się z 
przebiegiem prac, nie pofatygował się Pan ani 
razu do wydziału architektury z opinią doty-
czącą rozwiązań przyjętych w Planach.  Pew-
nie wciąż tak jak na sesji uważa Pan, że Jako 
Super Radny ma Pan pełne prawo do wprowa-
dzenia swoich uwag w terminie dla Pana do-
godnym nie licząc się z kosztami na jakie na-
raża Pan gminę. Jak każdy mieszkaniec miał 
Pan ustawowy czas na zapoznanie się z pro-
jektami planów oraz  ustawowy czas na zgło-
szeniem uwag do nich. Czemu Pan nie powie 
opinii publicznej, że z chęci zaistnienia chciał 
Pan wprowadzić uwagi które są niezgodne z 
prawem, które nie mogły by być wprowadzo-
ne przez projektanta ale Pana kaprys opóźnił-
by wprowadzenie planów co najmniej o rok i 
kosztował by nas mieszkańców 400 tys zł. lub 
więcej,  bo nie mamy gwarancji, że do następ-
nego uchwalenia Pan zrozumie swoje obo-
wiązki. 

Szkoda Panie Rafale że swoim artykułem 
zmusił mnie Pan do napisania tego artykułu, 
wszak na wszystkie Pana obawy w tym tema-
cie odpowiedziałem identycznie na sesji. Ża-
łuję, że nie skorzystał Pan z okazji żeby się cze-
goś nauczyć od urbanisty Pana mgr  inż. ar-
chitekta Andrzeja Skrouby, byłego Architekta 
Wojewódzkiego autora naszych planów. Ani 
razu nie zainteresował się Pan planami w trak-
cie ich tworzenia, nie przybył Pan na komisję 
urbanistyczną gminy, która te plany omawia-
ła, opiniowała i na bieżąco modyfi kowała (cie-

kawe czy Pan wie kto jest w jej składzie).
Marek Antczak, 

z-ca kierownika wydziału ABPP
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Projekt współfi nansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

JEŻELI BRAĆ PRZYKŁAD, 

TO Z NAJLEPSZYCH 
Centrum Integracji Społecznej “Od 

Nowa” w Łobzie ma już 5 lat. W mo-
mencie powołania do życia każdy Or-
ganizm ma wybór – albo się rozwija, 
albo wegetuje, by po jakimś czasie zejść 
ze sceny. CIS “Od Nowa” w Łobzie ma 
się dobrze. Kończy się IV edycja progra-
mu. W czasie minionych 5 lat kilkuset 
uczestników miało szanse skorzystać z 
możliwości przewartościowania swego 
życia, które z różnych względów zatrzy-
mało się; często – straciło sens. Nie było 
pracy, pieniędzy, wiary w siebie, swoje 
możliwości. 

Dzięki programowi CIS wracali do 
społeczeństwa. Dziś mają pracę, odbu-
dowali - w wielu przypadkach - zrujno-
wane życie. Wszystko to możliwe jest 
dzięki takim ludziom, jak starosta ka-
dencji 2002-2006 Halina Szymańska, 
która CIS w Łobzie wymyśliła; Dyrek-
torzy CIS - Katarzyna Błaszczyk, Jaro-
sław Namaczyński; Kierownik instruk-
torów Łukasz Wójcicki i dziesiątki ludzi 
zaangażowanych w realizację kolejnych 
edycji.

Idea łobeskiego CIS to realizowanie 
motta: “Pomagamy tym, którzy sami 
chcą sobie pomóc”, po kilku latach trafi -
ła do innych ośrodków. Choćby do Gry-
fi c. 

Powstało tam Centrum Integracji 
Społecznej w Rogozinie. Zostało powo-
łane do życia przez Fundację “Rozwój – 
Integracja” w Gryfi cach z myślą o bezro-
botnych mieszkańcach sześciu gmin po-
wiatu gryfi ckiego. Od 1 kwietnia 2010 r. 
CIS w Rogozinie (wieś w gminie Trze-
biatów, kilka kilometrów od pasa nad-
morskiego) realizuje pierwszą edycję, 
w której uczestniczy 45 osób, w tym 
8 osób niepełnosprawnych. Uczestni-
cy wykonują szeroki wachlarz usług, w 
tym budowlano – remontowo – porząd-
kowe, profesjonalnego porządkowania 
pomieszczeń i terenów zielonych, kra-
wieckie i fl orystyczne, opieki nad osobą 
zależną. Uczestnictwo osób w zajęciach 
współfi nansują Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej i Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie ze środków unii europejskiej 
w ramach partnerskiego projektu syste-
mowego “Aktywni = Samodzielni”. 

- Pomysłodawcą utworzenia CIS był 
Starosta Gryfi cki Pan Kazimierz Sać, 
który zaraził swoim pomysłem naszą 
Fundację i wspierał ją w działaniach – 
mówi Ewa Godycka Prezes Fundacji 
“Rozwój – Integracja” w Gryfi cach. 

Istotnym elementem wsparcia było 
przekonanie władz gmin do słuszności 
pomysłu i korzyści z niego płynących 
dla osób bezrobotnych. W konsekwen-
cji jedna z gmin przekazała dla potrzeb 
CIS budynek po byłej szkole, a inna 
udzieliła dotacji na wykonanie prac re-
montowych i na pierwsze wyposażenie 
Centrum. 

- Bez wsparcia Starosty i samorządów 
gminnych uruchomienie Centrum by-
łoby wręcz niemożliwe, gdyż samorząd 
wojewódzki, pomimo zapisów ustawo-
wych, odmówił Fundacji udzielenia do-
tacji na jego uruchomienie - mówi Ewa 
Godycka. - Na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż  na etapie tworzenia CIS gryfi c-

ka Fundacja otrzymała znaczące wspar-
cie od CIS “Od Nowa” w Łobzie - kon-
tynuuje. - Łobeskie Centrum Integracji 
Społecznej stanowiło dla Fundacji swo-
isty wzorzec, do którego dążyliśmy. Po-
dobnie jak Łobez zastosowaliśmy zasa-
dę stworzenia CIS o charakterze ponad-
gminnym. Dyrektorzy CIS Pani Kasia 
Błaszczyk i Pan Jarek Namaczyński po-
święcili nam wiele cennego czasu, aby 
podzielić się swoimi doświadczeniami 
w uruchamianiu i prowadzeniu pod-
miotu ekonomii społecznej. To z nimi 

mieliśmy możliwość przedyskutowania 
koncepcji tworzenia CIS, planowania 
działalności usługowej, zasad postępo-
wania z uczestnikami. To od nich otrzy-
maliśmy wsparcie w momencie uzyska-
nia odmowy przyznania gryfi ckiemu 
CIS-owi dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego. Wysoko oceniamy też pomysł 
łobeskiego CIS, jakim jest prowadzenie 
Zachodniopomorskiego Centrum Eko-
nomii Społecznej. Ze szkoleń organizo-
wanych przez to Centrum skorzystało 
wielu fachowców, z którymi współpra-
cuje CIS w Rogozinie, w tym m.in. kie-
rownicy, pracownicy socjalni i księgowi 
ośrodków pomocy społecznej i PCPR, a 
także pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy. Mieliśmy też możliwość poznania 
zasad funkcjonowania innych CIS z te-
renu naszego województwa i przedysku-
towania zagadnień, które nurtują CIS na 
co dzień. - Fundacja “Rozwój – Integra-
cja” w Gryfi cach dziękuje łobeskiemu 
CIS “OD NOWA” za pomoc w tworze-
niu CIS w Rogozinie i życzymy dalszych 
sukcesów w działaniach na polu ekono-
mii społecznej – dodaje na zakończenie 
Ewa Godycka.

Zaglądamy do 
kolejnego ośrod-
ka – do Szczecina, 
gdzie od 1 lipca 
2007 r. działa Cen-
trum Integracji 
Społecznej “SOS”.

Oferta Centrum 
Integracji Społecz-
nej “SOS” kiero-
wana jest do osób, 
które z różnych 
przyczyn, często 
niezależnych od 
siebie, znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. Są to mię-
dzy innymi osoby bezdomne, długo-
trwale bezrobotne, po zakończeniu pro-
gramu terapii uzależnień, zwalniane z 
zakładów karnych, często bez wiary w 
możliwość zmienienia własnego poło-
żenia, z syndromem wyuczonej bezrad-
ności. 

- Naszym celem jest pomoc takim 
osobom,  zagrożonym wykluczeniem, 
bądź wykluczonym, w ponownym włą-

czeniu się do życia społecznego i zawo-
dowego i przez to zapobieganie następ-
stwom marginalizacji - mówi Tomasz 
Piechowiak, Dyrektor Centrum Integra-
cji Społecznej “SOS” w Szczecinie. - CIS 
zmierza do usamodzielnienia uczestni-
ków i wyprowadzenia ich poza system 
pomocy społecznej poprzez zatrudnie-
nie socjalne, realizowane dzięki zaję-
ciom z zakresu reintegracji społecznej i 
zawodowej. Zajęcia w CIS odbywają się 
dwutorowo, z jednej strony kładzie się 
nacisk na pracę zawodową, z drugiej zaś 
na reintegrację społeczną uczestników. 
Celem reintegracji zawodowej jest na-
uka praktycznych umiejętności zawodo-
wych, które ułatwią uczestnikom Cen-
trum znalezienie i utrzymanie pracy. 

Nauka zawodów odbywa się w 5 gru-
pach zawodowych i przygotowuje do 
pracy na stanowiskach: grupa ogólnobu-
dowlano–porządkowa; grupa ogrodni-
czo–porządkowa; grupa gastronomicz-
no–hotelarska; grupa opiekunów osób 
starszych i niepełnosprawnych; grupa 
obsługi pojazdów mechanicznych.

CIS oprócz takiej, oczywistej funkcji, 
jak przyuczanie do zawodu pełni jeszcze 

funkcję społeczno-wychowawczą, rozu-
mianą, jako aktywność w sferze reinte-
gracji społecznej, resocjalizacji i socjali-
zacji oraz funkcję edukacyjną. Celem re-
integracji społecznej jest wspieranie roz-
woju osobistego i umożliwienie uczest-
nikom nabywania potrzebnych w życiu 
umiejętności społecznych, na przykład: 
polepszenie komunikacji, nabycie umie-
jętności rozwiązywania problemów i 
konfl iktów. Rozwój osobisty rozumiemy 
jako poprawę samooceny i zadowolenia 

z własnego życia, nabycie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach 
trudnych. Dodatkowo uczestnicy mają 
szansę nauczyć się, jak napisać odpo-
wiednie CV, jak zaprezentować się pod-
czas rozmowy kwalifi kacyjnej i przeko-
nać pracodawcę do swojej osoby. 

Uczestnicy mogą korzystać z warsz-
tatów grupowych, psychoedukacyjnych, 
terapeutycznych, zajęć edukacyjno – in-
formacyjnych, pomocy psychologicznej, 
coachingu, konsultacji z doradcą zawo-
dowym, psychospołecznym, pedago-
giem rodzinnym. 

- Pomysł utworzenia Centrum In-
tegracji Społecznej pojawił się w 2004 

roku - kontynuuje T. Piechowiak. - Był 
inicjatywą Stowarzyszenia “SOS dla Ro-
dziny” i Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego - oddziału w Szczecinie. Pro-
gram działania Centrum został opraco-
wany przez dr Eunicę Hempolińską-No-
wik ówczesną przewodniczącą oddzia-
łu. W 2008 roku rozpoczęto intensywne 
działania mające na celu uzyskanie sta-
tusu Centrum Integracji Społecznej. Już 
na tym etapie uzyskaliśmy skuteczną po-
moc ze strony CIS “Od Nowa” w Łobzie. 
Pracownicy Stowarzyszenia “SOS dla 
Rodziny” brali udział w szkoleniach or-

ganizowanych przez CIS w Łobzie oraz 
wizytach studyjnych, gdzie zdobyliśmy 
informacje, wiedzę opartą na prakty-
ce i doświadczeniach pracowników CIS 
z Łobza. Korzystaliśmy również z kon-
sultacji, pracownicy CIS w Łobzie kilka-
krotnie odwiedzili nasze Stowarzyszenie 
w Szczecinie. Wspólna praca, konsulta-
cje, nasza nauka na łobeskich doświad-
czeniach pomogły nam i w znacznym 
stopniu ułatwiły opracowanie wniosku, 
a w rezultacie uzyskanie statusu CIS 
nadawanego przez Wojewodę Zachod-
niopomorskiego. Dzięki naszej współ-
pracy mamy możliwość wymieniania się 
doświadczeniami, wiedzą z zakresu or-
ganizowania codziennej pracy CIS, zajęć 
z uczestnikami. Biorąc pod uwagę, wie-
loletnią już działalność CIS “OD Nowa” 
z Łobza, jest on dla nas źródłem bezcen-
nej wiedzy, bo nie oderwanej od rze-
czywistości i wielu aspektach dającej się 
przełożyć na nasz szczeciński kontekst. 
Dodatkowo poprzez naszą ścisłą współ-
pracę włączyliśmy Centrum Integracji 

Społecznej “Od Nowa” 
w działania mające na 
celu pomoc dzieciom 
krzywdzonym. Pra-
ca z osobami zagrożo-
nymi wykluczeniem 
społecznym, ich rodzi-
nami daje możliwość 
systemowych, wie-
losektorowych dzia-
łań Centrum Integra-
cji Społecznej, Powia-
towego Urzędu Pra-
cy, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzi-
nie, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Ośrodka Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem, Sądu 
Rejonowego i Prokuratury skierowa-
nych do rodzin dysfunkcyjnych, mają-
cych na celu pomoc dzieciom. Przedsta-
wiciele CIS z Łobza od dwóch lat uczest-
niczą (jako współorganizatorzy i prele-
genci) w organizowanej przez nasze Sto-
warzyszenie międzynarodowej konfe-
rencji “Pomoc dzieciom krzywdzonym”. 
- Dla nas wielką wartością jest to, że 
możemy korzystać z doświadczeń CIS 
“Od Nowa” w Łobzie, tym bardziej, że 
jest to wzorcowe Centrum, co potwier-
dza nagroda specjalna Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej za wybitne, nowa-

torskie rozwiązania w zakresie pomocy 
społecznej – kończy wypowiedź Tomasz 
Piechowiak.

Z doświadczeń CIS “Od Nowa” w 
Łobzie korzysta też koszalińskie Koło 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta. Od kwietnia 2008 r. prowadzi 
Schronisko dla bezdomnych. Z natury 
rzeczy wiadomo, że do takich ośrodków 
trafi ają ludzie znajdujący się na krawę-
dzi. 

“... każdemu głodnemu dać jeść, bez-
domnemu miejsce, a nagiemu odzież. 
Jak nie można dużo to mało ...”. - Tę za-
sadę, która obowiązywała w przytuli-
skach organizowanych przez św. Brata 
Alberta, członkowie i pracownicy sta-
rają się stosować w prowadzonych przez 
koła  ośrodkach – mówi Prezes Koła To-
warzystwa Pomocy im. Św. Brata Alber-
ta w Koszalinie Adam Sadłyk.

Towarzystwo realizuje swoje cele po-
przez: zakładanie i prowadzenie schro-
nisk, noclegowni, domów stałego poby-
tu, pracę socjalną, pomoc prawną i psy-
chologiczną, posługę religijną, prowa-
dzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, 
organizowanie wigilii i śniadań wielka-
nocnych, kolonii, wydawanie żywności, 
odzieży , sprzętów, środków czystości, 
leków, współdziałanie z samorządem te-
rytorialnym, administracją państwową, 
Kościołem Katolickim, organizacjami 
pozarządowymi, działalność informa-
cyjną, inspirowanie badań naukowych, 
szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Głównym celem działania Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest 
pomoc osobom bezdomnym i ubogim, 
w duchu przesłania głoszonego przez 
św. Brata Alberta. 

- Istotą tego działania jest odbudowa 
godności człowieka. Godność tą przy-
wraca się nie tylko poprzez zaspoko-
jenie elementarnych potrzeb material-
nych, ale przede wszystkim przez roz-
wój życia duchowego i uczuciowego - 
przez doświadczenie miłości i wspólno-
ty, odbudowę świata wartości oraz przez 
zdobycie umiejętności pozwalających 
na funkcjonowanie w społeczeństwie – 
mówi A. Sadłyk. – Stąd też postanowili-
śmy skorzystać z szansy jaką daje utwo-
rzenie Centrum Integracji Społecznej. 
Pomysł zaczęliśmy realizować. W czasie 
rozmowy z dyrektorem PUP w Koszali-
nie wyszło, że także PUP jest zaintereso-
wany istnieniem CIS. Zapytałem, gdzie 
najlepiej szukać jakiegoś wzorca. Powie-
dział, że ma znajomego dyrektora PUP 
w Łobzie, Pana Jarka Namaczyńskiego. 
W grudniu 2009 r. zapadła decyzja o 
tworzeniu u nas CIS. Później były wizy-
ty w Łobzie. Ludzie z tamtejszego CIS, 
Jarek Namaczyński, Kasia Błaszczyk, 
Łukasz Wójcicki mają wiedzę i są po 
prostu sympatyczni.  Pomagali nam pi-
sać wniosek. Udało się pozyskać 90 tys. 
zł na kuchnię. Teraz składamy wniosek 
do Wojewody na I edycję CIS. Przygo-
towania ruszą od 15 listopada br. Z pro-
gramem startujemy od 1 stycznia 2011 
roku. Będzie 30 uczestników. Podobnie 
jak w przypadku Łobza, część środków 
za uczestników pokryją gminy z terenu 
Powiatu Koszalińskiego, będą refundo-
wać koszty. Uczestnicy będą pracować 
w 5 grupach, m.in. remontowej, porząd-
kowej. Gdyby mnie ktoś zapytał, gdzie 
udać się, kiedy chce się uruchomić CIS, 
odpowiem: “Do Łobza”. Dlaczego? - Bo 
jeżeli brać przykład, to z najlepszych – 
mówi na zakończenie rozmowy Adam 
Sadłyk.

Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Restauracja-Hotel 

– 15 POŁUDNIK 
 zaprasza na 

Bal 

Sylwestrowy, 
orkiestra, smaczne 

menu (duży wybór), 

miła obsługa. 

Kontakt 91 3910307.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NOWOGARD,

 UL. 3 MAJA 13
tel. 91 392 22 33, 

kom. 508 312 261

Licencja nr 4399

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

NOWOGARD, 

ul. 3 Maja 13

GOLENIÓW, ul. 

Szkolna 6

GRYFICE, 

ul. Niepodległości 65

Zapraszamy do naszych biur:

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań

Czynne do 20.00

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 

- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 

GRATIS

598334312, 798710329, 

698230205

F.T. Wróbel Przechlewo

www.blaszanygaraz.pl

GABINET 

KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling kawita-
cyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie uszu, 
masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

KAWALERKI                                                         NR OFERTY:

36m2, IV piętro cena: 89 000 zł       EX332312617 
Okolice Nowogardu  37 m2, parter cena: 39 000 zł  EX332217118 

MIESZKANIA 2-POKOJOWE

 44 m2,niski czynsz cena: 102 000 zł                          EX339899400 
 53m2, I piętro cena: 156 100 zł                    EX337128728 
 42m2, parter cena: 125 800    EX338939242 
57m2, IV piętro cena: 175 000                                    EX300204442
48m2, I piętro cena: 150 00                                         EX257793172
100m2 dwupoziomowe cena: 250 000                         EX257789060

MIESZKANIA 3-POKOJOWE

 61 m2,II piętro cena: 207 320 złotych                        EX409318367 
 68m2, II piętro cena: 206 000 złotych                         EX408081106 
67m2, II piętro cena: 188 000 złotych                        EX332909317 
okolica Nowogardu 72m2, cena: 130 000 złotych       EX250153294 
62m2 II piętro cena: 160 000 złotych                          EX306590087 
70m2, IV piętro cena: 195 000 złotych                        EX303421011 
66 m2, II piętro cena: 188 000 złotych                        EX309349280
100m2, trzy-poziomowe cena 210 000 złotych           EX257794449

MIESZKANIA 4-POKOJOWE

77M2, II piętro cena 237 400 złotych                  EX408172025 
67m2, I piętro cena 186 000 złotych                    EX302531661 
68m2, parter cena: 200 000 złotych         EX301859688 
68m2, IV piętro cena 180 000 złotych                 EX257791579
68m2, IV piętro cena 167 000 złotych                 EX257787699

www.extradom.net.pl

MIESZKANIA W NOWOGARDZIE NA SPRZEDAŻ

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 

„Ula” ul. Leśna 1a. 

Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 

Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

Zawiadomienie
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „J. Słowac-

kiego” w Nowogardzie przypomina użytkownikom dzia-

łek o dokonanie odczytu wodomierzy wody i liczników 

elektrycznych tam, gdzie nie dokonał odczytu gospodarz 

Ogrodu i dokonania należnej opłaty w biurze R.O.D. przy 

ul. 3-go Maja 28 e w terminie do 30 listopada  2010 r. Biu-

ro Zarządu czynne we wtorki i piątki od godz. 1400 - 1800.

Zarząd ROD

                 

Człowiek - najlepsza inwestycja
ELOKWENTNY TECHNICZNY ABSOLWENT TERAZ - ETAT

Ponownie od 1  września 2010 r. do czerwca 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica realizowany jest projekt „Elokwentny Absolwent Teraz-ETAT”  fi nansowany ze środków UE w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX działanie  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego.

Wszystkie działania projektowe realizowane są przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica 

w Nowogardzie w partnerstwie z fi rmą „Budmat” L.Cedro, D.Szulejko. 

W ramach projektu w 8 zadaniach merytorycznych obecnie uczestniczy 404 uczniów. Zajęcia maja na 

celu podwyższenie wyników egzaminów zewnętrznych uczniów naszej szkoły, a także  nabycie umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy w ramach zadania realizowanego z partnerem projektu fi rmą BUDMAT.   

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czyj to pies
W rejonie budynku SOSW przy 

ul. Poniatowskiego przybłąkał 
się pies rasy prawdopodobnie 
terier. Jest bardzo wychudzony i 
przestraszony. Informacje pod nr 
91 39 20 108. Red. 

Odpust w naszej parafi i 
Informujemy, że 20 listopada 

b.r. (sobota) w Kościele p.w. Św. 
Rafała Kalinowskiego odbędzie się 
uroczystość odpustowa poświęcona 
patronowi naszej świątyni. Msze św. 
Celebrować będzie Ks. Biskup An-
drzej Dzięga oraz nasz Proboszcz 
Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk. 

Serdecznie zapraszamy na tę uro-
czystość. Niżej podajemy w skrócie 
życiorys Naszego Patrona.

Józef Kalinowski urodził się w 
Wilnie w 1835 r. Kształcił się w 
Wileńskim Instytucie Szlacheckim, 
następnie w Petersburgu ukończył 
Mikołajewską Akademie Inżynie-
rii Wojennej. Wybuch powstania 
styczniowego zastał go w rosyjskiej 
twierdzi w Brześciu Litewskim, w 
stopniu kapitana. Uzyskawszy dy-
misję z armii carskiej, w maju 1863 
r. oddal się do dyspozycji Rządu 
Narodowego, który powierzył mu 
obowiązku powstańczego ministra 
wojny na Litwie. Aresztowany w 
roku później, skazany naśmieć i 
ułaskawiony, spędza dziewięć lat 
na Syberii.

Wkrótce po powrocie z zesłania 
przyjmuje propozycje księcia Wła-
dysława Czartoryskiego i wyjeżdża 
do Paryża, do Hotel Lambert, jako 
wychowawca książęcego syna – 
Augusta.

Po upływie dwóch lat rezygnuje z 
posady w 1877 r. wstępuje do Kar-
melu, gdzie przybiera imię Rafał od 
świętego Józefa.

Zmarł w Wadowicach w 1907 r., 
pełniąc do końca funkcje przeora 
tamtejszego klasztoru karmelitów 
bosych. Pochowano go w Czernej. 
W czerwcu 1983 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II podczas uroczystej 
mszy beatyfi kacyjnej na krakow-
skich Błoniach, ogłosił ojca Rafała 
Kalinowskiego – błogosławionym.

Po zatwierdzeniu cudu który miał 
miejsce w Wadowicach w 1989 r., 
po zgromadzeniu kardynałów pod 
przewodnictwem Papieża w dniu 
26 listopada 1990 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II zdecydował ogłosić 
Świętym, Błogosławionego Rafała 
Kalinowskiego i ustalił, że Jego Ka-
nonizacja odbędzie się 17 listopada 

1991 r. w Bazylice Świętego Piotra 
w Rzymie.

Święty Rafał Kalinowski jest 
również Patronem SYBIRAKÓW 
I KOLEJARZY 

Zachodniopomorski Związek 
Sybiraków

Oddział w Nowogardzie         
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Jacek Tworek

Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 

Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00

* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 

instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 

+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)

Ul.  5 marca 7, Nowogard

FIRMA 
SKUPI 

BUTELKI 

I TRANSPORTERY 

PO PIWIE (BOSMAN, 

HARNAŚ, OKOCIM)

ul. Armii Krajowej 28 

NOWOGARD, 

509974639

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Restauracja 

„KAMENA” 
zaprasza 

na zabawę 

Andrzejkową 
w dniu 27.11. 2010 r. 

Rezerwacja miejsc pod 

numerem 91 39 22 225

HALINA GALUS

HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:

- księgi przych. i rozch., 

ewidencje przych. (ryczałt), VAT 

i pozostałe ewidencje oraz ZUS.

Sporządzamy deklaracje po-

datkowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

STAROSTA GOLENIOWSKI

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Powia-

towego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, budynku byłego hotelu 

„Cisy” na tablicy ogłoszeń została podana informacja o przeznacze-

niu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony tj. do dnia 24 maja 

2013 r., 0,60 ha nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nu-

merem działki nr 24 o pow. 0,9920 ha położonej w obrębie 4 miasta 

Nowogard z przeznaczeniem na cel rolny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać 

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II 

piętro) lub tel. (0-91) 418-05-12 wew. 2

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

Intermarche w Nowogardzie 

pilnie zatrudni

Kierownika 

masarni 
wymagania:

wykształcenie - zawodowe 

rzeźnik - wędliniarz

staż pracy - 8 lat przy rozbiorze 

mięsa i produkcji wędlin

Oferty proszę kierować do kadr 

Intermarche w Goleniowie

ul. Zielona Droga 10

tel. 91 407 20 00
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat 
z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m 
kw z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum No-
wogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym 
remoncie ze względu na osobę niepełno-
sprawną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu w budyn-
ku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

•  SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL. 
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 
340

•  Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

•  Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

•  Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w 
bloku po remoncie Tel. 693 850 197 *

•  Stoisko do wynajęcia w centrum Nowogar-
du. 518 174 878.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 m2 IV 
piętro przy ulicy 15-go Lutego. 502 600 146

•  Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II pię-
tro 29 m2- 695 644 097.

•  Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamkowej, 
3-pokojowe, 603 530 638.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, wszystkie 
media na działce. Tel. 506 534 179.

•  Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

•  Kupię mieszkanie lub dom w Nowogardzie 
(może być do remontu). Tel: 503 785 717.

•  Sprzedam działkę budowlaną na ul Monte 
Cassino. 507 953 705; 794 944 066.

•  Nowogard kompleks dwóch działek o łącz-
nej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan zagospo-
darowania terenu, inwestycyjna, 1 ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN netto 
m2, Tel:, 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 m2, 
w całości 20 PLN, po podziale 45 PLN m2, 
Tel:, 660 424 989

•  Nowogard działka ul Górna, przy smocza-
ku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, plan 
zagospodarowania teren, przylega do no-
wego cmentarz, droga asfaltowa, 35 PLN 
m2, Tel. 660 424 989.

•  Gdańsk sprzedam mieszkanie 61,3 m2 (3 
pokoje) Tel: 512 455 591, 60 40 50 880, 58 
32 21 009; e-mail: zobom@wp.pl

•  Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
125 , przy ulicy 5-go Marca 13 (Centrum 
miasta) 667 994 240.

•  Sprzedam dom nad jeziorem Nowogard- 
606 399 633.

•  Posiadam mieszkanie do wynajęcia w 
Nowogardzie, 3 pokoje, umeblowane, bal-
kon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 605 
315 304.

•  Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość Krzywi-
ce, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Kontakt 605 
315 304

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej, 
509 424 606

•  Sprzedam sklep na targowisku miejskim, 
603 668 681

•  Wynajmę mieszkanie 3 pokoje- 603 219 533

•  Osina działka powierzchnia 80 arów ogro-
dzona, prąd, oraz zgoda na budowę 12zł/
m2 608 665 419

•  Osina działka 38 arów wydane warunki na 
budowę cena 14 zł/m2. 608 665 419

•  Mieszkanie własnościowe, dwupokojowe 
IV piętro, zamienię na kawalerkę parter lub I 
piętro. 663 824 018.

•  Oddam w dzierżawę budynek produkcyjny 
pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i budyn-
kiem gospodarczym 10 m2. Cena 1100 net-
to za miesiąc. Tel. 509 379 883.

•  Sprzedam lub wydzierżawię nierucho-
mość pod działalność gospodarczą o 
pow. 33 arów położoną w Boguszycach. 
601 950 330.

•  Wynajmę mieszkanie Firmie. 607 420 272.

•  Wynajmę garaż 507 356 117.

•  Kawalerka 36 m2- Żeromskiego 19 IV pię-
tro, 82 000. 883 636 023.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w No-
wogardzie o pow. 76 m2 z garażem muro-
wanym. 91 39 20 740.

•  Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

•  Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

•  Wynajmę pokój osobie niepalącej z dostę-
pem do kuchni i łazienki, Tel. 725 353 984.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus dru-
gi budynek gospodarczy 90m, działka 
1200m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

•  Sprzedam połowę domu w Nowogardzie, 
513 045 346.

•  Do sprzedaży mieszkanie 75 m2 – bezczyn-
szowe- pierwsze piętro. Budymek wolno-
stojący, Tel: 662 638 198; 91 39 26 914

•  Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 m2w 
bloku w Dębicach. Cena do uzgodnienia. 
608 491 365; 416 14 43.

•  Wynajmę kawalerkę w centrum Nowogar-
du. 721 383 983

•  Kupię garaż. 662 125 370.

•  Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

•  Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

•  Sprzedam kawalerkę z dużym balkonem 32 
m. 600 368 810

•  Sprzedam lokal handlowy z wyposażeniem 
o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 504 930 230

•  Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. tel 
661 923 610.

MOTORYZACJA

•  Sprzedam Opel Vectra C Kombi, rok prod. 
2006, 08 przebieg 129  000 km, książka 
serwisowa, zadbany, srebrny metalic, cena 
45 500zł. 605 522 340

•  Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) poj. 
1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrakcyjna 
cena. 508 309 107

•  Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

•  Wypożyczalnia samochodów, 790 405 650.

•  Sprzedam tanio Opla Vectrę 1991 r. – 
691 630 338

•  Sprzedam VW Passat B5, 1,8 1988r. tel. 
608 697 092; 784 056 335

•  Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebrny 
metalik, przeb. 130700 km, 08/2006, książ-
ka serwisowa (serwisowany w ASO Opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, fi ltry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 522 340, 
Nowogard.

•  Sprzedam opony letnie „Fulda Carat” 
195/70R/14- 4 szt. 100 zł/szt tel. 503 428 570

•  Sprzedam tanio Jettę disel w dobrym sta-
nie. 91 39 10 591; 781 910 591

•  Sprzedam opony Bridgestone 16 (215/60) 
używane VIII 2010 r. przebieg 3 tys. Atrak-
cyjna cena, 501 306 298

•  Sprzedam samochód osobowy:  mar-
ka: Daewoo Lanos, rodzaj nadwozia : 

sedan, rok produkcji : 1999, kolor : niebie-
ski metalik, pojemność : 1498cm3, prze-
bieg : 238026km; tel. 91/39 21  118 lub 
609 740 647.

ROLNICTWO

•  Sprzedam gęsi duże oskubane. 796 759 414

•  Sprzedam kaczki skubane francuskie na za-
mówienie, 664 969 584.

•  2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha, pole 
w Wierzbięcinie sprzedam. 91 39 21 354.

•  Sprzedam prosiaki- 600 335 184

•  Sprzedam zboże 531 741 232

•  Sprzedam ciągnik Rolniczy z przednim na-
pędem Ford 7810 rok 1991.- 601 562 743

• Sprzedam owce wrzosówki, Tel: 
889 537 768.

•  Sprzedam prosiaki, 668 434 849.

•  Sprzedam prosięta 91 39 17 909

•  Sprzedam prosięta 91 39 10  422; 
511 483 925

•  Sprzedam jałówkę mięsną- Otręby. 91 39 
23 492.

•  Sprzedam pszenżyto paszowe- 795 911 886

•  Sprzedam Forshmith 100 km, pług 4-skiby, 
pług 3-skiby, obracany kombajn ziemnia-
czany „ANNA” Orka. 609 480 049

•  Sprzedam grunty rolne, wszystkie media z 
możliwością zabudowy. 516 344 450

•  Sprzedam mieszankę- 600 345 068

USŁUGI

•  Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

•  Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

•  Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

•  Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

•  Dywanopranie, 604 373 143.

•  Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

•  Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

•  Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

•  Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.

•  Remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.

•  Remonty 784 053 403

•  Transport- bus Max 784  053  493, 604  963 
120

•  Zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konku-
rencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

•  Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa 1,40 za km. 500 297 054.

•  Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

•  Cyklinowanie. 692 478 465

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

•  Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

•  DUR – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

•  DACHY. 785 562 104.

•  Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

•  Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

•  Układanie kostki brukowej. 721 124 740

•  AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

•  Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

•  Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 

studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

•  Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

•  Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

•  Korepetycje , matematyka 668171212

•  Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 
39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże, wykańczanie 
512 012 856

•  Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

•  Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

•  Korepetycje j. angielski 668 229 063

•  Usługi budowlane, remonty i wykończenia- 
503 589 235

•  BeHaPe- Kazański Krzysztof- szkolenia BHP 
i P.Poż. Tel. 607 260 528.

•  Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

•  Naprawa regulacja okien, drzwi z PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17- tej 
695 181 070

•  Roletki, moskitiery; 693 843 533.

•  Inwestor zleci fi rmie wykonanie murów, 
stropów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

•  Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

•  Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

•  Wypożyczalnia samochodów, 790 405 650.

•  Remonty, 508 920 135.

•  Malowanie, panele, regipsy, szpachlowa-
nie. 510 916 530.

•  Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

•  Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

•  Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podłogi, Tel: 
600 626 268.

•  Malarz pokojowy wykonuje usługi szybko 
solidnie i tanio. 511 009 257.

•  Remonty, dachy docieplanie- 692 562 306

•  Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych. Tel: 91 39 72 575; 695 085 470

•  Wykonuje prace ślusarskie, naprawę drzwi, 
zamków i rowerów. 697 370 437.

•  Tatuaże- 787 003 665

•  Wykonam strony www, portale, sklepy in-
ternetowe, wizytówki- 514 641 905

•  Usługi remontow0-budowlane. Profesjo-
nalnie, szybko i tanio. Wykończenia pod 
klucz. 723 109 456

•  Remonty mieszkań 609 588 240.

•  Wykonam schody drewniane samonośne i 
na beton. Niedrogo.. 791 558 839

•  Usługi ogólnobudowlane. 510 916 530.

•  Pomyję okna- 724 918 164

•  Kredyty dla fi rm- 601 627 044

•  Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK- 
607 092 509

•  Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

•  Transport samochodów z Niemiec 1200 zł- 
790 405 650

•  Remonty, montaże- 512 012 856

•  Układanie kostki, usługi minikoparką. 
Urządzenie ogrodów. Karsk ceny konku-
rencyjne.

PRACA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

•  Zatrudnię elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

•  Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni barmana 
i kierownika baru mile widziany język an-

gielski i niemiecki. Dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

•  Licencjonowany pracownik ochrony poszu-
kuje pracy. 609 228 957.

•  Przyjmę do pracy brukarza z doświadcze-
niem. 691 664 658.

•  Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

•  Zatrudnię PRACOWNIKA NA STOLARNIĘ. 
Kontakt osobisty przy ul Radosława 10 w 
Nowogardzie.

•  Zatrudnię szpachlarzy, malarzy i praca na 
budowie. 501 248 232.

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

•  Zlecę budowę domu- 501 248 232

•  Zaopiekuję się starszą osobą. 91 350 305 3, 
po godz. 1600

•  Przyjmę pracowników do docieplań budyn-
ków oraz szpachlarzy murarzy. 662 125 370.

•  Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
513 153 577

•  Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy opie-
kunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

•  Zatrudnię dziewczynę do pracy w kuchni. 
600 811 404

•  Zatrudnię lekarzy dentystów do pracy w 
gabinecie w Nowogardzie. Posiadamy kon-
trakt z NFZ, tel. 694 484 482

•  Mężczyzna z grupą inwalidzką szuka pracy. 
Prawo jazdy kat. „B” 504 930 230.

•  STUDIO REKLAMY „VIZART” W NOWOGAR-
DZIE PRZYJMIE STAŻYSTĘ, TEL 605 522 340

INNE

•  Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

•  Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny fi rmy Vail-
lant z Niemiec po przeglądzie serwisu, do 
mieszkania, domu, gwarancja, 1000 zł. Tel. 
691 686 772.

•  Piec gazowy c.o. Vaillant z Niemiec tylko 
ogrzewanie – mieszkanie, dom, sklep, gwa-
rancja, 900 zł. Tel. 691 686 772.

•  Junkers gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli, fi rmy Vaillant z Niemiec, 
gwarancja, cena 450 zł. Tel. 691 686 772.

•  Bojler – podgrzewacz wody, zasobnik, 
stojący z wężownicą do podłączenia go 
z piecem węglowym lub gazowym, typ 
120, 150 litr, fi rmy Vaillant, cena 650 zł. Tel. 
691 686 772.

•  Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prąd 380 V, niemiecki Vaillant wi-
szący, małe gabaryty, domek, bar, cena od 
250 zł. Tel. 691 686 772.

•  Sprzedam drewno opałowe dąb i buk tel 
603 353 789

•  Sprzedam piec do centralnego ogrzewa-
nia na 150/200 m2 (na drewno, węgiel) 
696 064 476

•  Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

•  Sprzedam używane grzejniki żeliwne (60). 
501 549 818.

•  Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. Tar-
gowisko miejskie Nowogard.

•  Sprzedam wózek dziecięcy- 696 064 476

•  Sprzedam piec gazowy CO z zasobnikiem 
wody 120 l marki Vailant- 601 562 743

•  Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki + 
wózek ręczny gratis. Telefon 91 35 03 053.

•  Sprzedam rower trzykołowy (2 koła z przo-
du) w dobrym stanie, zamrażarkę 400 L (do-
bry stan) 606 312 832

•  Sprzedam zamrażarkę wys. 85 cm szer. 60 
cm dł. 110 cm (dobry stan) 606 312 832

•  Oddam szczeniaki rasy mieszanej, duże 
czarne- 607 545 533.

•  Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

•  Sprzedam 3,5 letnią pralkę fi rmy Whirlpool, 
z góry otwierana o pojemności 5 kg mało 
używana, stan bardzo dobry, kwota 500 zł i 
okno plastikowe białe nowe o wym. 117/63. 
kwota 200 zł. Tel. 91 39 22 954
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 19.11

Rozwiązanie krzyżówki nr 9.11 – MAMIEIE WY-
BORCÓW – nadesłali: Teresa Młynarska ze Słajsina, 
Andrzej Czarnowski z Osowa, Eliza Zawadzka z Orze-
chowa, Michał Furmańczyk ze Strzelewa, Stanisława 
Krystkiewicz z Dąbrowy, Danuta Gruszczyńska z 
Błotna, Maria Gortat z Czermnicy, Teresa Czarnecka 
z Wierzbięcina, oraz z Nowogardu: Teresa Powalska, 
Zygmunt Mierkiewicz, Jadwiga Maknia, Natalia 
Chruściel, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław 

Borowik, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, 
Halina Stefańska, Teresa Januszonek, Maryla Piątek, 
Jerzy Siedlecki, Janina Grudzińska.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Danuta Gruszczyńska z Błotna,
- Michał Furmańczyk ze Strzelewa, 
- Zygmunt Mierkiewicz z Nowogardu.

Gratulujemy!   

Henryk Władysław

 SZCZUPAK
Kandydat na radnego POWIATU

11 
na liście 

SLD

Apel do mieszkańców Nowogardu!
Od dzisiaj, codziennie – (również po wyborach) na Placu Wolności od g. 12 będę zbierał podpisy poparcia 

pod petycją do Ministra Sprawiedliwości i Generalnego Prokuratora przeciwko budowie zakładu utylizacji pa-

dliny i spalarni w Glicku. Proszę o liczne przybycie i zaangażowanie się w sprawę. Jednocześnie proszę o odda-

nie na mnie głosu w nadchodzących wyborach. 

Edward Ułanowski – Okręg nr 2. Lista PiSu nr 5 poz. nr 7 
Wieloletni społeczny działacz wraz z Eugeniuszem Kornelukiem przeciwko budowie PADLINIARNI w Glic-

ku. 

DEMOKRACJA 
Cynik o demokracji na wiecu tak wołał:
„To system, który równa mędrca i matoła!”
Usłyszał na to: Prawda. Masz rację kolego, 
Lecz nie wynalazł dotąd nikt czegoś lepszego”.
NA FARMIE …
Na pewnej farmie , jakiś czas temu, 
Do władzy doszły dwa strusie emu (wiadomo)
Chciały posprzątać całe podwórko, 
By lepiej było zwyczajnym kurkom. 
Miały budować świetlana przyszłość – 
Wraz z kaczorami – ale nie wyszło. 
Wtedy bezbłędnie wyczuł koryto, 
Butny kogucik ze swoją świtą. 
Szybko udzielił strusiom poparcia, 
Choć nie za darmo, więc były tarcia. 
Raz po raz zgniły trafi ał się owoc, 
Lecz zaczynali wszystko na nowo.
Po pewnym czasie trwania na scenie, 
Celem się stało samo rządzenie. 
A stan podwórka marnie nastraja:
Miało być lepiej – są wielkie jaja!
DYLEMAT
Dziwisz się człeku, że świat nie lepszy,
Jeśli tak wszystko, w koło, się pieprzy?! 
Gryzę paznokcie i mierzwię włosy: 
Na kogo społeczeństwo odda swe głosy. 
OWOCE 
Owoce głosowania wnet docenimy, 
Gdy się nie damy wpuścić w  m a l i n y!
OCENA
Najbardziej u kandydatów cenię,
Że  obiecują gruszki na wierzbie 
Z czystym sumieniem. 
PROBLEM
Tu powstaje problem, czytelnicy mili, 
Na kogo głosować? 
Ci co nami rządzili, po kolei już byli.
A jak rządzili? – pozostawiam to bez 
Komentarza. 
Niestety, jak widzicie, historia się powtarza.
WYBORY 
Do tatarskich plemion naród się przyłączył, 
Aby regulamin ustalić wyborczy. 

Zgubiono Plecak
Z książkami w okolicach ul. Bohaterów Warszawy (obok masa-

rni). Uczciwego znalazcę prosi się o zwrot do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. Przewidziana nagroda niespodzianka.

Red. 
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MIKOŁAJKOWY KOLARSKI 

WYŚCIG PRZEŁAJOWY i MTB 
UM w Nowogardzie, Dom Kultury w Nowogardzie, Dom Pomocy 

Społecznej w Nowogardzie, MGZ LZS Nowogard, LKS Pomorzanin No-
wogard, LUKS JF DUET Goleniów, Dziennik Nowogardzki organizują 
w dniu 4 grudnia 2010 (sobota) w Nowogardzie na terenie Stadionu 
Miejskiego  Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB. 

W wyścigu mogą startować 
zawodniczki i zawodnicy w kate-
gorii: ŻAK, MŁODZIK, JUNIOR 
MŁODSZY, JUNIOR (z aktualny-
mi książeczkami zdrowia) i starsi 
oraz zawodnicy Domu Pomocy 
Społecznej. Zawodników obowią-
zują sztywne kaski kolarskie.

Start I grupy godz. 11.00.
Odprawa techniczna godz..10.45
Wyścig będzie przeprowadzony 

zgodnie z przepisami sportowymi 
P. Z. Kol.:

- godz. 11.00 – kat. MŁODZIK 
(rocznik 1997 i 1998) i JUNIORKA 
MŁODSZA (rocznik 1995 i 1996) 
– 20 min.

- godz. 11.30 – kat. JUNIOR 
MŁODSZY (rocznik 1995 i 1996) i 
JUNIORKA (rocznik 1993 i 1994) 
- 30 min.

- godz. 12.15 – kat. JUNIOR 
(rocznik 1992 i 1993) i KOBIETY 
OPEN

(rocznik 1992 i starsze)
- godz. 13.00  – kat. OPEN (rocz-

nik 1992 i starsi) – 40 min.
- kat. ŻAK (rocznik 1999 i młod-

si) i zawodnicy DPS w przerwach 
wyścigu na zmienionej trasie.

Czas i trasa do zatwierdzenia na 
odprawie technicznej g. 10.45

Zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii zostaną odznaczeni puchara-
mi, medalami i nagrodami.

Ilość i rodzaj nagród oraz wykaz 
fundatorów pucharów będą podane 
bezpośrednio przed wyścigiem.

Zawodnicy i osoby towarzyszące 
uczestniczą w zawodach na koszt 
własny.

Opłata startowa zgodnie z prze-

pisami P. Z. Kol.
Skład Komisji Sędziowskiej zo-

stanie wyznaczony przez Kole-
gium Sędziowskie Z. Z. Kol. W 
Szczecinie. 

Zgłoszenia do wyścigu będą 
przyjmowane pisemnie za po-
średnictwem poczty oraz Interne-
tu (lszychowska@nowogard.pl) i 
bezpośrednio przed wyścigiem od 
g.8.30 – 10.45 w Biurze Wyścigu na 
Stadionie Miejskim w Nowogardzie

POSTANOWIENIA KOŃCO-
WE

- Zawodnicy i osoby towarzy-
szące uczestniczące w wyścigu na 
własną odpowiedzialność 

  powinny mieć ubezpieczenie 
OC i NM.

- Odpowiedzialni za przeprowa-
dzenie wyścigu:

- Ryszard Posacki (605 686 547)
- Henry Sawicki (tel. 792 093 127)
-  Dariusz Kurkowski  (te l . 

604 205 251)
- Li l iana Szychowska (tel . 

605 548 739)
ORGANIZATOR WYŚCIGU 

NIE PONOSI ODPOWIEDZIAL-
NOŚCI ZA RZECZY ZAGINIO-
NE I USZKODZONE W CZASIE 
TRWANIA WYŚCIGU.

Organizatorzy

Ruszyła Halowa Liga Piłkarska LZS
W środę, 17 listopada rozpoczęły się rozgrywki Ha-

lowej Ligi Piłkarskiej LZS. Liczba uczestników, którzy 

zgłosili się do gry na hali sportowej Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych przeszła najśmielsze oczekiwania 

organizatorów – do losowania pierwszych spotkań 

stanęli kapitanowie aż 14 zespołów.

Oto wyniki pierwszych potyczek (gra 2x5 min.):

Karsk – ZSP nr 1 4:2, Ostrzyca – Wojcieszyn 7:1, 

Żabówko – Jarchlino 1:2, ZSP nr 2 – Słajsino 1:2, 

Świętoszewo – Bieniczki 1:4, LZS Nowogard - LO No-

wogard 3:0,Miętno – Żabowo 1:3.

Kolejna runda Ligi Halowej w środę 24 listopada. 

Początek o godz. 18.00.  Listę rozlosowanych par, ko-

lejność spotkań i orientacyjny czas rozpoczęcia posia-

dają kapitanowie drużyn.

Jan Tandecki 

I Memoriał Franciszka Palenicy
W niedzielę, 28 listopada o godz. 10.00 w Sali sportowej SP nr 4 rozpocznie się I Memoriał Franciszka Pa-

lenicy w piłce siatkowej. Udział zapowiedziały drużyny ze Stargardu Szczecińskiego, Dziwnowa, Goleniowa i 

Nowogardu. Imprezie towarzyszy oprawa z udziałem Rodziny Patrona Turnieju. Serdecznie zapraszamy.

MGZ LZS

NALP
Wszystkie drużyny startujące w Nowogardzkiej Amatorskiej Lidzie Piłkarskiej zapraszamy w wyborczą nie-

dzielę 21 listopada (niestety terminy napięte) do rozegrania VII kolejki rozgrywek.

Przypominamy aktualną sytuację w tabelach I i II Ligi. 

TS.
II Liga Tabela

1. Czarne Chmury    14    17:6 

2. Jantar                    13    26:11

3. Zamkowa 7          13    22:17

4. Skorpiony             10   15:11

5. Błękitni                 10   14:15

6. Bosman                 7      11:14

7. Ogień w okopie     7      15:20

8. Czarne Koszule     6      15:20 

9. Nehuera Osowo     3     14:20

10. Old Punks            3       7:22 

I Liga Tabela

1. Bad Boys        18     20 :11

2. Probud            15     20 :14

3. Budowlani      10     19 :11

4. Seniorzy          8       16 :12

5. Tubisie            7       10 : 9 

6. BTCH             4       11 :14

7. Pampeluna      4        8 : 14

8. Herosi             3        9 : 28

    

To już 100 lat 

Jubileusz Marii Galińskiej
W czwartek (11 b.m.) w kościele p.w. Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny odbyła się uroczysta msza 

święta o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii 

Galińskiej z okazji setnej rocznicy urodzin.

Na mszę oprócz dostojnej Jubilatki przybyła rodzina, 

burmistrz gminy Nowogard Kazimierz Ziemba, przed-

stawiciele Oddziału ZNP w Nowogardzie z prezesem 

Stanisławą Jakubczak, Biblioteki Miejskiej z kustoszem 

Kazimierą Fecak oraz byli uczniowie jubilatki.

Mszę świętą sprawował ksiądz Marcin, który w swej 

homilii nawiązał do Święta Niepodległości, które ob-

chodziliśmy w tym dniu. Zwrócił m. in uwagę na zna-

czenie słów: ojczyzna, patriotyzm, fl aga biało-czerwo-

na, a więc tego wszystkiego co przez 100 lat było cen-

ne i bliskie sercu Marii Galińskiej. A należy pamiętać, 

że podczas okupacji, gdy nie wolno było uczyć a na-

wet używać języka polskiego Jubilatka działała w Taj-

nej Organizacji Nauczycielskiej. W ten sposób walczy-

ła narażając swoje życie, aby język polski nie zaginął.

Po uroczystej mszy burmistrz Ziemba przekazał ju-

bilatce Listy Gratulacyjne od prezesa Rady Ministrów 

Donalda Tuska a także od władz Nowogardu wraz z 

medalem z okazji 700- lecia nadania praw miejskich i 

koszem słodyczy natomiast ksiądz Grzegorz Legutko 

w imieniu Kurii Szczecińsko- Kamieńskiej i wspólnoty 

parafi alnej przekazał list z Bożym błogosławieństwem
Ireneusz Karczyński      

Fot. F.Karolewski
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
Informujemy, że 

24 listopada 2010 r.
środa od godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

informacje i zapisy Centrum Edukacyjne
Zielona 11 tel. 91 392 66 91

Dziękuję wszystkim wyborcom,
za oddanie na mnie Swojego głosu

w Wyborach Samorządowych 2010 r.

Marcin Fedeńczak

Serdecznie dziękuję  za wszystkie głosy które 
Państwo oddali na moją osobę na liście 

Prawicy Rzeczypospolitej do Sejmiku, 
Państwa zaufanie jest dla mnie ogromną 

wartością, którą nie zmarnuję. 
Karolina Slomska

AUGUSTYNEK 
Robert Bogusław, 

BOCIARSKI 
Michał Jan, 

LASKOWSKI 
Mieczysław, 

KUBICKI 
Jerzy, 

KOLANEK 
Paweł Mikołaj, 

SANIUK Stanisław Mi-
chał,

Wybraliśmy Radę Miejską  
- na burmistrza dogrywka

BIELIDA 
Antoni, 

CZAPLA 
Robert Antoni, 

JUREK 
Lech Józef, 

KOZIEŁ 
Czesław, 

SANIUK 
Roman Mieczysław, 

WOLNY 
Marcin,

GAŁA 
Bogumił, 

KANIA 
Andrzej, 

SZAFRAN 
Tomasz, 

SZPILKOWSKI 
Rafał Marek, 

WIATR 
Michał Grzegorz

MARCINKOWSKI 
Cezary Dominik, 

NIERADKA 
Marcin Michał

KRZYWANIA 
Marek, 

PAŚKO 
Rafał Marcin,
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Kronika policyjna 

Podziękowania dla Wyborców
Kandydat na burmistrza 
Marek Krzywania oraz 
kandydaci na radnych 

z Nowogardzkiego 
Forum Samorządowego, 

dziękują wszystkim wyborcom za oddane głosy w niedzielnych wyborach 
samorządowych. Dzięki Państwa licznemu poparciu NFS będzie miało 
w przyszłej Radzie Miejskiej swoją reprezentację. To sukces naszego 
Komitetu, który już od 2002 roku otrzymuje od Państwa wotum zaufania 
w kolejnych wyborach do samorządu lokalnego. 

15.11 – Poniedziałek
 Godz. 12: 15 – Kradzież dwóch 

akumulatorów zostawionych przy 
drodze w okolicy budowanej ob-
wodnicy. Akumulatory służyły do 
zasilania sygnalizacji na terenie pro-
wadzonych robót. 

13: 00 – Policjanci SRD KPP Go-
leniów podczas kontroli drogowej 
pojazdu M-KI opel Astra NA UL. 
15 Lutego ujawnili, że kierujący To-
masz G. nie posiada ubezpieczenia 
OC, Uprawnień do kierowania i po-
rusza się pojazdem niedopuszczo-
nym do ruchu drogowego. W/w zo-
stał ukarany mandatem karnym w 
wysokości 1000 zł 

15: 00 – Pracownik Sklepu NET-
TO powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Patrol 
policji na miejscu zastał Dagmarę Z. 
Po czynnościach w/w sprawę prze-
kazano do pedagoga szkolnego. 

15: 30 – Kolizja drogowa na dro-
dze Żabowo – Lisowo, gdzie uczest-
niczyły dwa pojazdy m-ki Nissan

17: 00 – Zgłoszenie kradzieży z 
piwnicy w bloku mieszkalnym w 
miejscowości Długołęka kosy spali-
nowej. 

21: 00 – Kolizja drogowa na dro-
dze nr 6, gdzie pojazd m-ki Opel 
Vectra zderzył się z zwierzyną leśną. 

21: 15 – Kolizja drogowa w miej-
scowości Wierzbięcin, gdzie Fiat 
Panda zderzył się z dzikiem.

16.11 – Wtorek
 Godz. 07: 10 – Pracownik stacji 

paliw Orlen powiadomił o kradzie-
ży paliwa przez kierującego samo-
chodem m-ki Mercedes. 

14: 00 – W sklepie Biedronka mia-
ła miejsce 2 krotna kradzież alkoho-
lu przez Romana S. 15 i 16.11 

18: 10 – Zgłoszenie kradzieży te-
lefonu komórkowego w szkole pod-
stawowej nr I w Nowogardzie 

18: 30 –Kolejne zgłoszenie kra-
dzieży telefonu komórkowego w 
szkole podstawowej nr I w Nowo-
gardzie 

19: 20 – Powiadomienie o potrą-
ceniu pieszego przez samochód oso-
bowy m-ki Mercedes na przejściu ul. 
700 Lecia na wysokości ratusza. Po-
szkodowanego odwieziono do szpi-
tala, gdzie po udzieleniu pomocy 
wypuszczono go do domu. 

22: 00 – Kolizja drogowa w miej-
scowości Żabowo w rejonie przejaz-
du kolejowego, gdzie uszkodzony 
został samochód Honda Civic przez 
przejeżdżający samochód ciężarowy 
m-ki VOLVO, z którego wypadł ele-
ment metalowy bezpośrednio na sa-
mochód Honda. 

18.11 – Czwartek 
Godz.09: 00 – Kradzież dwóch pił 

spalinowych z terenu posesji pry-
watnej w miejscowości Czermnica 

11: 50 – Policjanci SRD KPP Go-
leniów w trakcie kontroli na odcin-
ku drogi Nowogard – Dobra Nowo-
gardzka ujawnili kierującego samo-
chodem Opel bez aktualnego ubez-
pieczenia OC 

17: 00 – Policjanci OPI w trakcie 
kontroli drogowej na ul. Gen. Bema 
ujawnili nietrzeźwego motorowe-
rzystę Andrzeja T., który miał w wy-
dychanym powietrzu 0, 46 promila 
alkoholu. 

17: 00 (ten sam czas) Kolizja dro-
gowa na ul. Dąbrowszczaków doszło 
do zderzenia 2 pojazdów Mitchubi-
chi – Daewoo 

18: 30 – Na parkingu przed reste-
racją na ul. 3 Maja doszło do zderze-
nia dwóch pojazdów Skoda Octavia 
i Mercedes. 

19.11 – Piątek 
Godz.11: 40 – Kradzież kołpaków 

z pojazdu Mercedes, który został za-
parkowany na parkingu na ul. War-
szawskiej

13: 30 – Kolizja drogowa na ul. 3 
Maja gdzie uczestniczyły dwa pojaz-
dy m-ki STAR I Audi 80 

17: 40 – Policjanci SRD KPP Go-
leniów w trakcie kontroli drogowej 
w miejscowości Węgorza ujawnili, 
ze kierujący Fiatem Antoni B. jest w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 0, 
92 promila alkoholu. 

20.11 – Sobota 
Godz. 14: 30 – Policjanci OPI KP 

Nowogard podczas kontroli drogo-
wej na ul. 15 Lutego ujawnili, że ro-
werzysta Janusz Z. Znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 2, 
22 promila w wydychanym powie-
trzu. 

18: 00 – Kolizja drogowa w na par-
kingu przy w sklepie „INTERMAR-
CHE”, gdzie na zaparkowany samo-
chód m-ki Mercedes najechał inny o 
nieustalonej m-ki a następnie odda-
lił się z miejsca zdarzenia. 

18: 00 (ten sam czas zdarzenia) 
– Kradzież z włamaniem do samo-
chodu m-ki Skoda Octava zaparko-
wanego na ul. Nadtorowej w rejonie 
cmentarza, gdzie sprawca po wybi-
ciu szyby dokonał kradzieży toreb-
ki damskiej z zawartością dokumen-
tów. 

22: 00 – Kradzież z włamaniem 
do pojazdu VW na ul. Lutyków skąd 
skradziono akumulator. 

23: 00 – Policjanci OPI w trak-
cie kontroli drogowej w Okolicach 
miejscości Gardno ujawnili, ze kie-

rujący Oplem Astra Adam Z. Znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1, 02 promila alkoholu. 
Ustalono, że w/w ma aktywny za-
kaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

21.11 – Niedziela 
Godz. 15: 00 – Spalenie samocho-

du m-ki Daewoo Espro  postawio-
nego na placu elewatora zbożowe-
go przy ul.15 Lutego. Samochód był 
pozostawiony na placu przez ostat-
nich kilka miesięcy. 

17: 20 – Ochrona sklepu Bie-
dronka powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Na 
miejscu patrol policji wylegitymo-
wał Tadeusza K., który dokonał kra-
dzieży artykułów spożywczych. 

20: 45 – Kolizja drogowa na dro-
dze Osina – Kikorze, gdzie kierujący 
samochodem Seat Toledo najechał 
na zwierzynę leśną.]

Opr. Jarosław Bzowy 

Okazja czyni złodzieja!
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie apelują o rozwagę. Pamię-

tajmy: 
- parkując auto wybierajmy miejsca do tego wyznaczone, oświetlone i czę-

sto uczęszczane. 
- GPS, radioodtwarzacz, damska torebka - to wszystko może skusić zło-

dzieja,
- wychodząc z samochodu, rzeczy wartościowe przekładajmy do bagażni-

ka a najlepiej zabierajmy je ze sobą, 
- sprawdzajmy czy pozamykaliśmy wszystkie okna i drzwi,
- jeżeli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem, to 

panel  ten zabieramy ze sobą, a nie chowamy do schowka czy pod fotel,
- Nigdy nie pozostawiajmy dokumentów we wnętrzu samochodu.

st. insp.Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Po pijanemu potrącił pieszych
Goleniowscy policjanci zatrzymali 38 letniego nietrzeźwego kierującego, 

który wjechał na chodnik, potrącił pieszych a następnie zbiegł z miejsca zda-
rzenia. Chwilę później został zatrzymany przez goleniowską drogówkę, miał 
we krwi blisko 3 promila alkoholu.

Wczoraj po południu w centrum Goleniowa kierujący Chrystlerem jadąc 
z dużą prędkością stracił panowanie nad kierownicą ,w wyniku czego wje-
chał na chodnik i potrącił znajdujących się tam pieszych. Rozpędzony samo-
chód zatrzymał się na  lampie oświetleniowej.

Dwie poszkodowane osoby przewieziono do szpitala z obrażeniami zła-
mania kończyn.

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, jednak kilka minut później został 
zatrzymany przez goleniowskich policjantów. Teraz trzeźwieje w policyjnej 
izbie zatrzymań. Dziś usłyszy zarzut spowodowania wypadku drogowego w 
stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

podkom. Marta Pierko
Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

D R U K A R N I A
oferuje: wizytówki, ulotki, 

katalogi, druki

KALENDARZE na 2011 r.  
TEL.  91 392 21 65

WYBORY BURMISTRZA  
GMINY NOWOGARD

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 18 obwodo-
wych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na 
podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

- Liczba wyborców uprawnionych do głosowania   - 1 9 5 3 7
-  Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania     - 9 5 8 5
- Liczba kart wyjętych z urny       -  9 5 8 3
- Liczba kart ważnych         -  9 5 8 3
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów 

ważnych:
1) CZAPLA Robert Antoni  KOMITET WYBORCZY SLD 

– głosów 2 982
2) KRZYWANIA Marek  KWW N F S 

- głosów 1 169
3) MARCINKOWSKI Cezary Dominik KW PO 

– głosów 744
4) SZAFRAN Tomasz  KWW WSPÓLNY NOWOGARD 

– głosów 1 719
5) ZIEMBA Kazimierz  KW  PSL 

– głosów 2767

Do drugiej tury wyborów w dniu 5 grudnia staną:
1) CZAPLA Robert Antoni zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

SLD
2) ZIEMBA Kazimierz zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE
Opr. LMM

Nowogardzianie 
w Radzie Powiatu

Interesów Nowogardu w Radzie Powiatu będą pilnować: 
Tomasz Kulinicz i Józef Korkosz 
wybrani z listy PSL, 
Anna Fedorczuk-Smolira i Marcin Fedeńczak 
z list Platformy Obywatelskiej oraz 
Kazimierz Lembas i Wojciech Włodarczyk 
z list SLD.
Dokładny rozkład „sił” w Radzie Powiatu podamy w piątkowym wydaniu, 

ale wszystko wskazuje na to, że rządzić będzie (podobnie jak przed wybo-
rami) koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

LMM

Program
Gminnych Obchodów Światowego 

Dnia Walki z Cukrzycą
dnia 27 listopada 2010 godzina 11:00 w Nowogardzkim Domu Kultury
„Przejmijmy kontrolę nad cukrzycą. Teraz”.
· Uroczyste otwarcie obchodów   
· Wystąpienia zaproszonych gości 
· Program edukacyjny dr Andrzeja Paciorkowskiego  „Szkoła Cukrzycy” 
· Prezentacja firmy Johnson & Johnson - Bartosz Pindor   
· Występy artystyczne  
· Przerwa kawowa
· „Leczenie cukrzycy” - Diabetolog dr Danuta  Cybulska  
· „Światłolecznictwo w leczeniu powikłań cukrzycowych” - Przemysław 

Chlebowski  
· Występy artystyczne  
· Przerwa kawowa
·  „Samokontrola w życiu chorego z cukrzycą” Edukator diabetologiczny 

Elżbieta Drobik
· Występy artystyczne
·  Zakończenie.
W trakcie obchodów  możliwość wykonania badań przesiewowych w kie-

runku wykrywania cukrzycy
Honorowy patronat obchodów: Burmistrz Nowogardu
Patronat naukowy: prof. Dr hab. N med. Lilianna Majkowska
Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Dla osób z cukrzycą  
i nie tylko

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie ma zaszczyt  za-
prosić wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic na Msze święte w 
intencji osób chorych z  cukrzycą.

4 grudnia o godz. 9:00 - odbędzie się Msza św. w Kościele Parafialnymi 
p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny  w Nowogardzie przy  ul. Ko-
ścielnej 2A

Prezes PSD Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek

OSTATNI WYJAZD NA 
MAMMOGRAFIĘ W 2010 ROKU

 To już ostatni raz w 2010 roku  dnia 04.12.Panie z terenu Nowogardu i okolic mają 
okazję skorzystać z wyjazdu na badania mammograficzne organizowane przez Sa-
morządową Fundację  „Zdrowie” oraz NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: - badanie mammograficzne - wynik ba-
dania oraz konsultacja lekarska

W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony będzie bezpłatny program „Profi-
laktyka Wad Słuchu” przez specjalistów. Panie będą mogły zbadać słuch i uzyskać 
dalsze zalecenia. Rejestracja i szczegółowe informacje: Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po 
godz.14.00-ej tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! Zapraszam! 

Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Apel do 
mieszkańców 

Informuję, że codziennie na Placu 
Wolności od g. 12 zbieram podpi-
sy poparcia pod petycją do Ministra 
Sprawiedliwości i Generalnego Pro-
kuratora przeciwko budowie zakładu 
utylizacji padliny i spalarni w Glicku. 
Proszę o liczne przybycie i zaangażo-
wanie się w sprawę.  Jestem wielolet-
nim społecznym działaczem wraz z 
Eugeniuszem Kornelukiem przeciwko 
budowie PADLINIARNI w Glicku. 

Edward Ułanowski
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- Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 6 8 7 3
- Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania -  3 4 3 7
- Liczba kart wyjętych z urny  - 3 4 3 1
- Liczba kart ważnych - 3 4 3 1
- Liczba głosów nieważnych - 1 8 5
- Liczba głosów ważnych - 3 2 4 6

Na poszczególnych kandydatów z list kandydatów oddano nastę-
pującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 8 2 9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. BADOWSKI Leszek Antoni - 5 4
2. KOZIEŁ Czesław - 1 2 4
3. SIEMBIDA Tadeusz Stanisław - 1 0 2
4. LEMBAS Paweł Kazimierz - 1 0 9
5. SIDŁOWSKI Adam  - 3 8
6. JUREK Lech Józef - 1 2 0
7. DOROBA Krystyna - 3 6
8. GADZALIŃSKI Stanisław - 1 0
9. SANIUK Krzysztof Mirosław - 6 5
10. CHŁOPEK Celina Ewa - 6 3
11. GÓRECKA Maria - 1 9
12. KOLIBSKI Krzysztof - 4 2
13. KAROLEWSKI Franciszek - 3 8
14. FRYDRYK Marian Andrzej - 9

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 3 9 6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. AUGUSTYNEK Robert Bogusław  - 7 7
2. PIOTROWICZ Wiesław Lucjan - 3 9
3. ZAMARA Anna Teresa - 7 5
4. KOZERA Eugeniusz - 2 0
5. KONDRACIUK Miłosz Dawid - 3 7
6. PRZYBYSZEWSKA Halina  - 1 4
7. LUBERADZKI Ładysław Ryszard - 2 4
8. ZIELIŃSKI Rajmund - 2 2
9. SALAMOŃSKI Stanisław Adam  - 1 5
10. SZALIŃSKA Irena - 2 1
11. BAJERSKA Katarzyna Marta - 1 3
12. WARKALEWICZ Michał - 2 0
13. POKUCIŃSKA Monika - 1 1
14. KUCYPERA Józef Stanisław - 8

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 4 2 5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. MARCINKOWSKI Cezary Dominik - 1 1 6
2. SŁOMSKI Paweł Bernard  - 2 8
3. BOROWIK Bożena Maria  - 9 4
4. BIELEJ Monika - 5 6
5. MARCINKIEWICZ Sławomir - 3 7
6. CHOMIŃSKA Renata  - 3 0
7. WYRZYKOWSKI Andrzej - 2 7
8. DROŻYŃSKA Katarzyna Barbara  - 1 2
9. PRZEŹDZIECKA Regina Henryka - 4
10. DRAPIKOWSKI Arkadiusz Zbigniew - 8
11. GRALAK Krzysztof Grzegorz - 1 3

Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 1 9 4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:

1. MAJEWSKI Jerzy - 1 0 5
2. BIAŁY Stanisław  - 1 8
3. MROCZKO Ryszard Marcin - 1 6
4. NOWAKOWSKI Marek - 4
5. KOLIBSKA Jadwiga - 9
6. BARTOSIK Marta Anna  - 9
7. SUDOMIERSKI Marian - 2 2
8. GNIAZDOWSKI Jakub Paweł - 1 1

Lista nr 13 — KWW NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę -  4 9 0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. KRZYWANIA Marek - 1 5 7
2. GREBIENIUK Witalij  - 5 8
3. SZAŁAPSKI Dariusz Roman - 2 9
4. GONTARSKA Barbara - 6
5. CHMIELNICKA Tamara Ewa - 2 7
6. CYBOROŃ Jacek Piotr - 3 0
7. GARGULIŃSKI Andrzej Henryk - 3 4
8. GRONOWSKI Grzegorz Paweł - 1 4
9. SIMIŃSKI Marcin - 4 5
10. SKWARCZYŃSKI Paweł Zbigniew - 1 3
11. SKÓRNIEWSKI Andrzej - 3 2
12. ŚMIGIEL Damian Rafał - 1 0
13. WOJCIECHOWSKI Piotr - 1 5
14. WOJNIŁOWICZ Krzysztof Władysław - 2 0

Lista nr 14 — KWW WSPÓLNY NOWOGARD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 9 1 2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. SZAFRAN Tomasz - 3 0 3
2. WIATR Michał Grzegorz - 1 5 8
3. DROBIŃSKA Marzena Maria - 7 3
4. ŻYLAK Krzysztof Władysław  - 4 9
5. KARMAN Stanisław  - 4 2
6. SZAREK Dariusz - 7 5
7. STASIAK Renata Jadwiga - 2 5
8. KRZYSZTOSZEK Sylwia - 8
9. GRYGOWSKI Robert - 2 2
10. ŁOKAJ Piotr - 2 1
11. MACHOCKI Mieczysław - 1 2
12. KIELAN Dariusz - 6 1
13. MĄKOWSKA Regina Eugenia - 2 1
14. ZAGÓRSKI Ryszard Jan - 4 2

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają nastę-
pującym listom, które

uzyskały największe ilorazy wyborcze:
2 mandaty dla listy nr 1.
1 mandat dla listy nr 2.
1 mandat dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 13.
2 mandaty dla listy nr 14.

Radnymi zostali wybrani:
- AUGUSTYNEK Robert Bogusław - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- JUREK Lech Józef - SLD
- KOZIEŁ Czesław - SLD
- KRZYWANIA Marek - NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
- MARCINKOWSKI Cezary Dominik - PLATFORMA OBYWATELSKA RP
- SZAFRAN Tomasz - WSPÓLNY NOWOGARD
- WIATR Michał Grzegorz - WSPÓLNY NOWOGARD

Gratuluję!
LMM

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ -  Okręg wyborczy nr 1
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WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ -  Okręg wyborczy nr 2
- Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 6 7 0 5
-  Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 3 4 3 3
- Liczba kart wyjętych z urny - 3 4 3 1
- Liczba kart ważnych  - 3 4 3 1
- Liczba głosów nieważnych  - 2 2 2
-  Liczba głosów ważnych  - 3 2 0 9

Na poszczególnych kandydatów z list kandydatów oddano nastę-
pującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 1 0 5 1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. CZAPLA Robert Antoni  - 4 3 5
2. BIELIDA Antoni  - 1 1 2
3. RZETECKA Danuta  - 5 7
4. BRZECZEK Karol Marek  - 2 8
5. SZAŁAGAN Stanisław Eugeniusz  - 8 3
6. TANDECKI Jan  - 8 4
7. KORNICKA Teresa  -  7 4
8. PIĄTAK Andrzej  - 1 1
9. SCHRAMM Michał  - 1 8
10. KOLENDO Weronika  - 1 2
11. RYBCZYK Mariola  - 2 0
12. BOGDAŃSKA Andżelika Patrycja  - 1 7
13. WIERCIOCH Barbara  - 1 2
14. WOLNY Marcin  -  8 8

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 4 7 7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. SANIUK Stanisław Michał  - 1 1 2
2. BOGUS Lidia Marzena  - 8 7
3. SZYMAŃSKA Aleksandra  - 1 3
4. PAŚ Eugeniusz  -  4
5. SERAFIN Sławomir Sylwester  - 4 0
6. WASZAK Maria  - 1 4
7. JANIC Edyta Franciszka  - 1 3
8. RADEL Ewa Katarzyna  -  4 7
9. KWIATKOWSKI Roman  -  4 4
10. KRUK Jagoda Weronika  - 5
11. SKRZYPCZYK Waldemar Krzysztof  - 1 8
12. TWOREK Eugeniusz Józef  - 1 6
13. GRZECH Łukasz  - 1 5
14. KULINICZ Irena  - 4 9

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 4 2 7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. KŁOSOWSKA Krystyna Bożena  -  6 4
2. NIERADKA Marcin Michał  - 1 1 2
3. KOWALSKI Romuald  - 2 1
4. WASIAK Andrzej  - 9 0
5. STASIEWICZ Irena  - 2 2
6. BOBROWSKI Jakub  -  7
7. KIERASIŃSKI Adrian Piotr  - 7
8. REWUŚ Marta Grażyna  - 1 5
9. BACA Michał Sławomir -  7
10. KARWECKA Grażyna Helena  - 2 8
11. NADOLSKA Karolina  - 5
12. SURMA Karina  - 4 9

Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 1 6 0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:

1. KRAWCZYK Bożena Ewa  - 9 4
2. ANTCZAK Romualda  -  7
3. OŚWIĘCIMSKA Krystyna Stanisława  -  2 0
4. KOLIBSKI Artur Zdzisław  - 1 4
5. BARTOSIK Łukasz Michał  - 7
6. HEJMAN Mirosława  -  4
7. UŁANOWSKI Edward Kazimierz  - 8
8. HEJMAN Zbyszko Andrzej  -  6

Lista nr 13 — KWW NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę -  4 7 2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. KUCAL Sławomir Tomasz - 1 3 6
2. DOBROWOLSKI Marek  - 2 9
3. PAŚKO Rafał Marcin  - 1 8 9
4. BEREZOWSKI Mirosław  - 2 4
5. STASIK Nikodem Andrzej  - 9
6. MOŚCIŃSKA Dorota Małgorzata  - 1 3
7. RYNKIEWICZ Stanisław  - 2 1
8. SKUBIJ Maciej  - 1 7
9. WINCZEWSKI Andrzej  -  1 5
10. WIŚNIEWSKI Arkadiusz Ireneusz -  1 1
11. KŁACZYŃSKA Paulina Kazimiera  - 8

Lista nr 14 — KWW WSPÓLNY NOWOGARD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 6 2 2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby 

głosów ważnych:
1. SZPILKOWSKI Rafał Marek  - 1 2 7
2. LUBCZYŃSKI Tobiasz Henryk  - 6 0
3. PISAREK Agnieszka  - 2 8
4. SZAFRAN Andrzej Jan  - 1 2 5
5. MIKLAS Krystian Marek  - 0
6. DWORAK Norbert Adam  - 1 9
7. PIOTROWSKI Mateusz  - 3 4
8. SYFERT Janusz Zdzisław  -  4 7
9. KĘDZIA Piotr  - 6 4
10. KOŁODZIEJ Monika Małgorzata  - 3 8
11. TOMASIAK Dorota Maria  - 3 1
12. STRZESZEWSKI Kamil  -  1 2
13. ZDANOWICZ Bartosz  - 9
14. FEDEŃCZAK Magdalena  - 2 8

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają na-
stępującym listom, które

uzyskały największe ilorazy wyborcze:
3 mandaty dla listy nr 1.
1 mandat dla listy nr 2.
1 mandat dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 13.
1 mandat dla listy nr 14.

Radnymi zostali wybrani:
- BIELIDA Antoni - SLD
- CZAPLA Robert Antoni - SLD
- NIERADKA Marcin Michał - PLATFORMA OBYWATELSKA RP
- PAŚKO Rafał Marcin - NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
- SANIUK Stanisław Michał - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- SZPILKOWSKI Rafał Marek - WSPÓLNY NOWOGARD
- WOLNY Marcin - SLD

Gratuluję!
LMM
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WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ -  Okręg wyborczy nr 3
-  Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 5 9 5 9
-  Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 2 7 1 3
- Liczba kart wyjętych z urny -  2 7 1 1
- Liczba kart ważnych - 2 7 1 1
- Liczba głosów nieważnych - 2 2 2
- Liczba głosów ważnych - 2 4 8 9
Na poszczególnych kandydatów z list kandydatów oddano następującą 

liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 3 4 8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów 

ważnych:
1. SANIUK Roman Mieczysław - 8 9
2. SIUPIK Beata Jolanta -  7
3. JANKOWSKI Jacek  - 3 4
4. RAFIŃSKI Jacek - 5 7
5. SOROKA BANASIAK Magdalena Aleksandra - 1 3
6. MAŃKOWSKA Zenobia Iwona -  4
7. LASKOWSKI Paweł - 4 1
8. GAJDA Tomasz - 4 2
9. ZIŃCZUK Katarzyna - 2 2
10. JOŃCA Piotr Andrzej - 1 5
11. ZAŁUSKA Barbara Ewa - 1 9
12. PIWOWARCZYK Renata - 2
13. KUCHARSKI Kazimierz - 3
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 1 0 8 4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów 

ważnych:
1. LASKOWSKI Mieczysław - 1 2 1
2. BOCIARSKI Michał Jan  - 2 0 7
3. FEDEŃCZAK Jan  - 7 7
4. KUBICKI Jerzy - 1 1 9
5. MULARCZYK Jan - 8 1
6. KOLANEK Paweł Mikołaj - 1 2 1
7. SZMYT Elżbieta Waleria - 5 2
8. DOBRUCHOWSKI Józef - 3 9
9. KUBIAK Anna - 5 1
10. MAJCHRZAK Wojciech - 3 5
11. BOROWSKI Krzysztof -  2 4
12. OLSZEWSKI Tomasz  - 7 2
13. LEYK Karolina Agnieszka - 5 5
14. PARADOWSKI Jan - 3 0
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 1 9 2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów 

ważnych:
1. FURMAŃCZYK Stanisław Edmund - 3 5
2. GOLEMA Roman Jan  -  3 3
3. SAWICKI Henryk - 1 4
4. KANIA Kazimierz Andrzej - 4 0
5. WOJTYSIAK Sylwia  - 1 5
6. OWCZAREK Joanna Kazimiera  - 8
7. PIETRUCZYK Beata Janina  - 1 0
8. NIERADKA Kamil  - 1 9
9. KRATA Katarzyna Małgorzata -  8
10. POŹNIAK Ryszard - 1 0
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 7 2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów 

ważnych:
1. SZEREMETA Zbigniew  - 3 1
2. TRZECIAK Emilia - 3
3. KMIETCZYK Irena Renata - 3
4. GIBKI Edward - 9
5. ANDRZEJEWSKA Krystyna -  5
6. LUTER Lidia  - 4
7. RAKOWSKA Anna - 9
8. SAGAN Iwona Anna -  1
9. DZIEDZIC Sylwia - 5
10. WYRZYKOWSKI Piotr - 1
11. KACZMAREK Weronika Ewelina -  1

Lista nr 13 — KWW NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 1 8 0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów 

ważnych:
1. CZYŻAK Irena - 3 1
2. KACZMARSKI Jerzy Lucjan  - 1 0
3. SZKOŁUDA Anna - 4 0
4. ARMATA Urszula Ewa - 2 0
5. DRUCIAREK Elwira  - 2 5
6. GOŁDYN Maciej -  9
7. GRYGOWSKI Krzysztof Robert - 1 0
8. OLCZYK Jarosław  - 2 5
9. WRÓBEL Wiesław  - 2
10. KRZYWANIA Przemysław - 8
Lista nr 14 — KWW WSPÓLNY NOWOGARD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę -  6 1 3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów 

ważnych:
1. ANTAS Tomasz - 5 8
2. PIETRZYK Tomasz  - 2 0
3. CWAJDA Mirosława Teresa - 4 0
4. WDOWCZYK Wacław -  3
5. LITWIN Tomasz Krzysztof - 6 6
6. POPIŃSKA Elżbieta Teresa  - 6 9
7. LANGNER Renata  - 1 6
8. KRYSTKIEWICZ Marek  -  4 5
9. KANIA Andrzej  - 7 0
10. OLESIŃSKI Wiesław - 2 7
11. GARGULIŃSKI Piotr - 2 8
12. GAŁA Bogumił - 1 0 9
13. CIECHANOWSKI Arkadiusz - 6 
Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następu-

jącym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 1.
4 mandaty dla listy nr 2.
2 mandaty dla listy nr 14.
Radnymi zostali wybrani:
- BOCIARSKI Michał Jan - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- GAŁA Bogumił - WSPÓLNY NOWOGARD
- KANIA Andrzej -WSPÓLNY NOWOGARD
- KOLANEK Paweł Mikołaj - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- KUBICKI Jerzy - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- LASKOWSKI Mieczysław - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
- SANIUK Roman Mieczysław – SLD

Gratuluję! LMM

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim Wyborcom, którzy w 

dniu 21 listopada oddali głosy na kandydatów Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, wyrażając tym samym głęboką troskę o przyszłość Ziemi Nowo-
gardzkiej.

Lewica otrzymała największą ilość głosów do:
- Rady Miejskiej w Nowogardzie,
- Rady Powiatu w Goleniowie,
- i na burmistrza Nowogardu.
To dzięki Wam Szanowni Państwo, zawdzięczamy sukces w I turze wy-

borów i okazanego nam zaufania nie zawiedziemy.
Serdecznie dziękuję pozostałym komitetom wyborczym za spokojną i 

wyważoną kampanię wyborczą, która świadczy o dojrzałości i odpowie-
dzialności obywatelskiej ich liderów.

Lista podziękowań jest długa i wiem, jak trudno wyrazić wdzięczność 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania zaufania ludzi Soju-
szu Lewicy Demokratycznej i o tym zawsze będziemy pamiętać.

Jednocześnie proszę Państwa o głos w II turze wyborów na burmistrza 
Nowogardu w dniu 5 grudnia br. Obiecuję, że swoich zobowiązań do-
trzymam.

Z wyrazami szacunku,
kandydat na burmistrza Nowogardu

Robert Czapla
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Człowiek - najlepsza inwestycja

ELOKWENTNY TECHNICZNY 
ABSOLWENT TERAZ - ETAT

ROZPOCZĘLIŚMY  DRUGI  ROK  REALIZACJI PROJEKTU 
Ponownie od 1 września 2010 r. do czerwca 2011 r. w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica realizowany jest projekt „Elo-
kwentny Techniczny Absolwent Teraz -ETAT”  finansowany ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX działanie  
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wszystkie działania projektowe realizowane są przez  Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie w partnerstwie z firmą 
„Budmat” L.Cedro, D.Szulejko. 

W ramach projektu w 8 zadaniach merytorycznych obecnie uczestniczy 
404 uczniów. Zajęcia maja na celu podwyższenie wyników egzaminów ze-
wnętrznych uczniów naszej szkoły, 

a także  nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy w ra-
mach zadania realizowanego z partnerem projektu firmą BUDMAT.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

   

I Turniej Halowej Ligi Piłki 
Siatkowej  

Fragment wiersza Mariana Jon-
kajtysa pt. Marsz Sybiraków można 
uznać za hasło przewodnie spotka-
nia Sybiraków, które odbyło się w 20 
listopada w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie. Sy-
biracy wzięli udział w mszy świętej, 
która została odprawiona  w kościele 
pod wezwaniem św. Rafała Kalinow-
skiego, następnie zaś udali się do bu-
dynku szkoły. Tam czekał na nich 
poczęstunek oraz występ artystycz-
ny przygotowany przez uczniów 
ZSP. Spotkanie poprowadziła Ka-
sia Kozieł, która po przywitaniu go-
ści przedstawiła historię zsyłek Po-
laków na Syberię oraz zapowiadała 
występy swoich kolegów. Naszym 
Gościom bardzo podobały się wy-
stępy młodzieży, zarówno recytacje 
wierszy Mariana Jonkantysa (po-
eta w mistrzowski sposób przedsta-
wia martyrologię Polaków zesłanych 

na Sybir, na zagładę) w wykonaniu 
Pawła Brzezińskiego, Joli Parszyk 
i Mariki Kuś, jak i występy wokali-
stek – Kasi Sowul, Anety Ankow-
skiej i Anity Szcześniak. Dziewczę-
ta zachwyciły swoimi wykonaniami 
publiczność, która chętnie śpiewa-
ła razem z nimi ( „Pąki białych róż”, 
„Biały krzyż”, „Legiony to”, „Przybyli 
ułani”, „O mój rozmarynie”…).

Oprócz występów artystycznych 
nasi Goście mogli zobaczyć również 
prezentację multimedialną dotyczą-
cą rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę oraz ukazującą 
historię zsyłek Polaków na Syberię. 
Widok rozśpiewanych i zadowolo-
nych Gości był dla naszych uczniów 
najlepszą pochwałą za przygotowa-
ny występ. Cieszymy się bardzo, że 
mogliśmy gościć Sybiraków w naszej 
szkole i sprawić tyle radości naszymi 
występami. Zapraszamy za rok!

9 listopada w ZSP odbył się turniej 
piłki siatkowej chłopców. Rywalizo-
wały ze sobą trzy zespoły chłopców 
z nowogardzkich szkół: LO1, ZSO i 
ZSP. Po zaciętych rozgrywkach wy-
niki przedstawiły się następująco:

1. LO1
2. ZSO
3. ZSP
W skład drużyny chłopców wcho-

dzą następujące osoby:
1. Adam Milewski

2. Norbert Kuriata
3. Rafał Kuriata
4. Wojciech Skoneczny
5. Adrian Rybak
6. Jakub Hnat
7. Jakub Afeltowicz
8. Michał  Łapa
9. Piotr Grzelak
Turniej zorganizował Pan Marcin 

Wolny – trener LUKS „SIATKARZ” 
Nowogard przy ZSP im. S .Staszica.

„ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ…”, CZY-
LI O SPOTKANIU SYBIRAKÓW W ZESPOLE 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. STANI-
SŁAWA STASZICA W NOWOGARDZIE

 Bo od września, od siedemnastego,
       Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
   Przez lód spod bieguna północnego,
     Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

KĄCIK KULINARNY
Na zimne listopadowe dni polecamy rozgrzewają-

cą zupę cebulową.

Zupa cebulowa 
350 g cebuli, 1 ząbek czosnku, 30 g masła, 1/2 łyżki mąki, 1 kostka bulio-

nu mięsnego, sól, świeżo zmielony biały pieprz, szczypta pieprzu kajeńskie-
go, 1 łyżka soku z cytryny, 8 kromek bagietki grubości palca. 

Cebulę i czosnek obrać. Cebulę pokroić lub posiekać w cienkie talarki, 
czosnek drobno posiekać. Rozgrzać masło i zeszklić w nim na małym ogniu 
cebulę i czosnek. Oprószyć mąką i zasmażyć na jasnożółty kolor. Wlać bu-
lion mięsny i mieszać, aż zupa będzie miała jednolitą konsystencję. Przy-
prawić solą, pieprzem i pieprzem kajeńskim i sokiem z cytryny, zagotować, 
przykryć i gotować na małym ogniu przez 15 min. Rozgrzać piekarnik do 
temperatury 200 stopni (gazowy w pozycji 3). Kromki bagietki włożyć do 
4 filiżanek lub do dużej miski i posypać serem. Jeszcze raz przyprawić zupę 
do smaku odrobiną soli i wrzącą polać kromki bagietki. Filiżanki lub miskę 
przykryć i wstawić do piekarnika zostawić tam na 4 minuty.

Podawać gorącą. Smacznego !

Naszemu wspaniałemu koledze

Józefowi PAWLAKOWI 
w dniu Jego 75 urodzin 

życzymy realizacji skrytych planów, 
zdrowia, jeszcze 100 lat życia,

pomyślności i słońca każdego  dnia 

- Twoi przyjaciele: Tereska z Frankiem 

ŻYCZENIA
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Jest ściana urnowa
W dniu 16 listopada 2010 r. Burmistrz Nowogardu dokonał odbioru 

pierwszej ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie. Pro-
jektantem oraz wykonawcą obiektu jest firma „Gotyk” ze Szczecina wyłonio-
na w drodze przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiło dwóch 
wykonawców. Kryterium wyboru oferty stanowiła cena. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł 183.000 zł. 

W ścianie znajdują się 73 nisze urnowe. W każdej z nich można umieścić 
od 4 do 6 urn. Obiekt został wykonany z cegły klinkierowej wykorzystując 
częściowo istniejący w tym miejscu fundament po wiatraku. Obecnie trwają 
prace sondażowe u gmin, które już eksploatują ściany urnowe, aby wypra-
cować zasady i koszty korzystania z nisz. O rozwiązaniach poinformujemy.

LMM

Garaże przy ul. Zamkowej

I etap budowy dróg 
zakończony

W dniu 18.11.2010 Burmistrz Nowogardu dokonał odbioru  pierwszego 
etapu budowy  dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej 
w Nowogardzie. 

Dokumentację projektową wyko-
nała Pracownia   Projektowa Dróg i 
Ulic Andrzej Wróblewski ze Stargar-
du Szczecińskiego

Przedmiotem zamówienia   była 
budowa   dróg wewnętrznych – do-
jazdowych – w kompleksie gara-
ży przy ul. Zamkowej w Nowogar-
dzie wraz z kanalizacją deszczową. 
Niniejsze zamówienie obejmowało   
budowę dróg na odcinkach ozna-
czonych w projekcie budowlanym 
jako odcinki: K – L – Ł - M  o długo-
ści 128,19 m, Ł - O o długości 16,09 
m i N - O o długości 54,80 m.Dla 
zapewnienia odwodnienia budo-
wanych dróg wewnętrznych wyko-
nano sieć kanalizacji deszczowej ze 
studniami połączeniowymi, wpusta-
mi ulicznymi i przykanalikami oraz 
przepompownię. Wykonawcą   wy-

łonionym w drodze   przetargu nie-
ograniczonego   został    Zakład Bu-
downictwa Ogólnego i Utrzyma-
nia Dróg „AZBUD” z Nowogardu. 
Koszt inwestycji  443.978,93 zł

Kolejne etapy tej inwestycji będą 
kontynuowane w latach następnych. 
Na rok 2011 planuje się przeznaczyć 
kolejne 500.000,00 zł w celu dalszej 
realizacji utwardzania dróg dojaz-
dowych w kompleksie garaży. Kwo-
ta ta zapewnia utwardzenie większej 
powierzchni dróg niż w roku bieżą-
cym, ponieważ znacznie mniejsze 
będą koszty wykonania odwodnie-
nia deszczowego – nie będzie po-
trzeby budowania przepompowni, 
separatora i studni rozprężnej,  które 
to urządzenia wykonano w I etapie.

Opr.Jarosław Bzowy 
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Zawiadomienie
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „J. Słowac-
kiego” w Nowogardzie przypomina użytkownikom dzia-
łek o dokonanie odczytu wodomierzy wody i liczników 
elektrycznych tam, gdzie nie dokonał odczytu gospodarz 
Ogrodu i dokonania należnej opłaty w biurze R.O.D. przy 
ul. 3-go Maja 28 e w terminie do 30 listopada  2010 r. Biu-
ro Zarządu czynne we wtorki i piątki od godz. 1400 - 1800.

Zarząd ROD

Intermarche w Nowogardzie 

pilnie zatrudni
Kierownika  

masarni 
wymagania:

wykształcenie - zawodowe 
rzeźnik - wędliniarz

staż pracy - 8 lat przy rozbiorze 
mięsa i produkcji wędlin

Oferty proszę kierować do kadr 
Intermarche w Goleniowie

ul. Zielona Droga 10

tel. 91 407 20 00

Akcja SZLACHETNA 
PACZKA

W całym województwie ruszyła jubi-
leuszowa, dziesiąta edycja akcji przed-
świątecznej pomocy potrzebującym ro-
dzinom – SZLACHETNA PACZKA. 
Nowogard po raz pierwszy bierze udział 
w akcji.

Na czym polega akcja
SZLACHETNA PACZKA polega na bezpośredniej i konkretnej pomocy 

potrzebującym rodzinom. Ponad 220 wolontariuszy z województwa odwie-
dziło 300 potrzebujących rodzin żeby zbadać sytuację, w jakiej się znajdują 
i poznać ich potrzeby (każda rodzina podała dokładnie, czego potrzebuje. 
Jest to najczęściej żywność, ubrania, chemia, ale też węgiel do ogrzewania 
mieszkania. Pytaliśmy także o marzenia, jakie mają rodziny na święta. Dzie-
ci najczęściej mówiły o zabawkach, wyjątkowych dla nich, jak kubki z Han-
nah Montaną czy zabawki Gormity). Pomoc jest więc trafiona i konkretna, 
bo wiadomo, czym wesprzeć rodzinę w potrzebie.

Jak przygotować SZLACHETNĄ PACZKĘ
Każdy, kto chce zostać darczyńcą i wspomóc potrzebującą rodzinę po-

winien odwiedzić stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl i nacisnąć 
przycisk„Wybierz rodzinę”. Pokaże się lista rodzin czekających na pomoc, 
można wybrać konkretne miasto. O każdej rodzinie możemy przeczytać, 
dlaczego znalazła się w ciężkiej sytuacji i z jakimi boryka się problemami. 
Każda rodzina ma także wypisaną dokładną listę potrzeb, tak aby darczyńca 
wiedział czym obdarować rodzinę. Darczyńca sam kupuje to, czego potrze-
buje rodzina, pakuje paczkę dla rodziny i dowozi ją do wyznaczonego ma-
gazynu w danym mieście (adres magazynu i godziny otwarcia darczyńca po-
zna ze strony internetowej, kiedy wybiera rodzinę).

Kiedy przygotować SZLACHETNĄ PACZKĘ? 
Internetowa baza z potrzebującymi rodzinami ruszyła 20.11.2010. 

Wszystkie paczki dostarczane są przez darczyńców w dniach 11-12.12.2010 
do wyznaczonego magazynu. Darczyńca nie kontaktuje się sam z potrzebu-
jącą rodziną, gdyż mogłoby to być krępujące dla rodziny. Paczkę dostarcza 
do rodziny wolontariusz, który wcześniej odwiedzał tą rodzinę. Wolonta-
riusz opiekuje się rodziną od początku do końca akcji. 

Wsparcie mediów jest dla powodzenia SZLACHETNEJ PACZKI ogrom-
nie ważne, gdyż chcemy dotrzeć do jak największej ilości darczyńców, tak 
aby wszystkie rodziny otrzymały wsparcie na Święta Bożego Narodzenia. 

Magazyn w Nowogardzie na ul. Jana Pawła II nr 2, tel. 604339286; GG: 
2404046; email: ttomek@onet.pl

Pozdrawiam serdecznie i dziękujemy… Poszukujemy darczyńców do 
ufundowania paczek dla biednych rodzin. Dziękuję.

WIECZÓR PEŁEN  
NIESPODZIANEK

Pomysł powstania Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Osób Niepełno-
sprawnych „NASZE SZANSE” w Nowogardzie zrodził się w 2009r. w celu 
rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw  i działań sprzyjających wytwa-
rzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla osób niepełnosprawnych, a także  
wspierania ich możliwie pełnego usamodzielniania się i integracji ze śro-
dowiskiem. Obecnie liczy  36 członków, którym bliskie są cele realizowane 
przez Stowarzyszenie. Pozyskujemy środki na swoją działalność ze składek 
członków Stowarzyszenia, organizujemy kiermasze oraz otrzymujemy daro-
wizny. Jesteśmy organizacją otwartą i dostępną dla wszystkich, którzy pra-
gną się włączyć w realizację celów Stowarzyszenia i w ten sposób przyczy-
niać się do wspierania osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do współpracy chętnych wolontariuszy.
Miło nam po raz pierwszy serdecznie zaprosić wszystkie dzieci i mło-

dzież niepełnosprawną wraz z opiekunami na pełną atrakcji imprezę, 
która odbędzie się z okazji Andrzejek dnia 30 listopada 2010  o godz. 
16. 00 w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO–WYCHOWAWCZYM 
W NOWOGARDZIE.

Czekają na Was liczne atrakcje: ciekawe wróżby m.in. „Marzenia za je-
den grosz”, „Co mówią gwiazdy”, „Lanie wosku”, a także taniec w wyko-
naniu najmłodszych dzieci, zabawa przy muzyce, pokaz ogni. Wróżenie 
w Andrzejkowy wieczór to przede wszystkim zabawa i właśnie do takiej 
wesołej, wspólnej zabawy zapraszamy!  Zapewniamy ciepłą i życzliwą at-
mosferę oraz słodki poczęstunek.

 Znajdziesz nas: 
Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”, 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, Tel. 91 39 20 108                                                                                                                            
Możesz wspierać nas poprzez wpłaty na konto bankowe:                                                                           
03 9375 1012 4200 4157 2000 0010  
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SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Rozpoczęcie kursu 1.12.br godz. 16 kat. B

Do wynajęcia 
lokal handlowo-usługowy 125m 

przy ulicy 5 Marca 13 
(centrum miasta) 

667 994 240 

Sprzedaż odzieży
dziecięcej 

OULET England
Duży wybór, pełna rozmiarówka
TARGOWISKO MIEJSKIE

Nowogard

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 
„Ula” ul. Leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

FIRMA 
SKUPI 

BUTELKI 
I TRANSPORTERY 

PO PIWIE (BOSMAN, 
HARNAŚ, OKOCIM)
ul. Armii Krajowej 28 

NOWOGARD, 

509974639

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu 
powierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na oso-
bę niepełnosprawną zamienię na par-
ter lub I piętro. Może być mieszkanie do 
remontu w budynku wolnostojącym. 
Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-
RAŻE MUROWANE, POW, 20 
MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL.  
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 
522 340

• Pokój do wynajęcia 725 590 955 po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
w bloku po remoncie Tel. 693 850 197 *

• Stoisko do wynajęcia w centrum Nowo-
gardu. 518 174 878.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 
m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lutego. 
502 600 146

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II 
piętro 29 m2- 695 644 097.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, wszystkie 
media na działce. Tel. 506 534 179.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie - okolice ul. Ogrodowa, Po-
niatowskiego, J. Pawła II, tel. 605 
522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan 
zagospodarowania terenu, inwesty-
cyjna, 1 ogrodzona, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 35 PLN netto m2, Tel:, 
660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na bu-
downictwo szeregowe i jednorodzinne, 
plan zagospodarowania terenu, pow. 
26831 m2, w całości 20 PLN, po podzia-
le 45 PLN m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przylega 
do nowego cmentarz, droga asfaltowa, 
35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Golczewo w okolicznej wsi mieszkanie 
42 m2 bezczynszowe, po remoncie, 
wolne do wprowadzenia 78 tys zł. Tel. 
725 899 426.

• Nowogard 4 km działka pod budowę 
2500 m2, media przy działce 38 tys. zł. 
Tel 889 133 882

• Za gotówkę kupię grunt rolny z możli-
wością zabudowy ok. 1 ha. Ok. Nowo-
gardu do 50 tys. Tel. 660 206 833.

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 , przy ulicy 5-go Marca 13 
(Centrum miasta) 667 994 240.

• Sprzedam dom nad jeziorem Nowo-
gard- 606 399 633.

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia w 
Nowogardzie, 3 pokoje, umeblowane, 
balkon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 
605 315 304.

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. Miejsco-
wość Krzywice, 4016 m2, prąd, woda, 
gaz. Kontakt 605 315 304

• Sprzedam sklep na targowisku miej-
skim, 603 668 681

• Osina działka powierzchnia 80 arów 
ogrodzona, prąd, oraz zgoda na budo-
wę 12zł/m2 608 665 419

• Osina działka 38 arów wydane warunki 
na budowę cena 14 zł/m2. 608 665 419

• Oddam w dzierżawę budynek produk-
cyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i 
budynkiem gospodarczym 10 m2. Cena 
1100 netto za miesiąc. Tel. 509 379 883.

• Sprzedam lub wydzierżawię nierucho-
mość pod działalność gospodarczą o 
pow. 33 arów położoną w Boguszycach. 
601 950 330.

• Wynajmę mieszkanie Firmie. 
607 420 272.

• Kawalerka 36 m2- Żeromskiego 19 IV 
piętro, 82 000. 883 636 023.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie o pow. 76 m2 z garażem 
murowanym. 91 39 20 740.

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Wynajmę pokój osobie niepalącej z 
dostępem do kuchni i łazienki, Tel. 
725 353 984.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
stanie surowym zamkniętym 130 
m, plus drugi budynek gospodarczy 
90m, działka 1200m, wszystkie me-
dia na działce. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie, 513 045 346.

• Do sprzedaży mieszkanie 75 m2 – bez-
czynszowe- pierwsze piętro. Budy-
mek wolnostojący, Tel: 662 638 198; 
91 39 26 914

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2w bloku w Dębicach. Cena do uzgod-
nienia. 608 491 365; 416 14 43.

• Kupię garaż. 662 125 370.

• Kredyt, pożyczki hipoteczne. Ofer-
ta 20 banków w jednym miejscu, 
uproszczone procedury - 513 164 203 
Piotr Krekora

• Sprzedam sklep murowany na targo-
wisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam kawalerkę z dużym balko-
nem 32 m. 600 368 810

• Sprzedam lokal handlowy z wyposa-
żeniem o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 
504 930 230

• Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. tel 
661 923 610.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
29 m2. Tel 695 644 097

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 
m2 ul. Zamkowa. Tel 091 39 17 955

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 m2. 
3 pokoje. Tel. 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie- 3 pokoje kuch-
nia, łazienka 69 m2 I piętro, 721 011 805

• Kawalerka do wynajęcia, duża umeblo-
wana. 608 466 139

• Wynajmę pomieszczenie usługowo-
magazynowe z rampą o powierzchni 
100 m2 w Nowogardzie przy ul. Boh. 
Warszawy 32. Kontakt 601 161 050.

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) 
poj. 1,4 benzyna + LPG stan dobry. 
Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Sprzedam VW Passat B5, 1,8 1988r. tel. 
608 697 092; 784 056 335

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w ASO Opel Kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam tanio Jettę disel w dobrym 
stanie. 91 39 10 591; 781 910 591

• Sprzedam Ford Escort 1,6 benzy-
na. Cena 1400 do uzgodnienia- 
669 055 920.

• Kredyty samochodowe, Leasing bez 
BIK, KRD. Uproszczone procedury; 
513 164 203. Piotr Krekora.

• Sprzedam samochód osobowy:  mar-
ka: Daewoo Lanos, rodzaj nadwozia : 
sedan, rok produkcji : 1999, kolor : nie-

bieski metalik, pojemność : 1498cm3, 
przebieg : 238026km; tel. 91/39 21 118 
lub 609 740 647.

• Spzredam Fiata 126 p rok prod. 1995c – 
950 zł. 798 483 902.

• Sprzedam Peugeot 205 rocznik 1988, 
cena 600 zł do uzgodnienia. Ważne OC i 
przegląd. 505 149 773

• Sprzedam mercedes stan dobry, Tel. 
695 628 830

• Opony zimowe z felgami 175/65 R14 od 
VW, sprzedam 601 914 435

• Sprzedam Opel Omega B CD combi 
1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, ABS, 
elektr. Lusterka i szyby, szyberdach, 
kom. Pokładowy + komplet opon zimo-
wycg srebr. Metalik stan dobry. Cena 
45 000 tel. 696 418 677

• Sprzedam Volkswagen T4 transporter 
dziewięciomiejscowy, rok 1994, cena 
10 tys do uzgodnienia. Tel. 693 469 317.

ROLNICTWO

• 2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha, 
pole w Wierzbięcinie sprzedam. 91 39 
21 354.

• Sprzedam prosiaki- 600 335 184

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Sprzedam prosięta 91 39 10  422; 
511 483 925

• Sprzedam jałówkę mięsną- Otręby. 91 
39 23 492.

• Sprzedam pszenżyto paszowe- 
795 911 886

• Sprzedam Forshmith 100 km, pług 
4-skiby, pług 3-skiby, obracany kom-
bajn ziemniaczany „ANNA” Orka. 
609 480 049

• Sprzedam grunty rolne, wszyst-
kie media z możliwością zabudowy. 
516 344 450

• Sprzedam mieszankę- 600 345 068

• Sprzedam prosiaki; 608 143 712

• Sprzedam prosiaki- 91 39 17 038

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Kredyty dla rolników. Uproszczone 
procedury. Zapraszamy 513 164 203; 
Piotr Krekora

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,40 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
Linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUR – DACH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• Korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Naprawa regulacja okien, drzwi z PCV 

i drewna. Proszę dzwonić po 17- tej 
695 181 070

• Roletki, moskitiery; 693 843 533.

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, ta-
nio. 696 138 406.

• Usługi: docieplanie budynków, malo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
podłogi, Tel: 600 626 268.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi 
szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych. Tel: 91 39 72  575; 
695 085 470

• Tatuaże- 787 003 665

• Usługi remontowo-budowlane. Profe-
sjonalnie, szybko i tanio. Wykończenia 
pod klucz. 723 109 456

• Usługi ogólnobudowlane. 510 916 530.

• Pomyję okna- 724 918 164

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Transport samochodów z Niemiec 1200 
zł- 790 405 650

• Remonty, montaże- 512 012 856

• Układanie kostki, usługi minikopar-
ką. Urządzenie ogrodów. Karsk ceny 
konkurencyjne. 691 664 659

• Mikołaj do wynajęcia- 504 965 111

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE- 
889 716 814

• Transport żwiru, piasku, czarnoziemu, 
wywrotka 2,5 t, Tel: 514 740 538

• Pożyczka bez BIK, na dowód osobisty 
bez dochodu. Formalności przez tele-
fon. 513 164 203. Piotr Krekora

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile wi-
dziany język angielski i niemiecki. 
Dobre warunki płacowe, 601 584 056.

• Przyjmę do pracy brukarza z do-
świadczeniem. 691 664 658.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

• Zlecę budowę domu- 501 248 232

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 350 305 
3, po godz. 1600

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Mężczyzna z grupą inwalidzką szuka 
pracy. Prawo jazdy kat. „B” 504 930 230.

• STUDIO REKLAMY „VIZART” W NOWO-
GARDZIE PRZYJMIE STAŻYSTĘ, TEL 
605 522 340

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny firmy 
Vaillant z Niemiec po przeglądzie ser-
wisu, do mieszkania, domu, gwaran-
cja, 1000 zł. Tel. 691 686 772.

• Piec gazowy c.o. Vaillant z Niemiec 
tylko ogrzewanie – mieszkanie, 
dom, sklep, gwarancja, 900 zł. Tel. 
691 686 772.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli, firmy Vail-
lant z Niemiec, gwarancja, cena 450 
zł. Tel. 691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, zasob-
nik, stojący z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem węglowym lub 
gazowym, typ 120, 150 litr, firmy Va-
illant, cena 650 zł. Tel. 691 686 772.

• Elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prąd 380 V, niemiec-
ki Vaillant wiszący, małe gabary-
ty, domek, bar, cena od 250 zł. Tel. 
691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe dąb i buk 
tel 603 353 789

• Sprzedam piec do centralnego ogrze-

wania na 150/200 m2 (na drewno, wę-
giel) 696 064 476

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedam używane grzejniki żeliwne 
(60). 501 549 818.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Sprzedam wózek dziecięcy- 696  064 
476

• Sprzedam rower trzykołowy (2 koła z 
przodu) w dobrym stanie, zamrażarkę 
400 L (dobry stan) 606 312 832

• Sprzedam zamrażarkę wys. 85 cm 
szer. 60 cm dł. 110 cm (dobry stan) 
606 312 832

• Oddam szczeniaki rasy mieszanej, duże 
czarne- 607 545 533.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam 3,5 letnią pralkę firmy Whirl-
pool, z góry otwierana o pojemności 5 
kg mało używana, stan bardzo dobry, 
kwota 500 zł i okno plastikowe białe 
nowe o wym. 117/63. kwota 200 zł. Tel. 
91 39 22 954

• Sprzedam: - fotel masujący w kolorze 
białym - cena 3.000,00 - bez negocja-
cji -szafę 3-drzwiową -wiśnia z lustrem 
kryształowym - cena do uzgodnienia 
- maszyna szyjąca walizkowa, biurko 
jasne, regał do przedpokoju - ciemny: 
wersalkę- cena do uzgodnienia. tel. 
kontaktowy 608628776

• Sprzedam wózek spacerowy Tako Sport 
Star czerwono- czarny jak nowy. Cena 
300 zł. 798 480 902

• Oddam kotki; 608 143 712

• Oddam kotka (samiec)- 39 17 305

• Sprzedam camping „Knaus” 5-osobowy 
1968 r. stan dobry zarejestrowany cena 
3000 tel: 696 418 677
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TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępcanaczelnego,Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktortechniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kursu-
jeodponiedziałkudoniedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5-kursujeodponiedziałkudopiątku,A-kursujeodponiedziałkudosoboty,7
kursujewniedzielewrokuszkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd
PKSstanowiskonr11) 17.30, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (OdjazdzDwor-
caPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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W środę 10 listopada radni zebrali 
się na ostatniej w V kadencji Sesji 
Rady Miasta.

Główny punkt porządku obrad to 
przedstawienie dokonań w ciągu mi-
nionych czterech lat. Było to swoiste 
przedstawienie działań jakie podjął 
Burmistrz przy akceptacji radnych 
koalicji rządzącej czyli Koalicyjnego 
Klubu Samorządowego.

Obszerny materiał przedstawiam 
w całości – Czytelnicy mają prawo 
poznać wszystkie dokonania, a Ci 
najbardziej sceptyczni i krytyczni 
mają materiał do analizy i wskaza-
nia tego czego nie zrobiono. Jest to 
więc wyjątkowa okazja do przemy-
śleń dla nowej Rady Miejskiej. Miłej 
lektury…

W zakresie remontów budynków, 
dróg i chodników wykonano:

- Remont ratusza. Koszt: 566.840,13.
-Remont ul. Gen. Bema - inwesty-

cja drogowa. Koszt: 2 010 890,42 z³. 
(środki własne gminy - 573.122,18 zł, 
środki ze Starostwa Goleniowskie-
go - 502.722,61 zł, środki z Budżetu 
Państwa - 1.005.445,21 zł).

- Przebudowa chodników: w ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
w ulicy Wojska Polskiego w Nowo-
gardzie. 

Koszt: 444 829,86 zł
- Remont ulicy Kościuszki. Koszt: 

1 174 309,00 zł. Inwestycja sfinan-
sowana przez gminę Nowogard 
(w wysokości 552 000,00 zł) oraz 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie (622 
309,56 zł).

- Pieszojezdnia, ul. Poniatowskiego. 
Koszt 474.577,40 zł.

- Chodniki ul. Warszawska 10 i 11. 
Koszt 108.814,00 zł.

- Przebudowa chodnika ul. Leśna. 
Koszt 142.464,00 zł.

- Przebudowa dróg i chodników 
na osiedlu Radosław w Nowogardzie. 
Koszt: 148 399, 81 zł.

- Przebudowa dróg i chodnika na 
osiedlu mieszkaniowym Waryńskie-
go. Koszt: 398 759,67 zł..

- II etap przebudowy dróg i chod-
ników w osiedlu Radosław w Nowo-
gardzie. Koszt: 153 407,12 zł.

- Remont ulicy Traugutta. Koszt: 
357 538,18 zł.

- Remont drogi gminnej w Wojcie-
szynie. Koszt: 311 936,13 zł.

- Budowa ulicy Ogrodowej w No-
wogardzie. Koszt: 610 705,16 zł.

- Remont odcinka ulicy Rataja i 

Racławickiej w Nowogardzie. Koszt: 
99 974,48 zł.

- Budowa zatoki autobusowej na 
drodze do Maszkowa. Koszt: 102 
549,20 zł.

- Budowa drogi gminnej w obrębie 
wsi Karsk gmina Nowogard. Koszt: 
700 198,00 zł.

- Budowa drogi w obrębie wsi 
Wojcieszyn - III etap. Koszt: 193 
397,08 zł..

- Budowa ulicy Ks. Racibora i ul. 
Światowida. 

- Przebudowa ul. 700 - lecia. 
- Budowa ścieżki rowerowej z No-

wogardu do Olchowa.  Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej  w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007-2013. Wysokość środków 
przeznaczonych na dofinansowanie 
wynosi: 1.227.022,90zł.. Termin re-
alizacji inwestycji 30.09.2011 r.

- Przebudowa ulicy Dąbrowsz-
czaków.

- Realizowana jest budowa obwod-
nicy Nowogardu.

Budownictwo komunalne
- Rok 2009 - Budowa budynku 

komunalnego. Koszt 2.160.908,58 zł.
- Rok 2010 - Obecnie trwa budowa 

12 rodzinnego budynku mieszkalne-
go przy ulicy Cmentarnej. Koszt: 1 
077 700,00 zł.

- Sprzedaż mieszkań komunalnych 
za 1%.

- Pierwszeństwo wykupu lokali 
użytkowych po cenach rynkowych 
dotychczasowym najemcom.

- Remont budynku komunalnego.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
- Budowa sieci wodociągowej 

„Nowogard - Kulice - Wierzbięcin - 
Ostrzyca”. Koszt: 1 334 141,10 zł.

- Budowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej ul. Gen. Sikorskiego. Koszt 
207.806,56 zł.

- W ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. wniosek pn „Budowa sieci 
wodociągowej przesyłowej Błotno 
– Łęgno wraz z siecią rozdzielczą 
w miejscowości Łęgno”. Całkowita 
wartość projektu 986 000,00 zł. Kwota 
dofinansowania 606 000,00 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej w 
Wierzbięcinie. Koszt 124.061,55 zł.

Szkolnictwo
Główne działania skierowane były 

na młodzież i rodzinę. Na ogólną 

kwotę wykonanych dochodów bu-
dżetowych 55.636.254 zł w 2009 r., na 
oświatę wydatkowano 24.565.204,00 
zł  tj. 44,2%.

Modernizowane były szkoły i 
przedszkola, podnoszono standard 
nauczania poprzez wyposażenie szkół 
w nowoczesne środki dydaktyczne, 
organizację zajęć pozalekcyjnych, 
wspieranie kół zainteresowań i sportu 
szkolnego, dobrze rozwiązany system 
dowozu uczniów do szkół, a także sys-
tem dożywiania i opieki zdrowotnej.

Wysoki stopień awansu zawodo-
wego nauczycieli zapewnił właściwy 
poziom nauczania, a co za tym idzie 
wysokie notowania nowogardzkiej 
oświaty w województwie zachodnio-
pomorskim i w kraju.

W ramach zadań inwestycyjnych 
wykonano:

- Modernizacja budynku SP 2 w 
Nowogardzie. Koszt: 1 647 063,44 zł.

- Wymiana okien w SP3. Koszt: 130 
359,26 zł.

- Przebudowa klatki schodowej w 
przedszkolu miejskim nr 1. Koszt 
114.479,92 zł.

- Modernizacja Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Nowogardzie. Koszt 
2.720.366,71 zł.

- Remont nawierzchni boiska przy 
ul. Gen. Bema. Koszt: 59 146,70z³.

- Remont boisk przy SP 2.
- Remont boisk przy ZSP.
- Boiska do siatkówki na plaży.
- Oświetlenie przy boisku ul.Leśna, 

nawierzchnia boiska przy ul. Bema.
- Boisko KS „Olimpia” w Wierz-

bięcinie.
- Boiska wiejskie: Błotno, Bogu-

szyce, Szczytniki, Maszkowo, Osowo, 
Lestkowo, Świerczewo, Jarchlino.

- Boisko „Orlik”.
- Budowa strzelnicy sportowej przy 

II LO.
- Plaża miejska – modernizacja, 

bezpłatne wejście
- Place zabaw:
- 2008 - Krasnołęka, Błotno, Świer-

czewo, Os. Gryfitów, Os. Bema, 
Jarchlino.

- 2009 - Osowo, Maszkowo, Żabów-
ko, Wołowiec.

- 2010 - Strzelewo, Żabowo, Bogu-
szyce, Trzechel.

Plac zabaw przy SP 4 Program Rzą-
dowy „Radosna Szkoła”. Koszt: 232 
532,60zł. Dofinansowanie  115450,00 
zł.

Plac zabaw dla dzieci na Os. Gry-
fitów w Nowogardzie. Koszt: 49 
972,56 zł.

Plac zabaw na osiedlu Bema. Koszt: 
31 064,30 zł.

Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie ście-

ków.
W celu poprawienia stanu środowi-

ska na terenie gminy Nowogard oraz 
rozwiązania problemu niewłaściwego 
pozbywania się ścieków szczególnie 
na obszarach o rozproszonej zabu-
dowie, gdzie budowa zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej jest ekonomicznie 
nieuzasadniona najbardziej opty-
malnym rozwiązaniem jest budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Jest to inwestycja kosztowna, ale 
charakteryzuje się wysoką trwałością 
i niskimi kosztami eksploatacji przy 
znacznym efekcie ekologicznym. 
20 stycznia 2010 r., na sesji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, uchwalono 
Regulamin dofinansowania dla osób 
fizycznych kosztów zakupu urządzeń 
do budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy 
Nowogard. Regulamin wszedł w życie 
z dniem podjęcia i określa w sposób 
szczegółowy, kto i na jakich zasadach 
może ubiegać się o dofinansowanie do 
budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków oraz precyzuje tok postępo-
wania przy składaniu wniosków. Pod-
stawą do udzielenia dofinansowania 
jest uzyskanie pozytywnej opinii z 
urzędu miejskiego o możliwości uzy-
skania dofinansowania, a następnie 
złożenie wniosku wraz z niezbędnymi 
załącznikami.

W zakresie ekologii i ochrony 
środowiska zdiagnozowano najważ-
niejsze problemy w naszej gminie i 
podjęto działania celem ich rozwią-
zania poprzez:

- likwidację dzikich wysypisk śmie-
ci 

- organizację zbiórki i wywozu 
przedmiotów wielkogabarytowych 

- wprowadzenia systemu unieszko-
dliwiania azbestu 

- zinwentaryzowanie kanalizacji 
burzowej w mieście 

- inwentaryzacja zieleni miejskiej 
- wprowadzenie systemu czipowa-

nia psów + „Psie pakiety” 
- wspieranie systemu edukacji przy-

rodniczej dzieci i młodzieży 
Materiały z ostatniej w kadencji 

Sesji Rady Miasta opr. LMM
Część II w piątkowym wydaniu

PS. Czytaj również artykuły o 
drodze przy garażach i oświetleniu 
kościoła s. 9 i 16.

Jak zmienił się Nowogard w ciągu ostatnich czterech lat (część I)

Ojcowie sukcesu rozproszeni i niedocenieni
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Oświetlony kościół, wiejskie 
drogi i plac zabaw!

W dniu 16.11.2010 Burmistrz Nowogardu dokonał odbioru   budowy 
oświetlenia zewnętrznego   kościoła poprzez zabudowę ośmiu punktów 
oświetleniowych posadowionych w ziemi oraz rozbudowy oświetlenia drogi 
gminnej  poprzez  zabudowę siedmiu latarni oświetlenia ulicznego. Projek-
tantem w/w   linii jest Pracownia Projektowa  Nadzór i Pomiary Elektryczne, 
Leon Zuń,  z  Goleniowa.

Wykonawcą robót oświetlenia zewnętrznego  kościoła został (zgodnie  z 
art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych )  Zakład Robót Elek-
tro – Energetycznych - Przemysław Jurczak z Goleniowa. Koszt inwestycji 
11.781,15  zł. Rozbudowę oświetleni drogowego wykonała firma FUH “AR - 
KA” Artur Kawicki z Nowogardu za kwotę  33.000,00 zł .

Jednocześnie  zakończono realizację inwestycji polegających na:
- Budowie oświetlenia  drogowego w Błotnym Młynie, wykonawca -  Za-

kład Robót Elektro – Energetycznych - Przemysław Jurczak z Goleniowa. 
Koszt 20.316,62  zł.

- Budowa oświetlenia   drogowego   we wsi Trzechel poprzez zabudowę 
dziewiętnastu słupów, wykonawca -  firma  FUH “AR - KA” Artur Kawcki z 
Nowogardu. Wartość prac 51.000,00 zł.

- Budowa oświetlenia  ul. Wybickiego w Nowogardzie,  wykonawca -  Za-
kład Robót Elektro – Energetycznych - Przemysław Jurczak z Goleniowa. 
Koszt inwestycji 27.857,80 zł.

- Budowa oświetlenia placu zabaw w Krasnołęce, wykonawca -  Zakład 
Robót Elektro – Energetycznych - Przemysław Jurczak z Goleniowa. War-
tość prac 11.336,85  zł.

Opr. LMM



Dziękuję wszystkim Wyborcom,
za oddanie na mnie Swojego głosu

w Wyborach Samorządowych 2010 r.

Roman Saniuk

Dziękuję wszystkim Wyborcom
za oddany na mnie głos 

i okazane zaufanie
Rafał Paśko

Wszystkim Wyborcom, którzy oddali 
swój głos na mnie i moich kolegów 

serdecznie dziękuję
Paweł Kolanek

Wyborcom, którzy oddali na mnie swój 
głos w wyborach samorządowych 2010 
do Rady Miejskiej serdecznie dziękuję.

 Marcin Wolny

Wyborcom, którzy oddali na mnie swój 
głos w wyborach samorządowych 2010 
do Rady Miejskiej serdecznie dziękuję.

 Marcin Wolny

Serdeczne podziękowania wszystkim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos w wyborach 

samorządowych 2010. Jednocześnie proszę o poparcie 
w II turze wyborów na burmistrza Kazimierza Ziembę.

Mieczysław Laskowski
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w Wyborach Samorządowych 2010 r.

Roman Saniuk

Dziękuję wszystkim Wyborcom,
za oddanie na mnie Swojego głosu

w Wyborach Samorządowych 2010 r.

Lech Jurek

Rafał Paśko

Telefon kontaktowy 530 975 637

RUCH POPARCIA
NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO
JANUSZ PALIKOT w SZCZECINIE

28.11.2010  godz. 16.30

„HEYAHż CLUB” 
ul. Czarnieckiego (4 peron PKP)

rezerwuj miejsce na:
ruchpoparciapalikota.evenea.pl

MAGAZYN

Rozpoczynamy kolejny 
Adwent 

w naszym 
życiu…
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

Dni Honorowego Krwiodawstwa
Krew jest najważniejsza, bo przyno-

si pierwszą pomoc, która ratuje życie. 
Krew jako dar życia potrzebna jest na-
szemu społeczeństwu. Trudno dobrać 
właściwe słowa, aby określić jak bar-
dzo cenimy sobie taką postawę, która 
wynika z ludzkiej solidarności i odpo-
wiedzialności za los drugiego człowie-
ka.  Zapłatą za ten dar krwi jest dla nas 
słowo dziękuję. W dniach od 22 do 26 
listopada w całym kraju obchodzone są 
Dni Honorowego Krwiodawstwa, z tej 
okazji 19 listopada w sali obrad Urzędu 
Miejskiego odbyło się uroczyste spo-
tkanie dla członków Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi Polskiego Czer-
wonego Krzyża.

W uznaniu zasług za działalność na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Nowogardzie Odznaką Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża IV stop-
nia została wyróżniona Pani Renata 
Górecka opiekun Szkolnego Koła PCK 
w Długołęce oraz Pani Irena Bińczyk-
Zielińska opiekun Szkolnego Koła PCK 
w Żabowie. W dowód uznania za naj-
piękniejszy dar humanitarny – bezin-
teresowne długoletnie oddawanie krwi 
Odznakę Zasłużony Honorowy Daw-
ca krwi I stopnia otrzymał Pan Stefan 
Dziem, II stopnia Pan Krzysztof Ka-
miński. Wręczenia dokonał Pan Jerzy 
Bochenek członek Krajowej Rady Re-
prezentantów PCK. 

Dla wszystkich członków klubu zo-
stały zakupione pamiątkowe upomin-
ki dzięki darczyńcą, którzy wspierają 

działalność Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy-
ża oraz idei honorowego krwiodaw-
stwa. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim sponsorom, którzy okazali się 
być wyjątkowo hojni, są to fi rmy: Nad-
leśnictwo Nowogard, Hurtownia Arty-
kułów Spożywczych i Przemysłowych – 
Pan Czesław Sowa, PPHU Skład Opału 
– Państwo Elżbieta i Wiesław Krukowscy, 
„Hestia–2” Wyposażenie Wnętrz – Pani 
Henryka Rosołowska, FHU „Autocolor” 
– Państwo Danuta i Marek Nowak, „Nep-
tun” – Pan Sławomir Wencel, Aumix I” 
Sklep Motoryzacyjny – Pan Wiesław Ma-
łek, Usługi Pogrzebowe – Pan Jerzy Fur-
mańczyk, Salon Pogrzebowy „Kredo” 
– Pan Jarosław Maćkowiak, Studio Fry-
zjerskie „TYNA” – Pani Justyna Kozłow-
ska, „Nowo–Dental” – Pani Bożena Szu-
lejko, FUH „Bartek–Domet” – Pan Jan 
Bąk, „Budmat” Hurtownia Materiałów 
Budowlanych – Pan Leszek Cedro i Da-
riusz Szulejko, Hurtownia Elektryczna 
IPE – Państwo Maria i Mieczysław Ce-
dro, Betoniarnia – Pan Wojciech Kubic-
ki, Remont. Hurtownia Wielobranżowa 
– Pan Henryk Zakrzewski, „PHU „Naft  
– Turyst” – Pan Stanisław Wymysłowski 
i Krzysztof Gibki, „Sprzedaż Opału Wal-
czak”, Piekarnia – Ciastkarnia – Państwo 
Barbara Waldemar Pędziszczak, PKO 
Bank Polski Oddział 1 w Nowogardzie.

PCK Nowogard Małgorzata Grzelak 
Prezes HDK PCK  Zdzisław Szmit

WIECZÓR PEŁEN 
NIESPODZIANEK
Miło nam po raz pierwszy serdecznie zapro-

sić wszystkie dzieci i młodzież niepełnospraw-
ną wraz z opiekunami na pełną atrakcji impre-
zę, która odbędzie się z okazji Andrzejek dnia 30 
listopada 2010  o godz. 16. 00 w SPECJALNYM 

OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W NOWOGARDZIE.
Czekają na Was liczne atrakcje: ciekawe wróżby m.in. „Marzenia za je-

den grosz”, „Co mówią gwiazdy”, „Lanie wosku”, a także taniec w wykona-
niu najmłodszych dzieci, zabawa przy muzyce, pokaz ogni. Wróżenie w An-
drzejkowy wieczór to przede wszystkim zabawa i właśnie do takiej wesołej, 
wspólnej zabawy zapraszamy!  Zapewniamy ciepłą i życzliwą atmosferę oraz 
słodki poczęstunek.

 Znajdziesz nas:  Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”, 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, Tel. 91 39 20 108, 
Możesz wspierać nas poprzez wpłaty na konto bankowe:
03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 

Nietrzeźwy wjechał w autobus 
Wczoraj po południu na krajowej 6 wymusił pierwszeństwo przejazdu, 

uderzył w bok autobusu i uciekł z miejsca zdarzenia. 58 letni kierujący chwi-
lę później został zatrzymany przez goleniowską drogówkę, miał we krwi 2 
promile.

Do zdarzenia doszło na drodze kra-
jowej nr 6 na wysokości miejscowo-
ści Redostowo. Wyjeżdżający z drogi 
podporządkowanej kierujący Oplem 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
jadącemu od Nowogardu autokaro-
wi, w wyniku czego doszło do zde-
rzenia pojazdów. Kierowca autobusu 
w rozmowie z 58 letnim sprawcą ko-
lizji wyczuł od niego woń alkohol, po 
czym wezwał na miejsce policję. Kie-
rujący Oplem uciekł z miejsca zdarze-
nia, jednak chwilę później został za-
trzymany przez policję w miejscu za-

mieszkania. Mężczyznę przebadano 
na zawartość  alkoholu, miał w orga-
niźmie 2 promile. 

Nietrzeźwy kierujący odpowie za 
kierowanie w stanie nietrzeźwości ,za 
co grozi do 2 lat pozbawienia  wolno-
ści i sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów. Mężczyzna poniesie też od-
powiedzialność za spowodowanie ko-
lizji przed Sądem Rejonowym. 

podkom. Marta Pierko
Rzecznik Prasowy Komendanta 

Powiatowego Policji
W Goleniowie

Komunikat Policji 
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie oznakują Twój rower oraz 

inne wartościowe przedmioty. W tym celu, 04 grudnia 2010 r. przyjdź na 
Stadion Miejski w Nowogardzie, gdzie w tym czasie odbywać się będzie Mi-
kołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B. Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy.

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana ŻEROMSKIEGO W Nowogardzie 

zaprasza na wystawę 

Biżuterii Artystycznej 
Pani Heleny Nowak. 

Otwarcie: 1 Grudnia /środa - godz. 16:30 
 

REKLAMA
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

D R U K A R N I A
oferuje: wizytówki, ulotki, 

katalogi, druki

KALENDARZE na 2011 r.  
TEL.  91 392 21 65

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy 
w wyborach samorządowych oddali na mnie głos. 

Specjalne podziękowania dla Pana Marka Słomskiego, 
oraz brata Kamila. Będę starał się nie zwieść 

pokładanych we mnie nadziei 
i godnie wypełniać mandat radnego

Marcin Nieradka

, którzy 
w wyborach samorządowych oddali na mnie głos. 

Specjalne podziękowania dla Pana Marka Słomskiego, 
oraz brata Kamila. Będę starał się nie zwieść 

Komitet wyborczy PSL w Nowogardzie serdecznie 
dziękuje mieszkańcom Naszej Gminy za oddanie swoich 

głosów w wyborach samorządowych 2010. 
Szczególnie podziękowania składamy, tym, którzy oddali 

głos na Listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
To dzięki Waszemu zaufaniu uzyskaliśmy największą ilość 

mandatów do Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
a także Nasz kandydat Kazimierz Ziemba 
wszedł do II tury wyborów. Za dokonanie 

głosowania serdecznie dziękujemy. 
Prosimy o udział i poparcie dla naszego 

kandydata Kazimierza Ziemby.
Komitet Wyborczy PSL

mandatów do Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
a także Nasz kandydat Kazimierz Ziemba 
wszedł do II tury wyborów. Za dokonanie 

Prosimy o udział i poparcie dla naszego 

RUCH POPARCIA
NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO
JANUSZ PALIKOT w SZCZECINIE

28.11.2010  godz. 16.30

„HEYAH CLUB” 
ul. Czarnieckiego (4 peron PKP)

rezerwuj miejsce na:
ruchpoparciapalikota.evenea.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Urząd Miejski w Nowogardzie

System Zarządzania Jakością  
wdrożony

Uznając potrzebę stałego doskonalenia obsługi mieszkańców, Bur-
mistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba podjął decyzję o wprowadzeniu w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie systemu zarządzania jakością zgodne-
go z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W toku blisko dwuletnich prac 
nad systemem zarządzania jakością urzędnicy przeszli serie szkoleń z za-
kresu normy ISO, a także opracowali podstawowe dokumenty systemowe.

Registered by: 
SAI Global Certification Services Pty Ltd (ACN 108 716 669) 286 Sussex Street  Sydney  NSW  2000 Australia with SAI Global 
Assurance Services Limited Winterhill House Snowdown Drive Milton Keynes MK6 A1X United Kingdom (“SAI Global”) and subject to 
the SAI Global Terms and Conditions for Certification. While all due care and skill was exercised in carrying out this assessment, SAI 
Global accepts responsibility only for proven negligence. This certificate remains the property of SAI Global and must be returned to 
SAI Global upon its request.  

Certyfikat ten potwierdza, e firma: 

Urzd Miejski w Nowogardzie 
               
Plac Wolnoci 1, 72-200 Nowogard 

posiada  

SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI

zgodny z wymaganiami 

ISO 9001:2008 

Zakres rejestracji, jakim objty jest System Zarzdzania Jakoci dotyczy realizacji 
zada administracji samorzdowej wykonywanych w celu zaspokajania 
indywidualnych i zbiorowych potrzeb społecznoci lokalnej. 

Certyfikat Numer: QEC28200 

Wydany:    08 listopada 2010                    Data Pierwszej Certyfikacji: 15 padziernika 2010 
Wany do: 14 padziernika 2013              Data Biecej Certyfikacji:   15 padziernika 2010 

                 
Alex Ezrakhovich 
General Manager – Certification Services 

Duncan Lilley 
Global Head – Assurance Services 

W dniach 14-15 października br., 
audytorzy z fi rmy INCERT przepro-
wadzili we wszystkich lokalizacjach 
Urzędu audyt certyfi kujący. Audyt 
potwierdził zgodność wdrożonego 

systemu zarządzania jakością z wy-
maganiami normy ISO 9001:2008. 
Należy podkreślić, iż decyzja o pod-
daniu się auditowi jest dowodem 
otwartości działania Urzędu i dą-

żenia do wdrażania sys-
temowych mechanizmów 
zarządzania w zakresie ja-
kości świadczonych usług 
publicznych.

W dniu 24 listopada br., 
na ręce burmistrza Kazi-
mierza Ziemby przekaza-
no certyfi kat zaświadcza-
jący, że Urząd Miejski w 
Nowogardzie stosuje Sys-
tem Zarządzania Jakością 
wg normy ISO 9001:2008.

Uzyskanie certyfi katu 
zgodności Systemu Za-
rządzania Jakością z wy-
maganiami normy ISO 
9001:2008 stawia nasz 
Urząd w gronie nowocze-
snych instytucji, wprowa-
dzających wysokie stan-
dardy zarządzania.

Opr. LMM
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Podziękowanie dla wszystkich, którzy w tych 
wyborach oddali na mnie swój głos. 

Szczególne podziękowania 
dla Mieszkańców Strzelewa. Mimo tak licznego 
poparcia z Waszej strony nie udało się zdobyć 
mandatu radnego. Cóż, nic pewnego nie ma 

na tym świcie, ale przecież nie trzeba być radnym, 
aby być aktywnym i coś pożytecznego 

dla społeczności lokalnej robić. 
z poważaniem 

Zygmunt Heland 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
wszystkim wyborcom za oddanie głosów na moją osobę. 

Wynik, który osiągnąłem jest wyrazem 
ogromnego zaufania jakim mnie Państwo 

obdarzyliście i zapewniam, że zrobię wszystko 
abyście Szanowni wyborcy, byli dumni 

i zadowoleni z dokonanego wyboru. 

Z wyrazami szacunku
Radny Rady Powiatu w Goleniowie 

- TOMASZ KULINICZ  

Nowogardzkie Forum Samorządowe 
popiera Kazimierza Ziembę

Korzystając z okazji bardzo dziękuję mieszkańcom naszej gminy za zaufanie, 
jakim obdarzyli Nowogardzkie Form Samorządowe w niedzielnych wyborach. 
Zdobyte przez nas mandaty radnych i bardzo duża liczba głosów,  jaka padła na 
moją osobę jako kandydata na burmistrza, świadczy o Państwa wysokiej ocenie 
pracy samorządu jaka miała miejsce w ostatniej kadencji. W poprzedniej radzie  
pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej i z tej racji współdziałałem 
z burmistrzem Kazimierzem Ziembą, który dał sie poznać jako człowiek go-
towy do kompromisu i poszukujący rozwiązań najlepszych dla rozwoju naszej 
gminy. Członkowie komitetu wyborczego Nowogardzkie Forum Samorządowe 
w II turze wyborów na burmistrza Nowogardu głosowali będą na Kazimierza 
Ziembę, Zwracam się do Państwa z prośbą, żebyście również Wy oddali głos na 
Kazimierz Ziembę – burmistrza Nowogrdu.

Marek Krzywania

KOMUNIKAT PARTII KOBIET
KOŁO PARTII KOBIET W NOWOGARDZIE PO ZAPOZNANIU 

SIĘ I PRZEANALIZOWANIU PROGRAMÓW WYBORCZYCH KAN-
DYDATÓW NA URZĄD  BURMISTRZA MIASTA NOWOGARD W 
WYBORACH SAMORZĄDOWYCH NA DZIEŃ 05.12.2010 POSTA-
NAWIA UDZIELIĆ PEŁNEGO POPARCIA W DRUGIEJ TURZE WY-
BORÓW KANDYDATOWI PANU ROBERTOWI CZAPLA.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W WYBORACH SA-
MORZĄDOWYCH W NIEDZIELĘ 05.12.2010 I ODDANIA GŁOSU 
NA PANA ROBERTA CZAPLĘ

Przewodnicząca Koła Partii Kobiet w Nowogardzie
Beata Siupik

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
wyborcom za zaufanie i poparcie. 

To Państwo przyczynili się do tego, że kandydaci Wspól-
nego Nowogardu do Rady Miejskiej osiągnęli bardzo dobry 
wynik. Dziękuję również za wszystkie głosy oddane na mnie 

jako kandydata na burmistrza Nowogardu.
Zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli, zaowocowało zdobyciem 5 

mandatów w Radzie Miejskiej i 3 wynikiem w wyborach na burmistrza. 
O losach miasta i jego mieszkańców przez kolejne cztery lata współdecy-
dować będą: Tomasz Szafran, Michał Wiatr, Rafał Szpilkowski, Bogusław 
Gała i Andrzej Kania. Naszą ciężka pracą postaramy się dowieść, że głos 
oddany na kandydatów Wspólnego Nowogardu był mądrą decyzją.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Szafran

Szanowni Wyborcy!
Pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, 

w szczególności moim przyjaciołom z Radosławia, 
na których zawsze mogę liczyć. Składam ogromne 

podziękowania koleżankom i kolegom 
ze Wspólnego Nowogardu, bo mój sukces 

wyborczy jest również Waszym. 
Dziękuję całej mojej rodzinie za ogromną pomoc 
i cierpliwość. Gratuluję wszystkim kandydatom 

wybranym do Rady Miejskiej.
Z poważaniem 

Michał Wiatr

Szanowni Mieszkańcy Bodzęcina
Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali 

i oddali na mnie głosy w wyborach samorządowych.
Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, 

aby Was nie zawieść. Jestem przekonany, że zebrania 
organizowane podczas kampanii pozwoliły nam poznać 

najważniejsze problemy naszego sołectwa, że uświadomiły 
nam konieczność wspólnego podejmowania 

wysiłków do ich rozwiązywania.
Wierzę także, że i Ci, którzy głosowali 
na mojego konkurenta nie będą bierni. 

Razem zrobimy dużo!
Jerzy Salwa

Sprostowanie
Do listy wyników wyborów publikowanej w Dzienniku Nowo-

gardzkim z dnia 23 listopada wkradł się błąd – przy nazwisku kandy-
data KWW Wspólny Nowogard Arkadiusza Ciechanowskiego (poz. 
13 na liście nr 14) napisano, że otrzymał on 6 głosów. W rzeczywi-
stości na jego kandydaturę głosowało 62 wyborców. Pana Arkadiusza 
Ciechanowskiego i Jego sympatyków serdecznie przepraszam. 

Jednocześnie wyjaśniam, że Krystian Miklas został z przyczyn for-
malnych skreślony z listy kandydatów już po wydrukowaniu list. 
Wszystkie głosy oddane na kandydata zostały anulowane.

Lesław M. Marek
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1,9 KM

Husquarna 
236 e-series

699 zł

29.11.br. g. 16.00

OTWARCIE!

„SZAŁŁ”
Nowy sklep 

z odzieżą używaną. 
Ciekawy asortyment dla każdego!

Serdecznie zapraszamy 
na otwarcie dnia 23 listopada 

w godzinach 
od 900-1900 w soboty od 900-1600 

ul. Warszawska 
(były sklep „Modny Pan”)
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

I Niedziela Adwentu (Mt 24,37-44)

Pojednanie z Bogiem
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie 

z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem je-
dli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 
i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie 
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan 
wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze 
nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się 
do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie do-
myślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Bóg zachęca nas po podjęcia drogi pojednania z Nim, czyli nic innego, jak 
przyznanie Mu racji. Trzeba po prostu na nowo odkryć sens i wartość Deka-
logu. Innej drogi do uszczęśliwienia człowieka na ziemi nie ma. 

Na pewno oglądaliśmy film „Dekalog” – Krzysztofa Kieślowskiego. Reży-
ser postanowił ukazać w jak dramatyczną sytuację wchodzi człowiek lekce-
ważąc poszczególne przykazania Dekalogu. W tym duchu stworzył szereg 
wstrząsających opowieści. Grzesznik z łatwością odnajduje się w filmie, ale 
i usprawiedliwia. Reżyser niezwykle sugestywnie ukazał potęgę istniejące-
go zła, wobec którego człowiek staje prawie bezradny. W tym tkwi poważne 
niebezpieczeństwo tego serialu. Postawy negatywne utrwalają się w naszej 
podświadomości znacznie łatwiej niż przykłady pozytywne. 

W rzeczywistości film zamiast wzywać do przestrzegania Dekalogu, uka-
zuje drogę jego łamania. Tymczasem Bogu nie chodzi o to, by człowiek wie-
dział, jak się cierpi z powodu lekceważenia Jego Prawa, lecz jak wielkie jest 
szczęście ukryte w jego przestrzeganiu. Stąd też Dekalog musi być objawio-
ny światu, jako droga do szczęścia. Można by prosić reżysera, by się podjął 
drugiego dzieła i obok obrazów w czarnych kolorach ludzkiej winy, ukazał 
w nowym filmie obrazy w kolorach tęczy, ujawniające piękno życia opartego 
o wierne dochowanie przymierza, zawartego między Bogiem i człowiekiem. 
Częste naruszanie przykazań Dekalogu doprowadziło do bardzo poważnego 
zniszczenia naszego sumienia. Wielu ludzi już nawet nie reaguje na wykro-
czenia w dziedzinie sprawiedliwości, prawdomówności, czy miłości. Trzeba 
dostrzec ten niepokojący stan naszego ducha, by podjąć jego leczenie.

Stopniowo każdy człowiek winien sam odkryć mądrość Bożego Prawa. 
Musi dostrzec, że życie według niego daje wielką moc, pewność, pokój, od-
wagę i radość ducha, wartości zupełnie niedostępne dla tych, którzy żyją da-
leko od Boga.

Nic nie wskazuje na to, by takie odkrycie miało mieć charakter masowy. 
Ciągle niewielki procent dochodzi do mądrości. Kto chce, może nią dotrzeć 
do prawdziwego szczęścia. Adwent to czas głębokiej refleksji nad pojedna-
niem z Bogiem. To czas usilnej prośby: „Niech nas Bóg nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami”.

Ks.Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczyna się już okres Adwentu, czas radosnego przygotowania na 

przyjście Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codzien-
nie na Roraty o godz. 17.00 – w poniedziałki, środy, piątki; o godz. 6.30 – w 
wtorki i czwartki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci i młodzież niech przynoszą 
ze sobą adwentowe lampiony. Zapraszamy na Msze św. w niedzielę o g.7.30; 
9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; Jarchlinie o g.10.00; w Sąpol-
nicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00. 

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2010 – 02.01.2011 do Rotterdamu. Punkt przygotowań w pa-
rafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 
19.00 w ramach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: Ks. To-
masz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republi-
ka.pl)

Zapraszamy na spotkania „Rodziny Radia Maryja”, które odbywają się w 
każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19.00 przy parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego.

Zapraszamy na Dzień Fatimski w parafii pw. MB Fatimskiej na os. Bema w 
Nowogardzie, który odbędzie się w sobotę 4 grudnia o g. 12.00.

OGŁOSZENIE
Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk – proboszcz Parafii pw. Św. Rafała Ka-

linowskiego dziękuję wszystkim wiernym, którzy przybyli w sobotę 20 li-
stopada br. na uroczystość odpustową ku czci św. Rafała Kalinowskiego – 
patrona naszej parafii. Szczególne podziękowania kierujemy do przybyłych 
Związków Sybiraków z różnych części naszego województwa oraz Związków 
Kombatanckich i szkół. 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO ZIE-

MI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca listopada. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 r.

Już za niespełna rok - 16 sierpnia 2011 r. - w Madrycie rozpoczną się XXVI 
Światowe Dni Młodzieży. Hasłem spotkania, które potrwa do 21 sierpnia, 
będą słowa „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Na 
dni młodych do Hiszpanii - jak zapowiadają przygotowujący pielgrzymkę 
młodych - przyjedzie ponad 2 mln uczestników. Hiszpański Komitet Orga-
nizacyjny oczekuje ok. 50 tys. młodych osób z Polski. Czy tak będzie? Zależy 
to w dużej mierze od tego, czy już teraz uda się włączyć rzesze młodych do 
programu duchowych przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni 
Młodzieży.

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Or-
ganizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie składał 
się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hisz-
panii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. Koszt ca-
łości ok. 2000 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet 
pielgrzyma, ubezpieczenie). Zapisy i informacje: Punkt przygotowań przy 
Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; 
GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w 
poniedziałki o g.19.00). Info: www.madryt2011.pl 
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W dniu 23 listopada odszedł do Pana
w wieku 84 lat

śp. Antoni Gaszewski
Serdeczne wyraz współczucia małżonce 

Henryce Gaszewskiej
i rodzinie zmarłego Antoniego

składa rodzina Słomskich

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26.XI.2010 r. o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie

Rozpoczynamy kolejny Adwent 
w naszym życiu…

Słowo adwent pochodzi od łaciń-
skiego „adventus” i oznacza przyj-
ście. Dla starożytnych rzymian sło-
wo to oznaczało ofi cjalny przyjazd 
cezara. Dla chrześcijan oznacza  ra-
dosny czas przygotowania na przyj-
ście Pana, a więc przygotowanie do 
Bożego  Narodzenia, gdy wspomina 
się pierwsze przyjście Syna Bożego 
na ziemię  i oznacza radosne oczeki-
wanie na ponowne Jego przyjścia na 
ziemię. Adwent rozpoczyna kolejny 
rok liturgiczny i obejmuje 4 kolej-
ne tygodnie począwszy od pierwszej 
niedzieli po uroczystości Chrystu-
sa Króla, do pierwszych nieszporów 
Bożego Narodzenia. Przygotowując 
się na przyjście Chrystusa, podejmu-
jemy szereg działa, zwłaszcza w dzie-
dzinie naszego ducha. Niech poniż-
sze refl eksje pomogą nam w jak naj-
lepszym przeżyciu tego okresu. W 
czasie adwentu powinna dominować 
radosna nadzieja. Kościół bowiem 
poprzez liturgię tego okresu budzi 
w nas uczucia nadziei, tęsknoty i ra-
dosnego oczekiwania. Od pierwszej 
niedzieli Adwentu do 16 grudnia ak-
centowany jest eschatologiczny cha-
rakter tego okresu. Nasze spojrzenie  
jest skierowane na   drugie przyjście 
Chrystusa w chwale. Druga część za-
czyna się 17 grudnia i kończy w Wi-
gilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj 
główny akcent liturgii jest położony 
na pierwsze przyjście Chrystusa w 
Jego narodzeniu w Betlejem. Ocze-
kiwanie na przyjście Jezusa jest źró-
dłem radości. Jakkolwiek przygoto-
wanie na przyjście Pana polega na 
oczekiwaniu i pokucie, stąd fi oleto-
wy kolor szat liturgicznych, to jed-
nak pokuta jest przepełniona rado-
ścią. Adwent przypomina nam, że 
całe nasze życie jest oczekiwaniem. 
Pierwsze przyjście Chrystusa budzą-

ce tyle nadziei radości jest zapowie-
dzą drugiego przyjścia w chwale, na 
końcu czasów. Ono również winno 
budzić w nas nadzieję. 

Adwent nie ma charakteru po-
kutnego w takim samym sensie jak 
Wielki Post. Jest jednak również cza-
sem nawrócenia i pokuty. Teksty bi-
blijne czytane w tym okresie wzywa-
ją nas   do pokuty, nawrócenia i od-
nowy. „Nawróćcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie”(Mt 3, 2). „Głos 
się rozlega: Drogę dla Jahwe przygo-
tujcie na pustyni. Wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec naszemu Bogu! 
Niech się podniosą wszystkie doli-
ny, a wszystkie góry i wzgórza obni-
żą; równiną niechaj się staną urwi-
ska, a strome zbocza niziną gład-
ką” (Iz 40,3-4).   „Bracia: rozumiej-
cie chwilę obecną: teraz nadeszła dla 
was godzina powstania ze snu. Te-
raz bowiem zbawienie jest bliżej nas, 
niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc 
się posunęła, a przybliżył się dzień. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, 
a przyobleczmy się w zbroję świa-
tła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny 
dzień... Przyobleczcie się w Pana Je-
zusa Chrystusa (...)(Rz 13,11-14)

Główne postacie adwentu: Naj-
świętsza Maryja Panna, Patronka 
adwentowego czuwania; prorok Iza-
jasz zapowiadający przyjście Zbawi-
ciela i  św. Jan Chrzciciel, który bez-
pośrednio przygotowywał lud na 
spotkanie Mesjasza, wzywają nas do  
do prostowania Chrystusowi ścieżek 
w naszym sercu. Stąd też nasz Ad-
went, szczególnie polski, był boga-
ty w zwyczaje religijne. Od XII wie-
ku znana jest w Polsce adwentowa 
Msza św. ku czci Matki Bożej, zwa-
na roratami. Podczas tej Mszy za-
pala się dodatkową świecę tzw. ro-
ratkę, przybraną w białą wstążkę, 

symbolizującą Matkę Bożą, która 
jako gwiazda zaranna, jutrzenka po-
przedziła przyjście na świat praw-
dziwej Światłości -   Chrystusa.   Na-
stępnie Wieniec adwentowy, któ-
ry przyszedł do nas z Niemiec, zna-
ny jest w Polsce od ponad 160 lat.
Na zielonym wieńcu umieszcza 
się 4 świece. Cala rodzina groma-
dząc się w kolejne niedziele adwen-
tu przy wspólnej modlitwie zapa-
la kolejne świece jako znak czuwa-
nia i gotowości na przyjście Jezusa. 
Kolejny element to wspólna modli-
twa adwentowa, którą przeżywa się 
we wspólnocie nie tylko rodzinnej, 
ale też i sąsiedzkiej. Gromadzono się 
by wspólnie odmawiać modlitwę ró-
żańcową, śpiewać pieśni adwentowe, 
a także pieśni o tematyce obyczajo-
wej, które wzywały do życia zgodne-
go z Bożymi przykazaniami. Czyta-
no  Pismo Święte, żywoty świętych i 
książki budujące wiarę. Wiele osób w  
czasie adwentu przygotowuje szopki 
i gwiazdy do chodzenia po kolędzie. 
Podejmuje się  próby do inscenizacji  
Jasełek. Warto podtrzymać te piękne 
zwyczaje. Następnie to Dobre uczyn-
ki adwentowe. Pobożni katolicy wie-
dzieli, że trzeba przed Panem stanąć 
z dobrymi uczynkami, dlatego sta-
rano się podczas Adwentu wzajem-
nie sobie pomagać, szczególnie lu-
dziom starszym i biednym. Pięknym 
zwyczajem była na wsi tzw. szara go-
dzina. Pod wieczór, gdy już skończo-
no codzienne zajęcia gospodarskie, 
gdy robiło się szaro, coraz ciemniej, 
wszyscy domownicy: dziadkowie, 
rodzice, dzieci, zbierali się w kuch-
ni, najlepiej w pobliżu płyty. Nie pa-
lono jeszcze lampy. Rozważano w ci-
szy swoje życie, zastanawiano się nad 
nim, nie brakowało też cichej modli-
twy. Starsi, szczególnie dziadkowie, 
opowiadali dzieciom, wnukom, jak 
to było dawniej, jakie były tradycje, 
zwyczaje; przypominali też dzieje 
naszej Ojczyzny. Warto w naszej pol-
skiej tradycji kultywować niektóre 
piękne zwyczaje, zwłaszcza udział w 
roratach; trzeba skorzystać z rekolek-
cji adwentowych i sakramentu po-
kuty,  przystępować do Komunii św. 
Możemy też we wspólnocie rodzin-
nej śpiewać pieśni adwentowe, ra-
zem modlić się i czytać Pismo Świę-
te lub książki religijne i na ich temat 
rozmawiać. Warto też wyciszyć się, 

zrezygnować choć trochę ze słucha-
nia muzyki czy oglądania telewizji  i 
w adwencie uczynić więcej dobrego 
niż to zwykle czynimy. W pierwszej 
części adwentu, 6 grudnia przeżywa-
ny wspomnienie św. Mikołaja Bisku-
pa, który zasłynął z wielkiej dobro-
ci dla potrzebujących. Od wieków 
trwa tradycja obdarowania innych 
w tym prezentami.  Następuje coraz 
większa komercjalizacja świąt Boże-
go Narodzenia. Już od początku ad-
wentu krzyczące reklamy supermar-
ketów i domów towarowych - wzy-
wają nas do zakupów i troski tylko o 
ten jeden wymiar przygotowania do 
świąt. Rozlegające się kolędy ze sto-
isk z płytami i kasetami tworzą już 
atmosferę świąteczną. Przyzwyczaja-
my się coraz bardziej do tego. Tym-
czasem jest to poważny problem. 
Bowiem często z komercjalizacją łą-
czy się desakralizacja. Tak np.: św. 
Mikołaj już kojarzy się raczej z La-
ponią, a nie z biskupem chrześcijań-
skim działającym na przełomie III i 
IV wieku w Azji Mniejszej. Po czę-
ści była to nieuchronna konsekwen-
cja tego, że PRL na kilkadziesiąt lat w 
ogóle zamieniła go na Dziadka Mro-
za. Powstało puste pole i dlatego ła-
twiej było wprowadzić coś nowego - 
takiego „Dziadka Mroza” z Laponii. 
Mikołaj chodzi przez cały Adwent i 
to w różnych celach. Duch Adwen-
tu jest duchem nadziei i radosnego 
oczekiwania, ale nie świętowaniem 
z wyprzedzeniem. Nie jest łatwo 
utrzymać tego ducha w obliczu naci-
sków komercji, które przemieniły ty-
godnie przed Bożym Narodzeniem 
w istne szaleństwo zakupów i roz-
rywki. Powinniśmy przezwyciężać 
ten komercjalizm i lepiej rozumieć i 
przeżywać ten okres. Wchodzimy w 
nowy okres Kościoła, okres Adwen-
tu. Jest to czas wielkiego oczekiwania 
na Chrystusa, oczekiwania na Boże 
Narodzenie, na Jego wejście do na-
szego codziennego życia.  Tegorocz-
ny Adwent, przeżywamy, jako począ-
tek roku poświęconego w szczególny 
sposób poszukiwaniu Jezusa Chry-
stusa w naszym życiu. Niech ten ad-
went i cały rok będą czasem owocne-
go poszukiwania Chrystusa w litur-
gii, w modlitwie, w słowie Bożym, 
w sakramentach, w życiu codzien-
nym i w drugim człowieku. Nie lękaj 
się Chrystusa, nie lękajmy się otwo-
rzyć mu drzwi naszych serc. Miejmy 
świadomość, że jest to czas naszego 
osobistego adwentu. Umiejmy się   
wyciszyć, wejść w siebie i podejmo-
wać mądre, zgodne z wolą Bożą, de-
cyzje. Wołajmy z radością i ufnością 
: Przyjdź, Panie Jezu! 

Ks. Tomasz Tylutki

KONDOLENCJE



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 90 (1924)

LIST OTWARTY
Szanowny Panie Burmistrzu  Ziemba!
Szanowny Panie Dyrektorze Administracyjny Słaby !
Jaką satysfakcję macie wykańczając mnie jako okulistę w Nowogardzie?  
Bo jakże inaczej nazwać sprowadzanie do Przychodni Przyszpitalnej i do 

Przychodni w Dobrej Nowogardzkiej lekarza okulisty  i optyka z Piły. Mam 
podpisane kontrakty z NFZ, które przez Panów działania nie jestem w sta-
nie wykonać. W przyszłym roku zmniejszono mi  je o 20%. Ponadto spro-
wadzenie fi rmy okulistyczno-optycznej  z zewnątrz i nie płacącej podatków 
w naszej gminie powoduje, że nasi miejscowi optycy też nie będą zarabiać, 
co może doprowadzić ich do bankructwa. Sprzedawanie chińskich okularów 
za grosze jest oszukiwaniem Państwa pacjentów. Bo jaka fi rma sprzeda za 30 
złotych dobry produkt? 

Jestem zmuszony przez takie Panów działanie do zwolnienia dwóch pra-
cownic z salonów optycznych w Nowogardzie i Dobrej. Co znowu zwięk-
szy statystykę bezrobotnych. Będąc przewidującym i znając Panów działa-
nia przenoszę swoja działalność do Stargardu. I tam powstaną nowe miejsca 
pracy których tak brakuje w Nowogardzie.

Kuriozalne jest to że dzierżawicie Panowie gabinet fi rmie z zarabiającej 
dziennie kilkadziesiąt tysięcy złotych za  symboliczne złotówki. To się nazy-
wa ekonomia w Waszym wydaniu. Głosując w radzie za utworzeniem POZU 
przyszpitalnego miałem na uwadze dobro społeczne, które stawiałem wyżej 
od swojego własnego interesu. Jakże tego teraz żałuję. Moi  lekarze pomaga-
ją obsadzać dyżury na internie, ja robię badania laboratoryjne w szpitalu, a 
mimo to próbuje mi się dokopać. Taka typowa polska  zawiść i mentalność.

Życzę Panom dużo zdrowia i kryształowego lustra.
Z poważaniem Krzysztof Kosiński

Msza Święta dla osób 
z cukrzycą i nie tylko

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie ma zaszczyt  za-
prosić wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic na Mszę Świętą w 
intencji osób chorych na cukrzycę.

4 grudnia o godz. 8:00 - odbędzie się Msza św. w Kościele Parafi alnymi 
p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny  w Nowogardzie przy  ul. 
Kościelnej 2A

Prezes PSD Koła Nowogard
Eugeniusz Tworek

Program Gminnych Obchodów 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

dnia 27 listopada 2010 godzina 11:00 w Nowogardz-
kim Domu Kultury

„Przejmijmy kontrolę nad cukrzy-
cą. Teraz”.

·  Uroczyste otwarcie obchodów   
·  Wystąpienia zaproszonych gości 
· Program edukacyjny dr Andrze-

ja Paciorkowskiego  „Szkoła Cukrzy-
cy” 

· Prezentacja fi rmy Johnson & 
Johnson - Bartosz Pindor   

· Występy artystyczne  
·  Przerwa kawowa
·  „Leczenie cukrzycy” - Diabeto-

log dr Danuta  Cybulska  
· „Światłolecznictwo w leczeniu 

powikłań cukrzycowych” - Przemy-
sław Chlebowski  

· Występy artystyczne  
· Przerwa kawowa
·  „Samokontrola w życiu chorego 

z cukrzycą” Edukator diabetologicz-
ny Elżbieta Drobik

· Występy artystyczne
·  Zakończenie.
W trakcie obchodów  możliwość 

wykonania badań przesiewowych w 
kierunku wykrywania cukrzycy

Honorowy patronat obchodów: 
Burmistrz Nowogardu

Patronat naukowy: prof. Dr hab. N 
med. Lilianna Majkowska

Patronat medialny: Dziennik No-
wogardzki

ZAPROSZENIE NA 
BEZPŁATNE SZKOLENIE 

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „ Noweli-
zacja ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - najważniejsze aspekty”.
Na szkoleniu przedstawione zostaną także bieżące informacje dotyczące 
rozliczeń dotacji uzyskanych w 2010 r. w ramach Otwartych Konkursów 
Ofert ze środków Gminy Nowogard.

Szkolenie odbędzie się dnia 29 listopada 2010 r. w Centrum Edukacji  i 
Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, 
w godzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 107.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: telefonicz-
nie, pocztą lub osobiście w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Po-
zarządowych w g. 8.00-15.00 do dnia 25 listopada do g. 14.00 tel. 91 39 27 
240 e-mail nfop@nowogard.pl .

Szkolenie jest dofi nansowane ze środków Gminy Nowogard.
Serdecznie zapraszamy do udziału !

Prezes Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych 

Mieczysław Cedro

Ul. Poniatowskiego 

Wielka kałuża 
pod garażami 

Użytkownicy garaży przy ul. Ks. Poniatowskiego  borykają się z dojściem 
do swoich samochodów, które oddziela wielka kałuża wody. Mówią – „Doj-
ście do drzwi garażu czasami przypomina skoki przez przeszkody na torze 
wodnym. Te kałuże w czasie  opadów  bardzo utrudniają swobodne dojście po 
zaparkowany samochód”-  dlatego użytkownicy garaży proszą o zdecydowa-
ną interwencję w tej sprawie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” 

Jarosław Bzowy 
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Niech ten Jubileusz milowym będzie kamieniem
Czekamy następnych w wielkim sercu wzruszeniem

Stefanii i Marianowi 
Golemom 

z okazji 59 rocznicy ślubu 
ogromu szczęścia, wszelkiej pomyślności 

i kolejnych pięknych lat przeżytych w miłości 
życzą  dzieci, wnuki i prawnuki. 

Serdecznie zapraszamy na dziękczynną mszę świętą, 
która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 
o godz. 11.15. w kościele w Wierzbięcinie.   

Katarzynie Marek–Kosakiewicz 
życzenia imieninowe 

– zdrowia, spełnienia zamierzeń, 
a nawet marzeń
składają 

Rodzice, mąż Rafał 
i dwuosobowa fi rma „Psuj” 

czyli Tomek i Kacper

KONKURS „BUTTERFLY”
Dnia 16.11.2010r w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się II MIĘDZYSZ-

KOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „BUTTERFLY” DLA 
UCZNIÓW KLAS I-III  pod patronatem Zachodniopomorskiego Ku-
ratora Oświaty oraz wydawnictw MACMILLAN i OXFORD. Autorami 
konkursu były Marzena Zadróżna i Magda Marcinkowska. 

Celem konkursu było zainteresowa-
nie dzieci klas nauczania zintegrowa-
nego nauką języka angielskiego, roz-
wijaniem swoich umiejętności i wie-
dzy. Zamysłem naszym było  przy-
bliżenie w ciekawy sposób podstaw 
kultury i obyczajów krajów angloję-
zycznych. W ramach konkursu każ-
da szkoła mogła przygotować przed-
stawienie na temat „Zwyczajów i oby-
czajów Wielkiej Brytanii” z udziałem 
uczniów klas IV-VI. Konkurs składał 
się z trzech etapów: pierwszy etap test, 
drugi etap test z kulturoznawstwa oraz 
trzeci etap przedstawienie. 

Do konkursu przystąpiły nowo-
gardzkie szkoły: Prywatna Szkoła 
Podstawowa, Szkoła Podstawowa Nr 
1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła 
Podstawowa Nr 3.

W klasyfi kacji ogólnej 
1-miejsce zajęła SP Nr 1 zdobywając 
373 pkt.; 
2-miejsce zajęła Prywatna SP zdoby-
wając 359,5 pkt.; 
3-miejsce zajęła SP Nr 2 zdobywając 
287 pkt; 
4-miejsce zajęła SP Nr 3 zdobywając 
284,5 pkt.

W klasach pierwszych: 1- miej-

sce Jakub Konieczny SP 1 oraz Ceza-
ry Znyk SP 1;  2-miejsce Marcin Kreft  
Szkoła Prywatna oraz Aleksandra Saja 
SP 2; 3-miejsce Maksymilian Adam-
czewski Prywatna SP; 4-miejsce Kamil 
Strzałkowski SP 3; 5-miejsce Jakub Ja-
rocki SP 2 wraz z Nikolą Rusak SP3.

W klasach drugich: 1- miejsce Mak-
symilian Makles SP 1 ; 2-miejsce Zu-
zanna Gurgul SP 1; 3-miejsce Niko-
dem Pawlak SP 3; 4-miejsce Weroni-
ka Lalik i Ewa Soroka z Prywatnej SP, 
5-miejsce Izabela Bojanowicz SP 3. 

W klasach trzecich: 1-miejsce Cy-
prian Sowa SP 1oraz Dawid Kielar 
Prywatna SP; 2-miejsce Anna Głęboc-
ka Prywatna SP; 3-miejsce Szymon 
Karapuda SP 2; 4-miejsce Adrianna 
Kukiełka SP 1; Jakub Znyk SP 3.

Każdy uczestnik konkursu „But-
terfl y” otrzymał nagrodę. Nagrody 
w konkursie przyznane były na pod-
stawie uzyskanej liczbie punktów. 
Uczestnicy otrzymali nagrody książ-
kowe i nagrody rzeczowe w zależno-
ści od uzyskanego miejsca. Wszyst-
kim uczestnikom konkursu serdecz-
nie dziękujemy.

Magdalena Marcinkowska 
i Marzena Zadróżna

Giełda rozmaitości
Koło Numizmatyczne i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zapraszają na 

kolejną Giełdę Kolekcjonerską Rozmaitości i Osobliwości.
Nowogardzki Dom Kultury - niedziela, 28 listopad, godz. 15.00
W programie: Skup, Sprzedaż, Wymiana, Wycena  - monet, banknotów, 

znaczków, medali, odznak, literatury i. t. p.
Serdecznie zapraszamy. Liczymy na obecność nowo wybranych Radnych.

Organizatorzy
Uwaga: W czasie Giełdy wystawiona będzie puszka na datki dla Krzysz-

tofa Pauliga  (czytajcie poniżej).

Pomóżmy!
Krzysztof Paulig jest mieszkań-

cem Sikorek. Od czterech lat choruje 
na stwardnienie rozsiane. Ostatnio 
choroba szybko się rozwija, Krzysz-
tof ma kłopoty z chodzeniem, nawet 
poruszanie się o lasce sprawia kło-
poty. 

Do normalnego funkcjonowa-
nia potrzebny jest wózek inwalidz-
ki i podnośnik wannowy. Częścio-
we koszty pokrył NFZ – pozostałą 
kwotę w wysokości 4 tysięcy złotych 
pokrył teść Krzystofa zaciągając po-
życzkę. Krzysztof pobiera rentę w 
wysokości 485 złotych – to nie wy-
starcza na zaciągnięcie pożyczki ani 
na spłatę rat.

Krzysztof jest aktywnym człowie-
kiem, uczy się w Liceum Ogólno-
kształcącym i myśli o studiach. W 

Sikorkach założył i prowadzi dru-
żynę siatkarską „Sokół”, jest dum-
ny, że Jego chłopcy startują w gmin-
nych turniejach i mogą się pochwa-
lić zwycięstwami w trzech z nich. 
Krzysztof nie chce rezygnować ze 
swych planów – prosi o pomoc w 
spłacie rat. Dla niego rata w wysoko-
ści 126 złotych miesięcznie jest bar-
dzo dużym obciążeniem.

Inicjatywa pomocy Krzysztofowi 
zrodziła się w NDK podczas IMIE-
NIN TADEUSZA.

Zaoferowano wówczas zbieranie 
pieniędzy do puszek podczas kolej-
nych imprez organizowanych w No-
wogardzkim Domu Kultury. Będzie 
to Giełda Rozmaitości w dniu 28 li-
stopada, imprezy mikołajkowej w 
dniu  4 grudnia, oraz w  Dniu  Pasto-
rałek w dniu 19 grudnia.

I Ty możesz pomóc!



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 90 (1924)

Dofinansowanie usuwania azbestu
Na sesji Rady Miejskiej w Nowogar-

dzie (27.05.2009 r.), radni uchwalili 
regulamin dofinansowania dla osób 
fizycznych kosztów usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy Nowogard. Regulamin 
wszedł w życie z dniem 1 czerwca 
2009 r. Zgodnie z nim o dofinansowa-
nie ubiegać się może osoba fizyczna, 
posiadająca tytuł prawny do obiektu 
budowlanego na którym znajdują się 
wyroby zawierające azbest. Podstawą 
do udzielenia dofinansowania będzie 
złożenie wniosku do Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska wraz z niezbęd-
nymi załącznikami.

Pozyskane środki zewnętrzne
Otrzymane dofinansowanie – pod-

pisane umowy: 
- Poddziałanie 2.1.2 Lokalna Infra-

struktura drogowa.
Wniosek pn „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Karsk”.
Całkowita wartość projektu 656 

075,45 zł.
Kwota dofinansowania 316 437,72 zł.
- Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura 

edukacyjna - szkolnictwo ponadgim-
nazjalne.

Wniosek pn. „Wyposażenie sal 
dydaktycznych w tym sprzęt kom-
puterowy przy ZSO-LO II w Nowo-
gardzie”.

Całkowita wartość  projektu 195 
624,00 zł.

Kwota dofinansowania 97 812,00 zł.
- W ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Wniosek  pn „Budowa sieci wodo-

ciągowej przesyłowej  Błotno – Łęgno 
wraz  z siecią  rozdzielczą w miejsco-
wości Łęgno”.

C ałkowit a  war toś ć  proj ektu 
986 000,00 zł.

Kwota dofinansowania 606 000,00 zł.
- W ramach Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych Gmina Nowogard 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
„Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Wojcieszyn”.

Całkowita wartość  zadania 302 
000,00 zł.

Kwota dofinansowania 42 000,00 zł.
W ramach Rządowego Programu 

„Radosna Szkoła” Gmina Nowogard 
złożyła projekt do Wojewody Zachod-
niopomorskiego za pośrednictwem 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 
na budowę placu zabaw, oraz utwo-
rzenia miejsca do zabaw  dla dzieci 

przy Szkole Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie.

Całkowita wartość zadania 230 000 
,00 zł.

Kwota dofinansowania z Budżetu 
Państwa 115 450,00 zł. 

- RPO WZ Oś priorytetowa -  Dzia-
łanie 5.3 Ścieżki rowerowe.

Wniosek pn. ,,Budowa ścieżki ro-
werowej z Nowogardu do Olchowa”.

Całkowita wartość  projektu 1 658 
910,54 zł.

Kwota dofinansowania 1 227 022,90 
zł.

Wnioski o dofinansowanie złożone 
w 2010 roku w trakcie rozpatrywania 
i oceny

W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich – Gmina Nowogard 
złożyła  wnioski na ,,Małe projekty‘’ do 
Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego:

- projekt pn. „Budowa  placu zabaw 
w miejscowości  Żabowo”.

Całkowity koszt projektu 23 900,00 
zł.

Kwota dofinansowania 13 713,00 zł.
- projekt pn.” Wyposażenie świetli-

cy wiejskiej w miejscowości Ostrzy-
ca”.

Całkowity koszt  14 383,80 zł.
Kwota dofinansowania 8 253,00 zł.
- projekt pn. ,,Budowa placu zabaw 

w miejscowości Strzelewo”.
Całkowity koszt projektu 18 117,00 

zł.
Kwota dofinansowania 10 395,00 zł.
- projekt pn. ,,Doposażenie ścieżki 

spacerowo – dydaktycznej w Parku 
gminnym w Błotnie”.

Całkowity koszt projektu 13 542,00 
zł.

Kwota dofinansowania 7 770,00 zł.
W ramach działania ,,Odnowa i 

rozwój wsi” do Stowarzyszenia Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego.

Wniosek pn. ,,Przebudowa świetli-
cy wiejskiej w Trzechlu”.

Całkowity koszt projektu 500 000,00 
zł.

Kwota dofinansowania 270 000,00 zł.
RPO WZ Oś priorytetowa 5 Tury-

styka, kultura, rewitalizacja.
Konkurs na Lokalny Program Re-

witalizacji Miasta Nowogard na lata 
2010 – 2015.

Całkowity koszt opracowania LPR 
24 400,00 zł.

Możliwości dofinansowania 24 
400,00 zł.

W dalszym etapie możliwości skła-
dania wniosków aplikacyjnych na po-

szczególne projekty w ramach LPR na 
Działanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych oraz Działanie 5.5.2 
Inicjatywa JESSICA.

Inne
- Opracowanie programu rewitali-

zacji miasta i gminy 
- Wsparcie inicjatyw stowarzyszenia 

„Szanse Bezdroży Powiatu Goleniow-
skiego” w ramach programu LEADER 
+.

- Opracowanie Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Nowogard 

- Opracowanie Studium Zagospoda-
rowania Przestrzennego 

- Przyjęcie Planów Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla Obrębów: 
Olchowo, Warnkowo, Miętno, Wojcie-
szyn, Nowogard 6, Nowogard 7 

- Nowogard zajął 28 miejsce w kraju 
i trzecie w województwie zachodnio-
pomorskim w Rankingu Samorządów 
przeprowadzonym przez Rzeczpospo-
litą. Ranking przeprowadzony został w 
dwóch etapach. W pierwszym wybra-
no miasta i gminy, które w najlepszy 
sposób zarządzały swoimi finansami 
w latach 2006-2009 i jednocześnie 
najwięcej w tym czasie inwestowały. 

Po zakończeniu pierwszego etapu 
dysponowano listę samorządów, któ-
rych finanse najlepiej odpowiadały 
przyjętym przez kapitułę kryteriom. 

Dokonano wyboru 564 samorządów, 
które zostały zakwalifikowane do dru-
giego etapu. W tym gronie znalazło 
się 64 miast na prawach powiatu, 250 
pozostałych miast i gmin miejsko-wiej-
skich oraz 250 gmin wiejskich.

Po II etapie zajęliśmy 28 miejsce w 
Kraju.

- Remont zabytków
- Kościoły w Miętnie, Lestkowie, 

Czermnicy, Żabowie, Ostrzycy, Strze-
lewie, Kulicach.

- Pomoc w odbudowie zabytków – 
kościół W NMP w Nowogardzie.

Szpital w Nowogardzie
Pomimo bardzo trudnej sytuacji w 

lecznictwie zamkniętym, szpital nasz 
po raz kolejny zamknął się dodatnim 
wynikiem finansowym. Prowadzona 
polityka prozdrowotna pozwoliła na 
oddłużenie szpitala, zachowanie miejsc 
pracy i jego dalszy rozwój i coraz lepsze 
funkcjonowanie.

W latach 2006-2009 na restruktu-
ryzację szpitala wyasygnowano kwotę 
3.240.000,00 zł, na remont i zakup 
sprzętu 627.000,00 zł.

W roku 2009 przyznano środki wy-
sokości 400.000,00 zł. na opracowanie 
koncepcji i dokumentacji rozbudowy i 

modernizacji nowej i zagospodarowa-
nia starej części szpitala oraz budowę 
lądowiska. 

W roku 2010 dokonano zakupu 
nowoczesnego sprzętu medycznego a 
także wyposażenia na kwotę 1.151.964 
zł. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu 
20.000.000,00 zł na realizację rozbu-
dowy i modernizację szpitala wraz z 
lądowiskiem helikopterów.

Dofinansowanie z RPO dla Szpita-
la w Nowogardzie

25 sierpnia 2010 r. o godz. 1000 na 
Zamku Książąt Pomorskich w Szcze-
cinie odbyło się uroczyste spotkanie w 
sprawie podpisania umów o dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Wśród be-
neficjentów był Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie.

W imieniu szpitala - Dyrektor Kazi-
mierz Lembas, w obecności Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby, pod-
pisał umowę z Urzędem Marszałkow-
skim, który reprezentował Marszałek 
Władysław Husejko. Umowa dotyczy 
zakupu sprzętu medycznego: aparat 
RTG płucno-kostny, aparat RTG typu 
C, ucyfrowienie aparatów RTG, aparat 
do znieczulenia, respirator i tor wizyj-
ny do laparoskopu.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 
151 964,00 zł, w tym dofinansowanie 
w kwocie 524 930,00 zł. oraz udział 
własny 627 033,51. zł.

Za osiągnięte wyniki finansowe i ca-
łokształt działalności leczniczej za lata 
2008-2009, szpital został wyróżniony 
w grupie szpitali poniżej 400 łóżek 
jako jeden z 8 najlepszych szpitali w 
Polsce i uhonorowany wyróżnieniem 
w konkursie „Perły Medycyny”.

Wsparcie organizacji pozarządo-
wych

Jednym z ważnych priorytetów 
było dalsze demokratyzowanie życia 
społeczno-gospodarczego w gminie 
poprzez wspieranie stowarzyszeń i 
organizacji pozarządowych - ogłaszane 
konkursy lub bezpośrednie dofinanso-
wanie ich działalności.

Rok 2009 - 635.700,00 zł.
Rok 2010 - 666.680,00 zł.
Dotyczy to takich dziedzin jak: sport 

i kultura fizyczna, pomoc społeczna, 
opieka zdrowotna, zajęcia pozalek-
cyjne itp.

Podjęto również uchwałę o utwo-
rzeniu Funduszu Sołeckiego. 

Działania te przyczyniły się do roz-
woju i wzrostu aktywności społecznej.

LMM

Jak zmienił się Nowogard w ciągu ostatnich czterech lat (część II)

Ojcowie sukcesu rozproszeni i niedocenieni
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Wybory do Rady Powiatu

SLD wygrywa,  
ale tylko statystycznie

Najwięcej wyborców Gminy Nowogard zaufało kandydatom SLD.  Otrzyma-
li oni 2988 głosów. Na listę PSL oddano 2698 głosów, a Platformy Obywatelskiej 
2339 ważnych głosów. Nie przełożyło się to jednak na liczbę mandatów – ilora-
zy są nieubłagane – wszystkie trzy partie otrzymały po dwa mandaty – Kazimierz 
Lembas i Wojciech Włodarczyk z SLD, Tomasz Kulinicz i Józef Korkosz z PSL oraz 
Anna Fedorczuk-Smolira i Marcin Fedeńczak z Platformy Obywatelskiej. Kandy-
daci z listy Prawa i Sprawiedliwości  nie „uzbierali” 5% ogólnej liczby głosów i nie 
uczestniczyli przy podziale mandatów.  Na podkreślenie zasługuje wynik Tomasza 
Kulinicza  -  zaufało mu aż 1148 wyborców. Zamiast komentarza zacytuję dwa gło-
sy z internetowego Forum – jeden z internautów pisze:  jak on mógł dostać aż ta-
kie poparcie, przecież wcale nie prowadził kampanii?  Drugi forumowicz odpo-
wiada: Jak się solidnie pracuje przez całą kadencję to nie trzeba się reklamować !

Nic dodać, nic ująć…
LMM

Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 2 9 8 8
-  JABŁOŃSKI JERZY JAN - 3 8 0
-  LEMBAS KAZIMIERZ - 9 1 3
- WŁODARCZYK WOJCIECH GRZEGORZ - 6 6 6
- JAKUBCZAK STANISŁAWA - 2 0 4
- MICHALAK ZBIGNIEW - 1 2 7
- CZERNIKIEWICZ CZESŁAW - 1 7 7
- SOROKA TADEUSZ ALEKSANDER - 1 1 6
- TĘBŁOWSKI JERZY - 6 7
- FILIP KRZYSZTOF JAN - 4 3
- SOBOLEWSKI BOGDAN - 9 0
- SZCZUPAK HENRYK WŁADYSŁAW - 1 1 1
- ŚMIETJUCH WIESŁAW - 9 4
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 2 6 9 8
-  KULINICZ TOMASZ TEODOR - 1 1 4 8
-  KORKOSZ JÓZEF DARIUSZ - 4 3 6
-  JUSZCZYK IRENA LIDIA - 1 0 5
-  FURMAŃCZYK JERZY ZDZISŁAW - 2 3 7
-  WIĘCEK ANDRZEJ MARIAN - 1 0 9
-  SŁABY JAN PIOTR - 5 2
-  WIERZBICKI ROMAN JÓZEF - 1 0 5
-  KOPYCIŃSKI JAN - 1 9 3
-  SAJA MAŁGORZATA - 1 2 2
-  ANDRZEJEWSKI ŁUKASZ MAKSYMILIAN - 3 2
-  TUREK KRZYSZTOF ZENON -  5 2
-  MAJCHRZAK ELŻBIETA BOŻENA - 1 0 7
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę -  2 3 3 9
-  FEDORCZUK-SMOLIRA ANNA IWONA - 6 3 3
-  FEDEŃCZAK MARCIN - 4 3 9
-  POPOWICZ SEBASTIAN - 1 5 4
-  SZYMAŃSKI SEBASTIAN MARIUSZ - 2 2 0
-  ZUGAJ JAN JÓZEF - 5 4
-  BORSKI SEBASTIAN - 7 5
-  SZKOŁUDA LESZEK - 4 4
-  SOBIERALSKI JAKUB JAN - 1 2 7
-  KALICZYŃSKA JADWIGA - 1 7 2
-  GRYGOWSKA EDYTA - 9 3
-  HELAND ZYGMUNT - 3 2 8
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę - 6 7 5
-  ADAMSKI EUZEBIUSZ SYLWESTER - 3 1 5
-  TOBOŁA PIOTR STANISŁAW - 8 5
-  DENKIEWICZ ELŻBIETA - 7 4
-  NARKIEWICZ ADAM PRZEMYSŁAW - 3 4
-  SIKORSKA IWONA - 4 6
-  JAWORSKA EWA - 5 6
-   NADOLSKI MARCIN GRZEGORZ - 6 5

Sejmik Zachodniopomorski

Druzgocąca przewaga  
Platformy Obywatelskiej

W Sejmiku może samodzielnie rządzić PO - na 30 mandatów kandydaci z list 
PO zdobyli bowiem 16. Na drugim miejscu jest PiS, które wprowadziło do Sejmi-
ku 5 radnych, kandydaci SLD zdobyli 4 mandaty, a  PSL tylko 3. Platforma może 
rządzić samodzielnie, ale wszystko wskazuje na to, że podtrzyma zobowiązania 
koalicyjne i do zarządu wejdą także przedstawiciele PSL.

Dlaczego Ziemba? 

Oto pełna imienna lista radnych 
Sejmiku:

Sojusz Lewicy Demokratycznej: 
Wieczorek Dariusz Krzysztof , Koś 
Ewa Izabela, Kowalski Leon Ryszard, 
Kotlęga Jerzy Waldemar, Chyła Mał-
gorzata Genowefa, Radziszewska Be-
ata Magdalena.

Polskie Stronnictwo Ludowe: 
Dziewguć Zygmunt, Szeliga Cezary, 
Ruciński Witold Florian, 

Platforma Obywatelska:  Geble-
wicz Olgierd Tomasz, Łącki Artur Ja-
rosław, Grabowska Izabela Urszula, 
Tałasiewicz Marek Jan Obrycki Nor-
bert Piotr, Kalina Teresa, Sobolewska 
Agnieszka, Faliński Józef Jerzy, Żu-
krowska-Mróz Maria Alina, Zdobylak 
Robert Stanisław, Jakubowski Andrzej 
Stanisław, Wyszomirski Adam, Gąsec-
ka Magdalena Anna, Hok Marek To-
masz, Wiśniewska-Bugaj Krystyna, 
Świrko Andrzej,  

Prawo i Sprawiedliwość:  Dobrzyń-
ski Leszek,  Jach Michał, Głód Piotr 
Tadeusz, Subocz Andrzej Piotr, Drza-
zga Kazimierz,

Dla jasności wyjaśniam, że z nasze-
go okręgu wyborczego nr 2 (powiaty 
goleniowski, gryficki, kamieński i świ-
noujski) wybraliśmy 5 radnych -  Ko-
walski Leon Ryszard z SLD, Dziewguć 
Zygmunt z PSL oraz Geblewicz Ol-
gierd Tomasz, Łącki Artur Jarosław, 
Grabowska Izabela Urszula z Platfor-
my Obywatelskiej. Jako ciekawostkę 
można podać, że Olgierd Geblewicz 
ustanowił swoisty rekord – głosowa-
ło na niego aż 10 071 wyborców! Nikt 
inny przedtem nie uzyskał takiego wy-
niku w tym okręgu.

Najpoważniejszym nowogardzkim 
kandydatem do Sejmiku był Kazi-
mierz Ziemba. W głosowaniu na tere-
nie powiatu goleniowskiego zdobył aż 
3 107 głosów (główny konkurent Zyg-
munt Dziewguć, dyrektor PKS Gryfi-
ce tylko 352 głosy). Niestety inne po-
wiaty nie doceniły naszego burmistrza 
– ostatecznie zdobył w całym okręgu 
3760 głosów, natomiast Dziewguć aż 
9258 i to on został radnym Sejmiku. 
Czyżby niewłaściwa kampania?

Opr. LMM

Analizując wynik wyborów na bur-
mistrza Nowogardu trzeba przyznać, 
że wielu zaskoczył tak wyrównany re-
zultat kandydatów Roberta Czapli i 
Kazimierza Ziemby. Obecnie trwa-
ją przygotowania do drugiej tury wy-
borów, której wynik dla każdego, kto 
uważnie śledzi jej przebieg, jest wielką 
niewiadomą. 

Trwają także intensywne rozmowy, 
kto kogo poprze w drugiej turze. Nie-
oficjalnie wiadomo, że Marek Krzywa-
nia z Forum Samorządowego i Cezary 
Marcinkowski z PO udzielą swojego 
poparcia Kazimierzowi Ziembie. Pro-
wadzone są także rozmowy Roberta 
Czapli ze „Wspólnym Nowogardem”. 

W tej chwili trudno powiedzieć, ja-
kie będzie oficjalne stanowisko po-
szczególnych Komitetów Wyborczych, 
to po pierwsze, po drugie nie wiado-
mo, czy realnie przełoży się to na głosy 
dla określonego kandydata. 

Zakładając, że Marek Krzywania po-
prze Kazimierza Ziembę nie wiadomo, 

czy jego elektorat posłucha tej dekla-
racji i vice versa, jeśli Tomasz Szafran 
poprze Roberta Czaplę, czy będzie to 
oznaczało, że głosy Szafrana automa-
tycznie „spłyną” na Czaplę? Tego nikt 
nie wie. Hipotetycznie na pewno ma 
znaczenie to, że Komitet wyraźnie sy-
gnalizuje swoje poparcie dla określo-
nego kandydata, ale czynników, któ-
re ostatecznie decydują o tym, kto na 
kogo zagłosuje jest znacznie więcej. 

Dla mnie osobiście ważny powód, 
dla którego warto zagłosować na Ka-
zimierza Ziembę jest dość praktycz-
ny. W związku z tym, że od poziomu 
krajowego, poprzez województwo, aż 
po powiat tworzy się koalicja PO-PSL 
dla gminy Nowogard bardziej korzyst-
ne będzie rozstrzygnięcie wyborów na 
korzyść Ziemby. 

Znacznie łatwiejsza będzie współ-
praca na linii rząd – województwo - 
powiat – gmina, co może przełożyć się 
na konkretne dla nas korzyści. 

Obserwator 
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W dniu 19.11.2010 w LO Nr I w 
Nowogardzie miała miejsce wznio-
sła uroczystości obchodów 65 Lecia 
powstania szkoły. Główne uroczy-
stości rozpoczęły się  wprowadze-
niem sztandaru szkoły i odegraniem 
Hymnu Narodowego po czym na-
stąpiło  oficjalne przywitanie licznie 
przybyłych gości reprezentujących 
Zachodniopomorskie Kuratorium 
Oświaty, Władze Samorządowe, Po-
licję  i Duchowieństwo. Byli również 
parlamentarzyści. Wśród wielu in-
nych znamienitych gości byli mi-
strzowie olimpijscy w wioślarstwie 
– Marek Kolbowicz i Konrad Wa-
ślewski. Po oficjalnej ceremonii po-
witania przyszedł czas na przemó-
wienia. Pani Dyrektor Liceum Ka-
riana Surma powiedziała: „Witam  
serdecznie wszystkich zgromadzo-
nych. Mając nadzieję, ze dzisiejszy 
dzień będzie dla wszystkich bardzo 

uroczysty i wyjątkowy. A przywo-
łane wspomnienia dozą wzruszeń 
i pamięci o tych, którzy już odeszli 
spośród naszej szkolnej społeczno-
ści”. Następnie pani Dyrektor i pro-
wadzący uczniowie przedstawili w 
poszczególnych etapach dzieje szko-
ły i wydarzenia, które miały miejsce. 
Ich najważniejsze zdarzenia to rok 
powstania Liceum i zmiany, jakie 
szkoła przechodziła od roku założe-
nia - 1945 do obecnego 2010. Waż-
ną częścią wystąpienia było przybli-
żenie poszczególnych dyrektorów 
szkoły i nauczycieli, którzy naucza-
li w minionych latach w prezentacji 
multimedialnej. Wyświetlane foto-
grafie budziły wspomnienia i emo-
cje, były oklaski i aplauz dla prezen-

LO Nr 1 

To już 65 lat! 
Była wiosna 1945 roku. W  Nowogardzie zawiązuje się I Liceum Ogól-

nokształcące. Od tego czasu każdy dzień pisze kolejne karty historii szkoły

towanych osób. Później kolejno za-
bierali głos przedstawiciele Kurato-
rium, władz samorządowych i parla-
mentarzystów RP. Każde z przemó-
wień zawierało wiele  serdeczności i 
gratulacji dla obchodzonego jubile-
uszu. Mimo żartobliwie przytoczo-
nego faktu, „…że szkoła osiągnęła 
wiek emerytalny” życzono jubilatce i 
kadrze szkoły wiele sukcesów i osią-
gnięć deklarując wsparcie i pamięć, 
czego dowodem były słowa Grażyny 
Rynkiewicz – byłej Przewodniczącej 
Rady Rodziców, a także  absolwent-
ki i przyjaciela szkoły. Finałowym 
punktem gali było złożenie życzeń 
przez gości na ręce pani Dyrektor i 
zaproszenie do konsumpcji okolicz-
nościowego tortu przygotowanego 
na tę okazję. 

Następnie uroczystości przeniosły 
się na salę gimnastyczną, gdzie zor-
ganizowano pierwsze zawody spor-
towe na ergometrach.(relacja w in-
nym miejscu) 

Tekst i foto: Jarosław Bzowy
Podziękowania
”Pragniemy wyrazić serdecz-

ną wdzięczność wszystkim, którzy 
wspierają finansowo i rzeczowo na-
szą szkołę. To dla nas radość i przy-
wilej mieć takich sponsorów. Przyj-
mijcie Państwo podziękowania od 
całej społeczności szkolnej za oka-

zanie serca i dobrą wolę. Jak powie-
dział nasz nieodżałowany Ojciec 
święty Jan Paweł” II

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.”
Uroczystość wsparli finansowo i 

rzeczowo: Państwo Grażyna i Stani-
sław Rynkiewicz  firma Biurex, Pani 
Lucyna Brzost   Kwiaciarnia, Pań-
stwo Teresa i Zbigniew Olechnowicz  
Kwiaciarnia, Pan Sławomir Kucal, 
Pan Leszek Cedro, Państwo Danuta 
i Tadeusz Rzeteccy  Hurtownia Pier, 
Pan Waldemar Pędziszczak  piekar-
nia, ciastkarnia, Pan Jerzy Jabłoński, 
Pan Antoni Bielida, Pani Krystyna 
Łazarz i Pan Krzysztof Czura   PRD 
POL-Dróg Nowogard,  Pani Maria 
Basińska   Bank Spółdzielczy No-
wogard, Państwo Małgorzata i Ma-
rek Piątkowscy PPHU SEZAM Plus 
Nowogard, Pan Marian Jeż PBO 
GRINBUD sp. z o.o., Państwo Gra-
żyna i Wojciech Przęczek, Państwo 
Agnieszka i Andrzej Piasik, Pani 
Ewa Kasprzyk, Pani Krystyna Sa-
chryń  LOODOS, Pan Marek Słom-
ski i Firma POLIGRAF, Pan Jakub 
Sobieralski - PUWIS sp. z o. o., Pan 
Wojciech Kubicki, Państwo Bożena 
i Robert Mieleńczukowie, Pan Zbi-
gniew Raniewski.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1526-29.11.2010 r. 

Gala sportowa z udziałem olimpijczyków 
”…Młodzież mamy super. Pod warunkiem, że trafi ona w odpowiednie miejsce…” 
      Marek Kolbowicz, Konrad Wasilewski – złoci medaliści Igrzysk w Pekinie
 

To ten najbardziej wyczekiwany 
przez młodzież punkt uroczystości. 
Jego główną częścią były pierwsze za-
wody w wiosłowaniu na ergometrach, 
które obserwował i sędziował profe-
sjonalny sędzia zawodów międzynaro-
dowych i czuwał nad prawidłowością 
przebiegu zmagań. Patronat nad zawo-
dami objął burmistrz Nowogardu fun-
dując puchary.

W tym miejscu należy przypomnieć, 
że uczeń szkoły Oskar Bonda jest 
członkiem kadry wioślarskiej akade-
mików i zdobywał już medale na Aka-
demickich Mistrzostwach Polski. Na 
codzień jest członkiem sekcji wioślar-
skiej AZS Szczecin stąd jego znajomość 
z olimpijczykami którzy stali się atrak-
cją zawodów i mocno dopingowali za-
wodników. W bezpośredniej rozmo-
wie powiedzieli, że „ Każda aktywność 
jest potrzebna dla kondycji człowieka, 
ale jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę to 
tam, gdzie są organizowane takie zawo-
dy nasza obecność jest w pewnym sen-
sie konieczną.  A propagowaniem jej 
miłym zakresem obowiązków!. Na py-
tanie, jaką mamy dzisiejszą młodzież? 
- Olimpijczycy odpowiadają –„ mło-
dzież Mamy super. Pod warunkiem, 
że trafi ona w odpowiednie miejsce. 
Z naszego doświadczenia i obserwa-
cji w odwiedzanych placówkach szkol-
nych wiemy, że im młodzież pochodzi 
z mniejszej miejscowości to bardziej 
przykłada się do obowiązków czy za-
dań, które jej się im powierza. Nato-
miast w większych miastach z podej-
ściem młodzieży jest różnie….Nasza 
dzisiejsza obecność w Nowogardzie ma 
konkretne przesłanie.Jego celem jest 
propagowanie aktywnego, zdrowego 
trybu żucia poprzez sport. Naszą kon-
kluzją wizyty dla nowogardzkiej mło-
dzieży niech będzie połączenie sportu i 
nauki w jedną całość. Życzymy wszyst-
kim, by sport i nauka wnosiły jak naj-
lepsze wzorce w każde życie… szcze-
gólnie w to młode – mówią wspólnie 
Marek Kolbowicz i Konrad Wasilew-
ski złoci medaliści Igrzysk w Pekinie ze 
składu czwórki podwójnej wioślarzy: 
Konrad Wasielewski, Michał Jeliński, 
Adam Korol, Marek Kolbowicz. 

Rywalizacja jeszcze bardzo młodych 
adeptów wioślarstwa była bardzo za-
cięta. Wyniki, które osiągnięto zostały 
odnotowane w kronikach szkoły a zwy-
cięzcy nagrodzeni przez organizatorów 
zawodów i samych olimpijczyków, co 
było dla nich dużym zaszczytem.

Wyniki przeprowadzonych zawo-
dów: 

SP – 500m osiągnięty wynik
1,Oraczynski Rafał 02:06.3
2,Kedzierski Erwin 02:08.0
3,Oraczynski Jacek 02:10.0
4,Paczkowski Łukasz 02:17.5
5,Kowalski Marek 02:18.9
6,Fedenczak Dawid 02:37.6
7,Krolik Konrad 2:37.9
8,Fedak Micha 02:42.4
9,Szulc Grzegorz 02:44.3
10,Kolibski Konrad 02:56.1
GM – I klasa – 1000m
1,Fijalkowski Karol 03:43.4
2,Figurski Grzegorz 04:15.0
3,Matusiak Kacper 04:15.2
4,Kolcz Błażej  04:20.5
5,Cichecki Michał 04:33.0
6,Marciniak Tomasz 04:37.5
7,Razik Karol  04:43.3
8,Nowicki Patryk 05:31.9
GM – II klasa – 1000m
1,Lewandowski Adam 03:41.8
2,Galus Przemysław 03:46.6
3,Marszalek Mateusz 04:04.7
4,Lebicki Adam  04:07.7
5,Krol Konrad   04:27.2
6,Krolikowski Łukasz  04:37.7
7,Jakubowski Adrian  04:42.2
8,Stachewicz Bartosz  04:43.0
GM – III klasa – 1000m
1,Grzeszczyk Marcin 03:42.7
2,Luczak Paweł 03:48.5
3,Jaskiewicz Igor 03:52.8
4,Bak Paweł  03:59.3
5,Olbert Oskar 04:02.0
6,Futoma Marcel 04:06.3
7,Grabowski Bartosz 04:15.2
8,Lysiak Tomasz 04:22.7
SPG – I klasa – 1000m
1,Lorent Bartosz 03:46.0
2,Nowak Marcin 03:52.4
3,Kowalski Filip 03:54.2
4,Martynowicz Patryk03:54.8
5,Iwan Tomasz 03:58.6
6,Maciag Marcin 04:02.3
7,Wnuczynski Natan 04:07.3
8,Sulima Rafał  04:16.2
SPG – II klasa – 1000m
1,Bonda Oskar 03:06.1
2,Lipinski Artur 03:29.3
3,Kubicki Krystian 03:39.5
4,Jerzykowski Jakub 03:41.0
5,Marzec Sebastian 03:46.0
6,Grzelak Piotr 03:50.6
7,Ziolkowski Adrian 03:59.4
8,Frej Michał  04:01.6
SPG – III klasa – 1000m
1,Kwiecien Mariusz 03:40.8
2,Garbicki Mateusz 03:42.8
3,Krzywinski Kryspin 03:46.5
4,Wrobel Patryk 03:50.5
5,Kierasinski Marcin 03:55.3
6,Kepniak Mateusz 04:00.6

Opr. Jarosław Bzowy 
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Do wynajęcia 
lokal handlowo-usługowy 125m 

przy ulicy 5 Marca 13 
(centrum miasta) 

667 994 240 

Sprzedam lokal
handlowy

o pow. 76 m2 w Nowogardzie

telefon 504 930 230

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

Uczciwy mężczyzna po 40-stce 

pomoże we wszystkich 
pracach 

domowych dla zapracowanej Pani 
lub zapracowanego małżeństwa 

za przyzwoitą pensję. 514 845 815

Podziękowanie
Za okazaną pomoc 

i wsparcie 
w trudnej sytuacji 
po pożarze stodoły 

serdecznie 
dziękuję mieszkańcom 
Szczytnik, Orzechowa, 

Orzesza i Błotna.
Zbigniew Karaś 

z rodziną

Okazja!
Tanio sprzedam 
solarium Beeler, 
tel. 607 647 240

„Stowarzyszenie POM” Nowogard 
działające w imieniu przedsiębiorców 

prowadzących 
swoją działalność na terenie 

byłego „POM” udziela swojego głosu 
w II turze wyborów 

Panu Robertowi Czapli.
„Stowarzyszenie POM”

Nowogard

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

SOLID SECURITY

POSZUKUJE 
CHĘTNYCH 

DO PRACY NA STANOWISKU
PRACOWNIK OCHRONY  

PRACA NA TERENIE 
GOLENIOWA

WYMAGANY WIEK: 
OD 25 LAT

ZGŁOSZENIA:
TEL 667 693 473

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
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Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 
„Ula” ul. Leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

Restauracja-Hotel 
– 15 POŁUDNIK 

 zaprasza na 

Bal 
Sylwestrowy, 

orkiestra, smaczne menu 
(duży wybór), miła ob-

sługa. 
Kontakt 91 3910307.

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926
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OGŁO SZE NIA drOB NE
NIERUCHOMOŚCI

•  Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat z 
kanałem w centrum Nowogardu powierzch-
nia 70 m2 tel. 660 797 830

•  Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 m 
kw z budynkiem gospodarczym Okulickie-
go 2a. 514 995 314

•  Mieszkanie własnościowe w centrum No-
wogardu 2 pokoje (IV piętro) po kapitalnym 
remoncie ze względu na osobę niepełno-
sprawną zamienię na parter lub I piętro. 
Może być mieszkanie do remontu w budyn-
ku wolnostojącym. Tel. 695 426 044

•  Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

•  SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL.  
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), CENA 
5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 522 340

•  Pokój do wynajęcia; tel.: 725  590  955 po 
2000

•  Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

•  Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w 
bloku po remoncie Tel. 693 850 197 *

•  Stoisko do wynajęcia w centrum Nowogar-
du. 518 174 878.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 66 m2 IV 
piętro przy ulicy 15-go Lutego. 502 600 146

•  Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie II pię-
tro 29 m2- 695 644 097.

•  Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamkowej, 
3-pokojowe, 603 530 638.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie su-
rowym zamkniętym 130 m, wszystkie media 
na działce. Tel. 506 534 179.

•  Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
- okolice ul. Ogrodowa, Poniatowskiego, J. 
Pawła II, tel. 605 522 340.

•  Nowogard kompleks dwóch działek o łącz-
nej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan zagospo-
darowania terenu, inwestycyjna, 1 ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN netto 
m2, Tel:, 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan za-
gospodarowania terenu, pow. 26831 m2, w 
całości 20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

•  Nowogard działka ul Górna, przy smoczaku, 
pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, plan zago-
spodarowania teren, przylega do nowego 
cmentarz, droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 
660 424 989.

•  Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
125 , przy ulicy 5-go Marca 13 (Centrum 
miasta) 667 994 240.

•  Sprzedam dom nad jeziorem Nowogard- 
606 399 633.

•  Sprzedam działkę pod garaż. 787 954 274.

•  Posiadam mieszkanie do wynajęcia w 
Nowogardzie, 3 pokoje, umeblowane, bal-

kon, zadbane, przestrzenne. Kontakt 605 
315 304.

•  Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kalną, bądź usługową. Miejscowość Krzywi-
ce, 4016 m2, prąd, woda, gaz. Kontakt 605 
315 304

•  Sprzedam sklep na targowisku miejskim, 
603 668 681

•  Osina działka powierzchnia 80 arów ogro-
dzona, prąd, oraz zgoda na budowę 12zł/
m2 608 665 419

•  Osina działka 38 arów wydane warunki na 
budowę cena 14 zł/m2. 608 665 419

•  Oddam w dzierżawę budynek produkcyjny 
pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i budyn-
kiem gospodarczym 10 m2. Cena 1100 net-
to za miesiąc. Tel. 509 379 883.

•  Sprzedam lub wydzierżawię nierucho-
mość pod działalność gospodarczą o 
pow. 33 arów położoną w Boguszycach. 
601 950 330.

•  Kawalerka 36 m2- Żeromskiego 19 IV piętro, 
80 000. 883 636 023.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w No-
wogardzie o pow. 76 m2 z garażem muro-
wanym. 91 39 20 740.

•  Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 603 219 
533

•  Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

•  Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

•  Wynajmę pokój osobie niepalącej z dostę-
pem do kuchni i łazienki, Tel. 725 353 984.

•  Sprzedam dom w Nowogardzie w stanie 
surowym zamkniętym 130 m, plus drugi 
budynek gospodarczy 90m, działka 1200m, 
wszystkie media na działce. Tel. 506 534 179.

•  Sprzedam połowę domu w Nowogardzie, 
513 045 346.

•  Do sprzedaży mieszkanie 75 m2 – bezczyn-
szowe- pierwsze piętro. Budymek wolnosto-
jący, Tel: 662 638 198; 91 39 26 914

•  Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 m2w 
bloku w Dębicach. Cena do uzgodnienia. 
608 491 365; 416 14 43.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 50 m2 
cena 65 000. tel. 505 662 545

•  Kupię garaż. 662 125 370.

•  Sprzedam sklep murowany na targowisku 
miejskim. 603 668 681

•  Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

•  Sprzedam lokal handlowy z wyposażeniem 
o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 504 930 230

•  Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. tel 
661 923 610.

•  Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 
m2. Tel 695 644 097

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m2 
ul. Zamkowa. Tel 091 39 17 955

•  Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 m2. 3 
pokoje. Tel. 603 530 638

•  Sprzedam mieszkanie- 3 pokoje kuchnia, 
łazienka 69 m2 I piętro, 721 011 805

•  Kawalerka do wynajęcia, duża umeblowa-
na. 608 466 133

•  Wynajmę pomieszczenie usługowo-ma-
gazynowe z rampą o powierzchni 100 m2 
w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 32. 
Kontakt 601 161 050.

•  Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², na par-
terze, ogrzewanie gazowe, tel. 512 322 137

•  Sprzedam mieszkanie 86 m2 w Wierzbięci-
nie wraz z przylegającym ogródkiem oraz 
garażem cena 175 000. tel: 604 942 164

•  Wynajmę garaż 507 356 117

•  Wynajmę pomieszczenie po sklepie „Anu-
sia” ul 3-go Maja 44. 607 340 639

•  Sprzedam kawalerkę 32 m2 duży balkon. 
600 368 810

•  Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 68 m2 
na ul. Leśnej. Tel: 602 406 327

•  Wynajmę garaż w centrum przy byłym ho-
telu Cisy. Tel: 792 419 080

•  Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej- 
602 677 563.

• Garaż przy ul.Zamkowej do wynajęcia 
na dłuższy okres .Tel.  918171400 lub 
663603883 po 16-tej.

• Pilnie poszukujemy niedużego mieszkanie 
do wynajęcia w Nowogardzie, najlepiej 
umeblowanego. Prosimy o kontakt: tel. 695 
451 952 lub ewa.w@autograf.pl

MOTORYZACJA

•  Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwiowy) poj. 
1,4 benzyna + LPG stan dobry. Atrakcyjna 
cena. 508 309 107

•  Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki Ro-
ver serii 400, 200, cena kompletu 120 zł, tel. 
605 522 340.

•  Wypożyczalnia samochodów, 790 405 650.

•  Sprzedam tanio Opel Vectra 1991 r. – 
691 630 338

•  Sprzedam VW Passat B5, 1,8 1988r. tel. 
608 697 092; 784 056 335

•  Sprzedam Opel Vectra C Kombi, srebrny 
metalik, przeb. 130700 km, 08/2006, książka 
serwisowa (serwisowany w ASO Opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym przeglą-
dzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 522 340, No-
wogard.

•  Sprzedam tanio Jettę disel w dobrym sta-
nie. 91 39 10 591; 781 910 591 

•  Sprzedam opony Bridgestone 16/215/60 
używane VIII 2010, przebieg 3 tys. Atrakcyj-
na cena, 501 306 298

•  Sprzedam BMW E34 2.0 E 1994 r. Full wy-
pas prócz skóry, cena 4 200 do uzgodnienia. 
695 982 904

•  Sprzedam PLYMUTH VOJAGER 3.0 + gaz rok 
1995, cena 2 500. tel: 695 982 904

•  Sprzedam samochód osobowy: marka: Da-
ewoo Lanos, rodzaj nadwozia : sedan, rok 
produkcji : 1999, kolor : niebieski metalik, 
pojemność : 1498cm3, przebieg : 238026km; 
tel. 91/39 21 118 lub 609 740 647.

•  Spzredam Fiata 126 p rok prod. 1995c – 950 
zł. 798 483 902.

•  Sprzedam Peugeot 205 rocznik 1988, cena 

600 zł do uzgodnienia. Ważne OC i przegląd. 
505 149 773

•  Sprzedam mercedes stan dobry, Tel. 
695 628 830

•  Opony zimowe z felgami 175/65 R14 od VW, 
sprzedam 601 914 435

•  Sprzedam Opel Omega B CD combi 1994 r. 
2.0 16V, centralny zamek, ABS, elektr. Luster-
ka i szyby, szyberdach, kom. Pokładowy + 
komplet opon zimowycg srebr. Metalik stan 
dobry. Cena 4 500 tel. 696 418 677

•  Sprzedam Audi A4 combi, poj. 2,5 TDI rocz-
nik 1999. Ważny przegląd, cały rok. Zielony 
metalic, niklowane listwy, 10 poduszek. 
Cena 12 500 – 663 349 136

• Sprzedam motorower poj. 50 cm3 ważny prze-
gląd i OC. Cena do uzgodnienia. 663 013 763

•  Sprzedam Volkswagen T4 transporter dzie-
więciomiejscowy, rok 1994, cena 10 tys do 
uzgodnienia. Tel. 693 469 317.

ROLNICTWO

•  2 budynki gospodarcze, ogród 3,5 ha, pole 
w Wierzbięcinie sprzedam. 91 39 21 354.

•  Sprzedam prosiaki- 600 335 184

•  Sprzedam zboże 531 741 232

•  Sprzedam Forshmith 100 km, pług 4-skiby, 
pług 3-skiby, obracany kombajn ziemnia-
czany „ANNA” Orka. 609 480 049

•  Sprzedam grunty rolne, wszystkie media z 
możliwością zabudowy. 516 344 450

•  Sprzedam mieszankę- 600 345 068

•  Sprzedam prosiaki; 608 143 712

•  Sprzedam prosiaki- 91 39 17 038

•  Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

•  Sprzedam kucyka 3-letniego, ułożony. Cena 
do negocjacji. 91 39 25 147.

USŁUGI

•  Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wielkie-
go 7. 91 39 20 737

•  Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
91 39 22 783, 0784 79 22 70.

•  Kompleksowe remonty mieszkań, montaż i 
naprawa pieców CO. 72 48 14 797

•  Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

•  Dywanopranie, 604 373 143.

•  Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

•  Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 373 143.

•  Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

•  Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. www.zespolacord.pl. Tel. 
501 383 380.

•  Remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.

•  Zespół muzyczno – taneczny KAJ – zabawy, 
wesela, andrzejki, sylwestra. Ceny konku-
rencyjne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

•  Remonty: 784 053 493

•  Transport – bus Max 784 053 493; 604 963 
120
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NOWOGARD,
 UL. 3 MAJA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

NOWOGARD, 
ul. 3 Maja 13

GOLENIóW, ul. Szkol-
na 6

GRYFICE, 
ul. Niepodległości 65

Zapraszamy do naszych biur:

KAWALERKI                                                         NR OFERTY:
36m2, IV piętro cena: 89 000 zł       EX332312617 
Okolice Nowogardu  37 m2, parter cena: 39 000 zł  EX332217118 

MIESZKANIA 2-POKOJOWE

 44 m2,niski czynsz cena: 102 000 zł                          EX339899400 
 53m2, I piętro cena: 156 100 zł                    EX337128728 
 42m2, parter cena: 125 800    EX338939242 
57m2, IV piętro cena: 175 000                                    EX300204442
48m2, I piętro cena: 150 00                                         EX257793172
100m2 dwupoziomowe cena: 250 000                         EX257789060

MIESZKANIA 3-POKOJOWE

 61 m2,II piętro cena: 207 320 złotych                        EX409318367 
 68m2, II piętro cena: 206 000 złotych                         EX408081106 
67m2, II piętro cena: 188 000 złotych                        EX332909317 
okolica Nowogardu 72m2, cena: 130 000 złotych       EX250153294 
62m2 II piętro cena: 160 000 złotych                          EX306590087 
70m2, IV piętro cena: 195 000 złotych                        EX303421011 
66 m2, II piętro cena: 188 000 złotych                        EX309349280
100m2, trzy-poziomowe cena 210 000 złotych           EX257794449

MIESZKANIA 4-POKOJOWE

77M2, II piętro cena 237 400 złotych                  EX408172025 
67m2, I piętro cena 186 000 złotych                    EX302531661 
68m2, parter cena: 200 000 złotych         EX301859688 
68m2, IV piętro cena 180 000 złotych                 EX257791579
68m2, IV piętro cena 167 000 złotych                 EX257787699

www.extradom.net.pl

MIESZKANIA W NOWOGARDZIE NA SPRZEDAŻ

•  Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa 1, za km. 500 297 054.

•  Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

•  Cyklinowanie. 692 478 465

•  USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja opro-
gramowania, naprawa komputerów, sieci 
komputerowe (Windows, Linux), konser-
wacja pracowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

•  Transport – przeprowadzki. 791  111  749. 
Tanio, szybko.

•  DUR – DACH, pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141.

•  DACHY. 785 562 104.

•  Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskiego 3; 
669 053 722

•  Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

•  Układanie kostki brukowej. 721 124 740

•  AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

•  Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

•  Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, stu-
dio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

•  Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej. 78 88 02 501

•  Remonty mieszkań tel 609588240

•  Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

•  Korepetycje, matematyka 668171212

•  Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 91 
39 72 575, 695 085 470.

•  Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

•  Bruk-lin – układanie kostki brukowej Robert 
Kaźmierowski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

•  Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

•  Korepetycje j. angielski 668 229 063

•  Odszkodowania za słupy- linie energetycz-
ne. 795 093 086

•  Naprawa regulacja okien, drzwi z PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17- tej 
695 181 070

•  Roletki, moskitiery; 693 843 533.

•  Inwestor zleci fi rmie wykonanie murów, 
stropów, dachu. 91 39 21 933; 600 273 171.

•  Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

•  Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK, 
607 092 509.

•  Wypożyczalnia samochodów, 790 405 650.

•  Remonty, 508 920 135.

•  Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

•  Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

•  Usługi: docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podłogi, Tel: 
600 626 268.

•  Malarz pokojowy wykonuje usługi szybko 
solidnie i tanio. 511 009 257.

•  Remonty, dachy docieplanie- 692 562 306

•  Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych. Tel: 91 39 72 575; 695 085 470

•  Tatuaże- 787 003 665

•  Usługi remontowo-budowlane. Profesjo-
nalnie, szybko i tanio. Wykończenia pod 
klucz. 723 109 456

•  Remonty mieszkań 609 588 240

•  Usługi ogólnobudowlane. 510 916 530.

•  Pomyję okna- 724 918 164

•  Kredyty dla fi rm- 601 627 044

•  Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez BIK- 
607 092 509

•  Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

•  Transport samochodów z Niemiec 1200 zł- 
790 405 650

•  Remonty, montaże- 512 012 856

•  Układanie kostki, usługi minikoparką. Urzą-
dzenie ogrodów. Karsk ceny konkurencyjne. 
691 664 659

•  Mikołaj do wynajęcia- 504 965 111

•  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE- 
889 716 814

•  Transport żwiru, piasku, czarnoziemu, wy-
wrotka 2,5 t, Tel: 514 740 538

•  Remonty- 697 784 540

•  Zespół muzyczny, zabawy, wesele, Sylwe-
ster, imprezy okolicznościowe. 693 225 036; 
609 312 088

•  Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- szkole-
nia BHP i P.POŻ- kompleksowa obsługa fi rm

•  Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

PRACA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia, 
Dania, Norwegia, Belgia, Europa, USA. 071 
385 20 18.

•  Zatrudnię elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

•  Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni barmana 
i kierownika baru mile widziany język an-
gielski i niemiecki. Dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

•  Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

•  Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

•  Zaopiekuję się starszą osobą. 91 350 305 3, 
po godz. 1600

•  Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy opie-
kunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

•  Mężczyzna z grupą inwalidzką szuka pracy. 
Prawo jazdy kat. „B” 504 930 230.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego całodobowego, kom. 507 043 174; tel: 
91 39 27 122 do godz. 1500

INNE

•  Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
transport. 603 285 438.

•  Sprzedam drewno opałowe dąb i buk tel 
603 353 789

• Sprzedam! Komputer z procesorem PENTIU-

M(R)4 CPU    3,07 GHz, dysk twardy 160G,pa-
mięć 1G RAM,karta grafi czna GF 9400 GT 
1024 M DDR2 128B CRT DVI HDMI.  W ze-
stawie monitor LCD16” + klawiatura + mysz 
+      okablowanie. Cena: 1000 zł. Tel: 603-
808-641 Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

•  Sprzedam używane grzejniki żeliwne (60). 
501 549 818.

•  Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. Tar-
gowisko miejskie Nowogard.

•  Sprzedam rower trzykołowy (2 koła z przo-
du) w dobrym stanie, zamrażarkę 400 L (do-
bry stan) 606 312 832

•  Sprzedam zamrażarkę wys. 85 cm szer. 60 
cm dł. 110 cm (dobry stan) 606 312 832

•  Oddam szczeniaki rasy mieszanej, duże 
czarne- 607 545 533.

•  Drewno kominkowe i opałowe 509 930 161

•  Sprzedam 3,5 letnią pralkę fi rmy Whirlpool, 
z góry otwierana o pojemności 5 kg mało 
używana, stan bardzo dobry, kwota 500 zł i 
okno plastikowe białe nowe o wym. 117/63. 
kwota 200 zł. Tel. 91 39 22 954

•  Sprzedam: - fotel masujący w kolorze bia-
łym - cena 3.000,00 - bez negocjacji -szafę 

3-drzwiową -wiśnia z lustrem kryształowym 
- cena do uzgodnienia - maszyna szyjąca 
walizkowa, biurko jasne, regał do przedpo-
koju - ciemny: wersalkę- cena do uzgodnie-
nia. tel. kontaktowy 608628776

•  Sprzedam wózek spacerowy Tako Sport 
Star czerwono- czarny jak nowy. Cena 300 
zł. 798 480 902

•  Oddam kotki; 608 143 712

•  Oddam kotka (samiec)- 39 17 305

•  Sprzedam camping „Knaus” 5-osobowy 
1968 r. stan dobry zarejestrowany cena 3000 
tel: 696 418 677

•  Sprzedam drewno tartaczne – Ofl isy na 
opał tel; 514 740 538

•  Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygo-
dniowe- ojciec wnuk podwójnego zwycięz-
cy świata, matka z rodowodem, tel: 91 39 
21 828

•  Sprzedam butle gazowe używane- 11 kg, 
725 138 171

•  Sprzedam 7-tygodniowe pieska szczeniacz-
ka, rasy York. 605 461 307.

•  Sprzedam pilarko-frezarkę własnej kon-
strukcji z wózkiem bocznym. 609 312 088.
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APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 dexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med dHA

Senomag

(przed torami)

                 dexaPini

   Gardimax

rutinesan

szaszetki 8 szt.

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

APTEKA
Jantar

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

zł

11,95 zł

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

Kochanemu Tacie i Dziadkowi 

Aleksandrowi Kania 
z okazji 75 urodzin, 

wszelkiej pomyślności 
i dużo zdrowia 

życzą
 Teresa, Krzysztof, Nikola i Maks

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zapraszamy do nowo otwartej 

HURTOWNI MIĘSA I WĘDLIN 
Nowogard, ul. Armii Krajowej 28 

tel. 505 609 125  (na terenie hurt. A. Fedeńczak)  
Katarzyna Adamelak
Czynne od dnia 22 listopada 2010 r.

od godz. 4:30 do godz. 11:30.
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYżóWKAKupon - 26.11

Rozwiązania krzyżówki nr 19.11 – TRAF-
NEGO WYBORU – nadesłali: Krystyna Tretiak 
z Maszkowa, Edmund  Skibiszewski  i Teresa 
Czarnecka z Wierzbięcina,  Justyna Matusiak z 
Kościuszek oraz z Nowogardu:  Szczepan Falacin-
ski, Jadwiga Maknia, Adam Stefański, Marta Baran, 
Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Teresa 
Januszonek, Pelagia Felisiak, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Wiesław Borowik.  

Prenumeraty „DN” na grudzień wy-
losowali:

-  Justyna Matusiak z Kościuszek,
-  Wiesław Borowik z Nowogardu,
-  Andrzej Leszczyński z Nowogardu.

Gratulujemy!

DEFEKT
Nie raz z tego kłopot wynika
W tym świecie niedoskonałym,
Że ktoś, jak na wysokiego urzędnika 
Bywa troszeczkę za za mały.  

DZIEŃ żYCZLIWOŚCI 
(21 listopada) 
Nie zwykły scenariusz zapowiadam na dziś!
Do zagrania role wprost z fantazji naszych: 
Chuligan przez jezdnię malucha prowadzi, 
Fundusz Zdrowia  chorych limitem nie straszy. 
Piraci drogowi honorują znaki, 
Policjant z uśmiechem poucza – nie karze,
Kasjer z zapomnianą resztą pędzi za kimś, 
Wokół sto tysięcy niepowszednich zdarzeń. 
Słodka urzędniczka petentom tłumaczy 
Zawiłości prawa i łagodzi spory. 
Władza oponentów zamierza odznaczyć, 
Komornik odczuwa miłosierdzia poryw.
Kierowca na przejściu przechodnia nie ściga. 
Krytyka dopieszcza najgorszą z aktorek.
Na boiskach wersal, nie przekupna liga,
Niepoprawne męty są do skruchy skore. 
Abnegat  harmonię próbuje odkrywać, 
Szef twierdzi, że spora premia się należy.
Człowiek człowiekowi wilkiem już nie bywa…
Jak w ten koncert życzeń zwyczajnie uwierzyć? 
JESIEŃ 
Za oknem plucha i słota, 
A miała być jesień złota. 

SAM NA SAM ZE SOBĄ…
Dom zatonął w dżdżu strugach,
Trwa jesienna szaruga, 
A w kominku skry wznieca pogrzebacz.
Patrząc w drżące płomienie 
Mam nie odparte wrażenie
,Że mi takich chwil właśnie potrzeba. 

TO NIE MY…
Władze winne zaniedbaniom 
Nie odpowiedzą za afery, 
Niektórych rozgrzeszą, nie zganią 
I spadną na łapy cztery.
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ROZKŁAD JAZDY BU SÓW INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

ROZK£AD JAZDY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET 
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAżE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWóZ OSóB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie 
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „Chirurg”  - 91 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafi e Rzymskokatolickie
Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Ludowe Zespoły Sportowe

Drużyna siatkarzy  
Mistrzem Województwa!

W sobotę 20 listo-
pada rozegrano Py-
rzycach Mistrzostwa 
Województwa mę-
skich drużyn LZS w 
piłce siatkowej. No-
wogard reprezento-
wała drużyna w skła-
dzie: Grzegorz Tan-
decki, Piotr Sawicki, 
Kamil Mikuła, Arka-
diusz Zaremba, Jacek 
Wawrzyniak, Marcin 
Bąbała i Rafał Jabłoń-
ski.

Startowało 7 zespo-
łów podzielonyh na 
dwie grupy. Nowo-
gard trafił do grupy  z 
Pyrzycami, Gryfinem 
i Białogardem. Po 
zwycięstwach nad Py-
rzycami 2:1, Białogar-
dem 2:0 i Gryfinem 
2: 0 nowogardzianie 
weszli do półfinału w 
którym wygrali 2:0 z 
Postominem.

W finale przeciwnikiem było Kołbaskowo – nasi wygrali 2:0 i wywalczy-
li tytuł Mistrza Województwa udokumentowany okazałym pucharem. In-
dywidualny sukces zanotował Jacek Wawrzyniak – uznano Go najwszech-
stronniejszym zawodnikiem Mistrzostw. 

Dziękuję za sportową postawę i wolę walki, gratuluję sukcesu!
Przewodniczący MG Z LZS

Jan Tandecki

I Memoriał  
Franciszka Palenicy

W niedzielę, 28 listopada o godz. 10.00 w Sali sportowej SP nr 4 rozpocz-
nie się I Memoriał Franciszka Palenicy w piłce siatkowej. Udział zapowie-
działy drużyny ze Stargardu Szczecińskiego, Dziwnowa, Goleniowa i Nowo-
gardu. Imprezie towarzyszy oprawa z udziałem Rodziny Patrona Turnieju. 
Serdecznie zapraszamy.

MGZ LZS

Liga Halowej Piłki 
Nożnej LZS

W środę 24 listopada rozegrano II kolejkę Ligi. 
Oto wyniki:
ZSP 1 Nowogard – Wojcieszyn 5:3, Karsk – Jarchlino 1:1, Ostrzyca  - Słaj-

sino 1:1, Żabówko – Bieniczki 1:1, ZSP2 Nowogard – LO Nowogard 2:1, 
Świętoszewo – Żabowo 0:3, LZS Nowogard – Miętno 4:1.

MG Z LZS 
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SKóROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł
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Widzieliśmy Twoje 
dobre czyny…

W niedzielę o godz.  13.15  odszedł 
do Pana  śp.  ksiądz Grzegorz Zakli-
ka długoletni proboszcz parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Nowogardzie.  Odszedł w chwili 
symbolicznej  - podczas Najświętszej  
Ofiary którą sprawował na łóżku szpi-
talnym nowogardzkiego szpitala. To-
warzyszyli mu w tej ostatniej chwi-
li jego  bliscy  - siostry  i współpra-
cownicy. W ten piękny sposób zakoń-
czyło się życie i ziemska droga kapła-
na i człowieka  niezwykłego.  Ostat-
nie miesiące towarzyszyliśmy księdzu 
Grzegorzowi  modlitwą i  pamięcią w 
cierpieniu i chorobie,  którą tak nagle 
odkryto wiosną tego roku. 

Ksiądz Grzegorz z godnością znosił  
ten trudny dla każdego człowieka czas 
i trudny szczególnie dla niego,  czło-
wieka czynu gdy opuszczające go  siły 
fizyczne nie pozwalały  na  realizację 
tylu zamierzeń i planów jakie zawsze 
twórczo formułował.  Znaliśmy go 
dobrze od tej strony od 1991 roku gdy 
objął funkcję proboszcza po zmarłym 
śp.  proboszczu Bronisławie  Pisarku.  
Mieliśmy wtedy szczęście, że trafił do 
Nowogardu człowiek wielkiej kultury 
osobistej, wrażliwy na piękno, erudy-
ta, że trafił kapłan pokorny,  oddany 
swojej misji  w sposób prosty i ujmu-
jący,   głoszący Chrystusa i nadzieję 
ewangeliczną. Mieli szczęście wszyscy 
którym było dane   poznać osobiście 
ks. Grzegorza,  a było ich wielu ponie-
waż ks.  Grzegorz szukał ludzi i kochał 
ich. Kochał też życie i swoje kapłań-
stwo, które z wdzięcznością dla Chry-
stusa celebrował jako wielki dar. Da-
rem tym dzielił się obficie z wszystki-
mi których spotykał na swojej drodze 
- z parafianami,  z więźniami z nowo-
gardzkiego ZK, z pensjonariuszami z 
naszych domów pomocy społecznej, z 
czytelnikami „Poszukiwań”,  z uczest-
nikami katechez,  rekolekcji, słucha-
czami jego pełnych Ducha Bożego ho-
milii, z chorymi i tymi których odpro-
wadzał na wieczny spoczynek. Dzisiaj 
my wdzięczni za te lata Jego posługi 
odprowadzimy na wieczny spoczy-
nek  ks. Grzegorza. Na nowogardzkim 
cmentarzu obok swego poprzednika 
spocznie w czwartek  człowiek, który 
tak bardzo uosabiał ewangeliczne we-
zwanie – „..aby wszyscy widzieli Wa-
sze dobre czyny i chwalili Ojca Wasze-
go który jest w Niebie...”  Widzieliśmy 
Twoje dobre  czyny księże  Grzegorzu.

Marek Słomski 

Pogrzeb  
śp. Grzegorza Zakliki 

2 grudnia 2010 r. 
o godz. 12.00 

w kościele WNMP
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Zwracam się z prośbą 
do mieszkańców naszego miasta 

o godne uczczenie ostatniej drogi 
śp. ks. Proboszcza Grzegorza Zakliki. 

Instytucje rządowe i samorządowe proszę o obniżenie flag 
i przyozdobienie ich żałobnym kirem. 

Właścicieli nowogardzkich zakładów pracy proszę o umożliwienie 
mieszkańcom naszego miasta uczestnictwa w ostatniej drodze  
ks. Proboszcze Grzegorza Zakliki. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Ks. Grzegorz Zaklika  
- bliski nam autorytet

Zmarłego w niedzielę Proboszcza Grzegorza Zaklikę wspomina Kazi-
mierz Ziemba, burmistrz Nowogardu:

Uważam, że w minioną niedzielę 
Nowogard stracił swój największy 
skarb, jakim była osoba ks. Probosz-
cza Grzegorza Zakliki. Poznałem go 
właściwie już w 1991 r., jeszcze jako 
wierny parafii pw. WNMP. Nasza 
znajomość zacieśniła się bardziej, gdy 
zostałem burmistrzem Nowogardu. 
Był dla mnie dużym autorytetem. 
Dał się poznać jako lider duchowy, 
jakich spotyka się bardzo rzadko. 
Był jednak również mocno zaanga-
żowany w sprawy miasta. Nigdy nie 
zapomnę, jak dopytywał się o liczbę 
bezrobotnych. Zawsze na uwadze 
miał najbiedniejszych i dopraszał się, 
byśmy pamiętali o nich szczególnie. 
Ks. Zaklika największe wrażenie zro-
bił na mnie podczas pożaru kościoła. 
Właściwie remont kościoła planował 
jeszcze, gdy nie dogasły spalone 
zgliszcza. Tak zdeterminowanego 
proboszcza do tamtej pory jeszcze 
nie widziałem. Jego postawa wręcz 

mnie zachwyciła. Dał się poznać jako 
kapłan, który nie tylko otacza opieką 
swoich wiernych, ale także potrafi ich 
zmobilizować i pokierować w odbu-
dowie świątyni. Wspaniale zachęcał 
ludzi do dzieła odbudowy kościoła. 
I wspaniale udało się jemu osiągnąć 
wymarzony cel.  

Z reguły bywa tak, że pytani o ży-
ciowe autorytety szukamy ich gdzieś 
daleko. W odpowiedziach pojawia-
ją się nazwiska ludzi, których nie 
mamy sposobności dobrze poznać. 
Tymczasem, wielki autorytet, jakim 
był ks. Proboszcz Grzegorz Zaklika 
przez niespełna 20 lat żył wśród nas. 
Był zawsze pełen zrozumienia dla 
zwykłych ludzkich spraw. Uważam, 
że zachowanie i uczczenie godnej 
pamięci o Jego osobie, a także zago-
spodarowanie Jego dziedzictwa to 
również zadanie władz samorządo-
wych, do których wyboru dojdzie w 
najbliższą niedzielę.             

ks. Grzegorz - mój 
powiernik, doradca, 
przyjaciel… 

Kiedy parę dni temu rozmawiałem w szpitalu z ks. Grzegorzem Zakliką 
widziałem w jego oczach wielką chęć życia. Planował rychłe wyzdrowienie i 
kontynuowanie swojego posłannictwa. A ja widziałem już twarz człowiek z 
którego gwałtownie uchodzi życie.

Miałem łzy w oczach. Słowa dła-
wiły, wszak od 1991 roku kiedy się 
poznaliśmy byliśmy na stopie gdzie 
traktowałem ks. Grzegorza jako 
swojego powiernika, doradcę i przy-
jaciela. Myślę, że było to z wzajem-
nością. Kiedy po pożarze obaj pod-
jęliśmy decyzję o wydaniu kroniki 
odbudowy kościoła byliśmy dla sie-
bie jak bracia. Nieraz długie rozmo-
wy  na różne tematy i wspieranie się 
w chorobie a w szczególności kiedy 
runęła mi ziemia spod nóg kiedy na-
gle zmarł mój syn Grzegorz. Miałem 
w nim oparcie duchowe.

Dzisiaj kiedy już nie zobaczymy 
się i nie będziemy mogli porozma-
wiać brak słów aby opisać to co czu-
ję. Brak też słów aby określić kim 
był ten wspaniały ksiądz, przywódca 
duchowy. Pewnie tacy są tylko świę-
ci i On nim był! Mieliśmy szczęście 
spotkać właśnie Jego jeszcze za ży-
cia. Ten łagodny uśmiech, tytan pra-
cy  i promienna twarz – to uosobie-
nie dobroci i miłości o której mówi 
Biblia. Zawsze będzie dla mnie i mo-
ich bliskich naszym guru!

 Franciszek Karolewski
Nowogard, 30.11.2010 r.

Wywiad, którego  
już nie będzie…

W dniu 17 maja 2010 roku uzy-
skaliśmy z panem Karolewskim za-
proszenie  na wywiad i udaliśmy się 
na plebanię. Ksiądz Grzegorz przy-
witał nas z otwartością i zaczęła się 
…moja spowiedź. Nie, nie była to 
spowiedź taka jak przy konfesjona-
le. Była to relacja z moich kontak-
tów z przedstawicielami kościoła w 
różnych momentach mojego życia. 
Chciałem, by ksiądz Grzegorz po-
znał moje poglądy – wszak było to 
moje z księdzem oficjalne spotkanie. 
Najdłużej dyskutowaliśmy o … mo-
dlitwach zanoszonych do Najwyż-
szego przez Jana Pawła II -  modli-
twa, dyskusja, analiza planowanych 
decyzji?

Na moje pytania nie starczyło już 
czasu – przedstawiłem więc pytania 

na które oczekiwałem odpowiedzi – 
jaki m chłopcem był mały Grześ? Ja-
kim uczniem był dorastający Grze-
gorz? Jakim widział świat maturzy-
sta Grzegorz?    Jak wspomina pobyt 
w seminarium?

Przyznacie Państwo, że są to py-
tania na które nie znajdziemy odpo-
wiedzi w bardzo licznej literaturze i 
biografii naszego ukochanego i sza-
nowanego Proboszcza.

Później były już tylko wyjazdy i 
powroty do szpitala. Po każdym po-
wrocie ksiądz Grzegorz uspokajał 
nas – nie spieszcie się chłopcy, jesz-
cze zdążymy wszystko napisać, jesz-
cze zdążymy…

Nie zdążyliśmy!
Lesław M. Marek

W niedzielne popołudnie 28 listopada 2010 roku 
do Domu Pana odszedł największy skarb, jakim nasze miasto 

zostało obdarowane 23 lutego 1991 r.  

śp. ks. Proboszcz 
Grzegorz Zaklika 
Łączę się w bólu z najbliższą Rodziną ks. Proboszcza oraz 

wszystkimi, którym był bliski przez lata swojej kapłańskiej posługi. 
Odejście tak wspaniałej osoby jest niepowetowaną stratą dla całego 

miasta. Jednocześnie dziękuję Opatrzności, iż jako lokalna 
społeczność przez 19 lat mogliśmy korzystać z doświadczenia 

i mądrości ks. Grzegorza. 
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć po nim”.

 Gwarantuję, że będziemy utrwalać pamięć o tak wspaniałej osobie, 
a także korzystać z dziedzictwa, jakie ks. Grzegorz nam pozostawił.    

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba 

KoNdoleNcje
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Ksiądz Grzegorz Zaklika 
(1945 - 2010)

Proboszcz, dziekan, kanonik. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP.
Od 1991 dziekan Dekanatu Nowogard.
Urodził się 17.01.1945 w Jadwisinie, Rodzice: Czesław i Helena z d. Ko-

mudzińska. W 1963 matura w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie; 
W 1969 dyplom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Po-
znaniu; Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1969 z rąk abp Antoniego Bara-
niaka w Katedrze Poznańskiej;

Pracował w następujących parafiach:
1969-71 wikariusz w Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie;
1971-73 wikariusz w Parafii pw. Św. Ducha w Kościanie;
1973-79 wikariusz w Parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu;
1979-82 wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie;
1982-83 wikariusz w Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie;
1983-91 proboszcz w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku;
Od 1991 kapelan więzienny Zakładu Karnego w Nowogardzie;
1991-2010 proboszcz w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
- Inicjator odbudowy kościoła W Nowogardzie częściowo spalonego w 

2005 roku (restauracja ambony, odnowienie wnętrza, montaż nowych dzwo-
nów, zegara oraz organów).

- W młodości zapalony alpinista: zdobywca kilkunastu czterotysięczni-
ków w górach Iranu (1977); organizator turystyki kajakarskiej i pieszej oraz 
rajdów dla młodzieży.

- Wydawca i redaktor miesięcznika „Poszukiwania” (od 2002 roku ukaza-
ło się 89 numerów) oraz periodyku „Biuletyn Duszpasterski” (kroniki para-
fii w Nowogardzie).

- Nagroda  „Cisowy Laur” (2008). 
- Hobby: turystyka, góry. 
- Język: Angielski. 
Zmarł 28 listopada 2010 r.

Żył dla nas  
i zostanie z nami

- Żyłem z tej parafii i dla niej i tutaj 
chcę zostać – tak odpowiedział ks. 
Proboszcz Grzegorz Zaklika swojej 
siostrze, gdy zaproponowała mu 
pochówek w rodzinnym grobowcu, 
w Nowym Tomyślu.

Była niedziela. Ksiądz Proboszcz 
Grzegorz Zaklika właściwie od sierpnia 
przebywał w nowogardzkim szpitalu. 
Jak co dzień szykowano się do mszy 
świętej odprawianej w szpitalnej sali.  

- Brat prosił, by umożliwić mu 
uczestnictwo w mszy. Pierwszą mszę w 
szpitalu odprawił ksiądz Jacek Czekań-
ski. Od tego czasu w modlitwie eucha-
rystycznej uczestniczyliśmy codziennie 
– mówi siostra księdza proboszcza.       

Msza miała rozpocząć się o godz. 
13. Tak się jednak nie stało. 

- Ks. Marcin Szczodry musiał ją 
jednak przyspieszyć i w konsekwencji 
zaczęła się o 12.45. To było jakieś 
zrządzenie Opatrzności, bo brat zasnął 
akurat po przyjęciu komunii. Wszystko 
wyglądało, jak zaplanowane, choć 
nikt nie układał przecież scenariusza. 
Śmierć brata była bardzo symboliczna 
i wymowna – opowiada Wiesława, 
siostra ks. Grzegorza. – W ostatnich 
chwilach życia brat nie odczuwał bólu. 
Ubolewał jedynie, że nie może już an-
gażować się w sprawy parafii. Wspólnie 
modliliśmy się o łaskę dobrej śmierci.   

W mszy uczestniczyły siostry Pro-
boszcza Zakliki, ks. Sławomir Zyga, 
ks. Marcin Szczodry, ks. administrator 
Grzegorz Legutko, Rafał Paśko, Jakub 
Baran i Barbara Szcześnik. 

- Podczas mszy ksiądz miał przyśpie-
szony oddech. Był na wpół przytomny. 
Wiem, że słuchał jednak liturgii. Oczy 
miał zamknięte, a otwierał jednie w 
momentach przekazywania znaku 
pokoju. Na pytanie czy chce przyjąć 
Pana Jezusa odpowiedział pozytywnie. 
Później zasnął – relacjonuje służący do 
mszy Rafał Paśko. – To symboliczne i 
wymowne odejście. Wielu księży pod-
kreśla, że to piękna kapłańska śmierć.   

Kilka minut po tych wydarzeniach 
smutną wiadomość o śmierci Ks. 
Zakliki miastu obwieściły kościelne 
dzwony. O godz. 15 odbyła się msza 
święta w intencji śp. Ks. Grzegorza. 
Koncelebrował ją abp Diecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej Andrzej Dzięga. 
Kościół pw. WNMP pękał w szwach. 
Hołd proboszczowi oddali również 
przedstawiciele władz samorządo-
wych. Na czele z burmistrzem Kazi-
mierzem Ziembą i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Markiem Krzywanią. 
Tłumy parafian przyszły modlić się za 
swojego proboszcza.   

- Módlmy się za niego. Nawet jeśli 
modlitwy nie potrzebuje, to będzie wie-
dział komu ją ofiarować. Wpatrujmy 
się w ten portret z jego postacią. On 
jest jego obiciem. Wpatrzony gdzieś 
w dal, jakby myślami wybiegał gdzieś 
dalej, gdzieś bardziej niż przyziemne 
problemy -  mówił abp Dzięga.

Proboszcz Zaklika stosunkowo do-
brze czuł się do minionego czwartku. 
Później mówił już miał przyspieszony 
oddech i mówił już bardzo rzadko.

- Właśnie w czwartek odbyłem z 
mim ostatnią rozmowę, w której był 
w pełni świadomy. Rozmawialiśmy o 
organizacji 5 rocznicy pożaru naszego 
kościoła, która przypada 3 grudnia. 
Do ostatnich chwil dopracowywał z 
nami tę uroczystość. I w ogóle, ciągle 
żył sprawami parafii. Pytał o remont 
kościoła. Czy świątynia jest już oświe-
tlona, jak przebiegają prace nad budo-
wą ogrodzenia. Zadawał pytania na 
temat „Biuletynu Duszpasterskiego”, 
czy „Poszukiwań”  - mówi Rafał.

Ksiądz Proboszcz do końca inte-
resował się również losami miasta. 
Wziął np. udział w wyborach samo-
rządowych. Siostra Ela czytała mu 
prasę, a inni przekazywali najświeższe 
wiadomości. Czas jego pobytu w szpi-
talu pokrywał się z bardzo ważnymi 
decyzjami dla zdrowotnej placówki 
władz samorządowych.

- Szczególnie wtedy interesował się 
losem szpitala. Podkreślał, że jego po-
siadanie, to wielkie dobro dla naszego 
miasta.  Był zwolennikiem moderni-
zacji. Pamiętam, że zapytał dyrektora 
o to, czy w planach modernizacji 
jest miejsce na kaplicę. Pozytywna 
odpowiedź niezmiernie go ucieszyła. 
Cierpiał, że nie może pracować już na 
parafii. Ale podkreślał, że w szpitalu 
czuje się bardzo bezpiecznie – twierdzi 
Rafał Paśko. 

Ksiądz Zaklika mimo, iż do wrze-
śnia dużo czasu spędzał w szpitalu, to 
wychodził na przepustki. Liczył, że 
uda się przezwyciężyć chorobę. – Od 
jakiegoś czasu zaczął jednak powta-
rzać: „Ja stąd już nie wyjdę”.    

Proboszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny pozosta-
wił po sobie spisany testament. Wisi w 
mieszkaniu na plebanii. Ks. Grzegorz 
Zaklika odszedł w pierwszą niedzielę 
adwentu.

- Ten dzień to początek nowego 
roku liturgicznego. Natomiast dla ks. 
Proboszcza stał się początkiem nowego 
życia – uważa Rafał Paśko.          

Marcin Nieradka

Uroczystości  
pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym p. w. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie wg następującego porządku:

W środę, 1 grudnia br.:
godz. 17.00, uroczyste wprowadzenie do kościoła i wystawienie trum-

ny z ciałem zmarłego Kapłana
godz. 18.00, Msza Święta koncelebrowana przez ks. biskupa Mariana 

Kruszyłowicza  i pożegnanie w dekanacie całonocne czuwanie modlitew-
ne

godz. 24.00 Msza Święta za zmarłego Kapłana
W czwartek, 2 grudnia br.: 
godz. 7.00 Msza Święta za zmarłego Kapłana
godz. 11.30 Liturgia Godzin za zmarłych
godz. 12.00 Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. WNMP pod prze-

wodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Po Mszy 
Świętej kondukt żałobny i złożenie do grobu na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Uwaga mieszkańcy!!!
W związku z ceremonią pogrzebową zmarłego ks. Grzegorza Zakliki, któ-

ra odbędzie się w dniu 2 grudnia (czwartek) informujemy, że w tym dniu w 
godz. 8-16 z ruchu drogowego wyłączone zostaną ulice: Kościelna, Ks. St. 
Wyszyńskiego, Stolarska, Blacharska i Plac Wolności.   

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców tych ulic o usunięcie 
samochodów z miejsc parkingowych i poboczy na czas trwania ceremonii. 

Za utrudnienia przepraszamy.
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba
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2.12.2010 r. (czwartek) o godz. 18:00 

zapraszamy na spotkanie 
przedwyborcze 

z burmistrzem Nowogardu 
Panem Kazimierzem Ziembą 

z mieszkańcami osiedla Bema i Leśnej. 
Spotkanie odbędzie się w domu weselnym na Bema.

Komitet wyborczy PSL

Szanowni Państwo,
Przed gminą Nowogard stoją ważne problemy do rozwiązania. Trzeba 

zapewnić jej szybki rozwój i poprawić jakość życia mieszkańców. Dlatego 
najważniejsze obecnie zadania to: Pozyskiwanie środków z Unii Europej-
skiej; Nowe miejsca pracy; Przyspieszenie tworzenia Obszaru Intensywnego 
Gospodarowania i nowych zakładów pracy; Dokończenie rozbudowy no-
wogardzkiego szpitala; Budowa nowych mieszkań socjalnych; Modernizacja 
bazy oświatowej i wyposażanie jej w nowoczesne pomoce dydaktyczne; 
Uruchomienie nowego przedszkola z oddziałami integracyjnymi; Zago-
spodarowanie terenów wokół jeziora oraz budowa nowych boisk i placów 
zabaw na terenach wiejskich.

Jesteśmy przekonani, że Robert Czapla jako człowiek młody, ale z doświad-
czeniem w pracy administracyjnej i samorządowej, udźwignie ogrom zadań 
jakie przed nim stoją Dzisiaj trzeba zaangażowania właśnie ludzi młodych, 
którzy będą zmieniać Nowogard. Robert Czapla jest taką osobą. Wniesie 
On nową jakość oraz energię pozwalającą wykorzystać potencjał jaki tkwi w 
ludziach i gospodarce, aby zapewnić lepszą przyszłość mieszkańcom gminy.

Żeby Nowogard mógł się rozwijać na miarę XXI wieku będziemy głosować 
na Roberta Czaplę. Zachęcamy mieszkańców gminy Nowogard: zróbcie 
Państwo to samo - 5 grudnia wybierzcie Roberta Czaplę.

Nowo wybrani radni gminy i powiatu: Antoni Bielida, Lech Jurek, 
Czesław Kozieł, Roman Saniuk, Marian Wolny, Wojciech Włodarczyk, 
Kazimierz Lembas

Platforma Obywatelska  
popiera Kazimierza Ziembę

Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard. Korzystając z okazji chcielibyśmy 
jeszcze raz podziękować za każdy oddany głos na naszych kandydatów w pierw-
szej turze wyborów samorządowych. Dzięki Państwu Platforma Obywatelska ma 
swoją reprezentację w nowej Radzie Miejskiej. W najbliższą niedzielę staniecie 
Państwo przed kolejnym dylematem, z jakim wiąże się druga tura wyborów. 
Członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej oddadzą swe głosy na Kazi-
mierza Ziembę. Zwracamy się z prośbą o poparcie osoby obecnego burmistrza 
Nowogardu. Podstawowym argumentem przemawiającym za taką decyzją jest 
doświadczenie w zarządzaniu gminą i duża zdolność do osiągania kompromi-
sów, w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla mieszkańców naszej gminy.

Platforma Obywatelska w Nowogardzie      

OŚWIADCZENIE
Szanowni Wyborcy. Podczas trwającej kampanii wyborczej spotykam się z 

Waszymi wieloma pytaniami dotyczącymi przyszłości naszego miasta i gminy. 
Jednym z często poruszanych tematów jest budowa tzw. spalarni padliny w Glic-
ku. W ostatnim czasie powstało na ten temat wiele nieprawdziwych i fałszywych 
informacji. 

Jako kandydat na urząd burmistrza chciałbym z całą stanowczością zapewnić, że 
jeśli uzyskam Państwa mandat zaufania do budowy tego typu zakładu na pewno 
nie dojdzie. Zaręczam Państwa również, że w gminie Nowogard nie powstanie 
żaden zakład stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, a także 
okolicznej przyrody.  

Efektem wielu nieporozumień, które są wynikiem manipulacji moich wybor-
czych konkurentów zaznaczam, że w najbliższym czasie, w miejscu dawnego 
wysypiska śmieci, dojdzie do budowy zakładu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w Słajsinie. Będzie to nowoczesna jednostka zajmująca się segregacją 
śmieci i nie stwarzająca żadnego zagrożenia dla mieszkańców gminy.      

Kazimierz Ziemba - kandydat na stanowisko burmistrza Nowogardu

osina

I Sesja Rady Gminy VI Kadencji
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję I Sesję 
VI Kadencji Rady Gminy Osina na dzień 1 grudnia 2010 roku (środa) na 
godz. 14.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 
101.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad 
2) Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego 
3) Ślubowanie Radnych
4) Stwierdzenie prawomocności obrad 
5) Ustalenie porządku obrad
6) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Osina 
7) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Osina 
8) Powołanie Komisji Rewizyjnej 
9) Powołanie stałych komisji rady 
10) Wnioski i zapytania
11) Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Kadencji 2006-2010
Robert Jurgielaniec

 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w 
celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Pierwsza sesja  
Rady Miasta

W najbliższą środę dobędzie się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miasta 
Nowogard. Dojdzie na nim do wydania nowym radnym zaświadczeń o 
wyborze na radnego. Nowi radni złożą ślubowanie. Rotę przysięgi odczyta 
najmłodszy radny Marcin Nieradka. Obrady poprowadzi radny senior - Cze-
sław Kozieł. Początek o godz. 12.00. 

jbz  
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Z głębokim żalem i wielkim smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. ks. Grzegorza Zakliki 
nieodżałowanego proboszcza pw. WNMP

Był wspaniałym, prawym i szlachetnym człowiekiem, wznoszącym 
się poza politycznymi układami. Dumą naszego miasta i godnym do 
naśladowania wzorcem etycznym przez obecne i przyszłe pokolenia 
nowogardzian. Bardzo pięknie, mądrze i z poetycką mgiełką redagował 
swój ukochany miesięcznik „Poszukiwania”. Żegnam Go, więc także 
słowami poety: Został blask, nawet nocą jakby złotym pyłem przyku-
rzony wiersz w złocie: Ja słowik, byłem.
Pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci mieszkańców Nowogar-
du, bo dobrych ludzi nikt nie zapomina, a za serce oddaje się tylko 
serce. 

Requiescant in pace 
Robert Czapla

KoNdoleNcje

Droższy zapach chleba 
Przyzwyczailiśmy się do chleba, który ma „swój” dobry smak i przede 

wszystkim niską cenę. Jest już jednak normą, że chleb z dnia na dzień sta-
je się coraz droższy, a jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego 
tak jest? Czy mamy na to jakiekolwiek sensowne wytłumaczenie? 

To kwestie, które są dość drażliwe, ale bardzo ważne. Minione mniej-
sze zbiory zbóż oznaczać mogły tylko jedno:  podwyżkę cen chleba. W 
nowogardzkich supermarketach i sklepach ceny pieczywa są tak zróżni-
cowane, że ustalenie najbardziej właściwej jest niemalże niemożliwe. To 
dowodzi, że w tej branży jest również wielki chaos. By ustalić pewne fakty 
odnośnie cen i produkcji chleba pozwoliłem sobie na rozmowę z jedną z 
osób, która jest związana z branżą piekarniczą na naszym terenie. 

kawostka litr paliwa ok. 4,5 zł, a cena 
chleba ok 2,5 zł. 

J.B:  Mąka, to główny składnik, bez 
którego nie sposób się obyć przy pro-
dukcji pieczywa, czy jej jakość ma 
wpływ na cenę kupowanego chleba w 
sklepach? 

Tak,  ma na to wpływ zawarty w 
mące gluten (substancja białkowa), 
który w połączeniu z wodą pęcznieje. 
Im go więcej, tym mąka jest lepsza. Pie-
czywo z takiej mąki jest kształtne, ma  
dużo drobnych porów, chrupiącą skórkę 
i zachowuje wilgotność. 

J.B:  W branży producentów pieczy-
wa coraz głośniej się zaczyna mówić o 
różnicach cenowych, które narzucają 
sklepy. 

Rzeczywiście, dzięki zauważalnej 
ekspansji marketów zaczęła istnieć dość 
niezdrowa sytuacja na polskim rynku.  
Polityka marketów daje małe szanse, 
aby chleb produkowany metodą trady-
cyjną, nie zautomatyzowaną mógł się 
pojawić na ich półkach. Markety sto-
sują: płacenie za półki, drastycznie wy-
dłużone terminy płatności, samodziel-
nie ustalane progi cenowe, które gra-
niczą z kosztami wytworzenia pieczy-
wa, półki mają być wypełnione, a  nie 
sprzedane pieczywo wraca na piekar-
nię. W drobnych sklepach detalicznych, 
ceny nie są wprawdzie dyktowane, ale 
czynnik zwrotów również istnieje i czę-
sto zysk jaki powinien być uzyskany ze 
sprzedaży jest utracony poprzez wy-
produkowany pod zamówienie, a nie 
sprzedany chleb. 

J.B:  Przykładowa cena pieczywa z 
piekarni nie koniecznie z Pana piekar-
ni jest dość różniąca się w stosunku do 
ceny w sklepie? 

Trudno się tu wypowiadać, gdyż nie 
narzucamy ceny detalicznej współpra-
cującym sklepom. Nie ukrywam jed-
nak, że byłaby to dobra praktyka. Sto-
sują ją powszechnie inni producenci 
(np. tytoniu, słodyczy).  Zdarza się jed-
nak, że ceny różnią się i to znacznie. 
Marża handlowa jest kwestią otoczenia 

danej placówki handlowej, nabywców, 
a nawet kwestią moralną. Rynek jest 
kształtowany głównie przez podaż, po-
pyt i cenę, ale wpływ mają preferencje 
osobiste konsumentów

J.B: Więc gdzie jest problem? 
Nasze społeczeństwo ubożeje, a chleb 

jest dobrem pierwszej potrzeby żywno-
ściowej. Z podażą czyli ilością pieczy-
wa na rynku jeszcze nie ma problemu, 
ale cena zaczyna już grać jedną z głów-
nych ról. Dla rodzin z niskimi dochoda-
mi różnica w cenie chleba jest istotna. 
Wspomnę też, że są sklepy, które czę-
sto wykorzystują podwyżki cen chleba 
jaką zastosują piekarnie do narzucenia 
większych marż u siebie. 

J.B:  Sugeruje Pan, że sklepy narzu-
cają wysoką marżę?

Jak wspomniałem wcześniej jest to 
kwestia też moralna. Nie robią tego 
wszyscy. Lecz jak się ma podwyżka 
chleba przez piekarnię o 0,16 groszy do 
wzrostu ceny chleba z 2,2 na 2,8, bo i 
takie sytuacje zauważamy?

J.B:  Czy tylko chodzi o zysk? 
Widzimy co się dzieje nawet na na-

szym lokalnym rynku. Wzrasta liczba 
marketów. Właściciele małych sklepów 
funkcjonujących  obecnie pod dużą 
presją często na granicy opłacalności. 
Chleb konsumenci kupują codziennie 
więc zysk z nich generowany nie jest bez 
znaczenia dla drobnego handlu.

J.B:  Czy możliwe jest, by kiedyś 
chleb był za 1 zł?

Oczywiście, ale tylko wtedy gdy kosz-
ty stałe utrzymania piekarni zmniej-
szą się odpowiednio. Bardziej prawdo-
podobne jest jednak to, że będzie to 1 
ale euro za bochenek, gdy wejdziemy do 
strefy walutowej UE. Wiele osób wyjeż-
dża za granicę i wiemy, że ceny paliw 
utrzymują się tam na poziomie zbliżo-
nym do naszych w Polsce, koszty wyna-
grodzeń jednak są kilkakrotnie wyższe. 
Cena chleba ma tam też odpowiednią 
wartość. Wszyscy odczuwamy tu dużą 
niesprawiedliwość. Polak potrafi, ale 
jak długo?

Wysłuchał:Jarek Bzowy 

Jarek Bzowy: Na czym polega pra-
ca piekarza i jakie czynniki znacząco 
wpływają  na zmianę ceny pieczywa? 

Os. : Dawniej usłyszałem porówna-
nie pracy piekarza do pracy górnika, 
pod kątem wysiłku fizycznego i po la-
tach stwierdzam, że jest w tym wiele 
prawdy. Piekarz pracuje w „pocie czo-
ła”, gdyż produkcja pieczywa to ko-
nieczność utrzymania wysokiej tem-
peratury w hali, stawianie zakwasu, 
czas ” narabiania”, garowania, wypie-
ku itp. to ścisła procedura mająca zna-
czący wpływ na jakość pieczywa. Jeśli 
na tym etapie zawiedzie czynnik ludzki 
– efekt negatywny ujawnia się natych-
miast. Więc praca piekarza wpływa 
znacząco na cenę pieczywa, szczególnie 
tam gdzie przykłada się wagę do zacho-
wania produkcji metodą tradycyjną – 
ręczną. Pracownik tak pracujący powi-
nien być lepiej wynagradzany.

J.B: Co będzie z cenami pieczywa? 
Z rynku zbożowego dochodzą bar-
dzo niepokojące sygnały - tylko w cią-
gu ostatniego tygodnia cena pszenicy 
konsumpcyjnej skoczyła drastycznie 

w górę. O ile może zdrożeć chleb? 
Z całą pewnością ceny mąki są wiel-

ce istotne, ale są też inne czynniki: ener-
gia, paliwa, płace. Tendencje wszyst-
kich w/w wciąż są rosnące i jest to 
również odpowiedź Czytelnikom. My-
ślę, że ten problem też nie jest im obcy. 
Nie może więc chleb tanieć jeśli, aby 
go wypiec zużywa się tony węgla, aby 
rozwieść setki litrów paliwa. Jako cie-

Serdeczne podziękowania 
uczestnikom uroczystości  

pogrzebowych

śp. Antoniego  
Gaszewskiego

oraz tym którym
wspierali mnie z tych 

trudnych chwilach
składa 

Henryka Gaszewska
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Warsztaty na temat 
dopalaczy w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

22, 24 i 29 listopada w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie zostały przeprowadzo-
ne warsztaty na temat dopalaczy pt. 
„Dopalacze czy wypalacze? Wpływ  
dopalaczy na organizm młode-
go człowieka. Kształtowanie umie-
jętności asertywnych.” Spotkania 
odbywały się według określonego 
wcześniej harmonogramu. Warszta-
ty poprowadzili Pan Marek Pietrasik 
– pedagog, terapeuta, profilaktyk i 
Pani Joanna Zaborska – filolog, pro-
filaktyk, specjalista w zakresie HIV/
AIDS.

Każde spotkanie rozpoczynało 
się sprawdzeniem przez prowadzą-
cych wiedzy uczniów na temat do-
palaczy. Następnie terapeuci uświa-
damiali zebranym, które  informa-
cje są prawdziwe, a które niezgodne 
z prawdą .

W trakcie rozmowy dowiedzie-
liśmy się, że dopalacze to nie tylko 
substancje zakupione w sklepie, ale 
wszystkie, które zaburzają umysł. 
Pod ich wpływem robi się coś, cze-
go w rzeczywistości nigdy by się 
nie zrobiło. Za posiadanie ich grozi 
kara nawet do trzech lat pozbawie-
nia wolności. 

Prowadzący przestrzegali nas 
przed tabletką gwałtu, która może 
być dorzucona do pozostawionego 
na chwilę napoju podczas dyskote-
ki. Powoduje ona, że mamy całkowi-
tą świadomość, lecz nie mamy woli. 
Ktoś może zrobić z nami wszystko, 

cokolwiek zechce. Nie można tak-
że komuś potem udowodnic winy, 
gdyż po kilku godzinach nie ma śla-
dów zażytej  substancji we krwi.

Dopalacze są także dużym utra-
pieniem dla lekarzy, ponieważ ich 
składniki są często zmieszane i trud-
no je rozpoznać, z tego powodu nie 
wiadomo jakie lekarstwo podać, kie-
dy okazuje się to konieczne.

Jednak i tak ludzie znajdują powo-
dy, by brać dopalacze, robią to mię-
dzy innymi, żeby zaimponować ko-
legom, z ciekawości, aby zapomnieć 
o problemie, dla dobrej zabawy, po-
nieważ boją się życia, nie lubią siebie 
i nie mają celu w życiu.

Zapytano się nas dlaczego nie pró-
bujemy dopalaczy. Młodzież odpo-
wiadała, że boi się konsekwencji, re-
akcji rodziców, nie mają takiej po-
trzeby, szkoda im na to pieniędzy. 

Zamiast brać dopalacze lepiej jest 
znaleźć swój cel w życiu, do które-
go będziemy dążyli i stale rozwijać 
swoje pasje, hobby i przede wszyst-
kim swój umysł. Nie patrzmy na sie-
bie zbyt krytycznie, szanujmy siebie, 
walczmy do końca, nie poddawajmy 
się, ponieważ jest w człowieku siła, 
która pomaga mu przetrwać nawet 
w najgorszych sytuacjach. 

Warsztaty były dobrym pomy-
słem, gdyż uświadomiły młodzieży, 
że dopalacze są złe i niszczą człowie-
kowi życie.

Katarzyna Kozieł

Kącik kulinarny 
   Mozzarella na ciepło z pomidorami 

SKŁADNIKI:
•opakowanie sera mozzarella (najlepiej jedna kula) 
•pomidory 
•chleb (lub bułka) 
•czosnek 
•odrobina masła 
•szczypiorek.

 PRZYGOTOWANIE: 
Mozzarellę i pomidory kroimy w plastry i układamy na zmianę w blaszce 

lub naczyniu żaroodpornym. Wkładamy do piekarnika na ok 5-10 min. (aż 
ser się roztopi). Czosnek przeciskamy przez praskę (ile kto lubi), mieszamy z 
masłem. Smarujemy niezbyt grube kromki chleba bądź bułki (nie za grubo, 
bo będzie bardzo tłuste) i zrumieniamy na patelni lub w piekarniku. Mozza-
rellę po wyjęciu z piekarnika posypujemy szczypiorkiem. 

Smacznego!

Prowadzący w czasie dyskusji z młodzieżą.

Pan Joanna Zaborska i Pan Marek Pietrasik.

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia na temat dopalaczy dla kadry 
pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:  

1. Konsekwencje psychologiczne i społeczne na temat zażywania do-
palaczy. Jak rozmawiać z rodzicami na temat dopalaczy.

2. Skutki stosowania dopalaczy. Jak rozmawiać z młodym człowie-
kiem o zagrożeniu dla jego życia i zdrowia ze strony tzw. dopalaczy.

       Kadra pedagogiczna na najbliższym zebraniu otwartym przeprowadzi 
prelekcje dla rodziców na temat dopalaczy. 
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Kandydat na 
Burmistrza 
Nowogardu
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OTWARCIE!

„SZAŁŁ”
Nowy sklep 

z odzieżą używaną. 
Ciekawy asortyment dla każdego!

Serdecznie zapraszamy 
na otwarcie dnia 23 listopada 

w godzinach 
od 900-1900 w soboty od 900-1600 

ul. Warszawska 
(były sklep „Modny Pan”)

Szanowni Wyborcy !

Składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy w tych 
wyborach oddali na mnie swój głos. Mimo tak dużego poparcia z 
Waszej strony nie udało się uzyskać sukcesu wyborczego i zdobyć 
mandat radnego. Ograniczyło to w 
prawdzie moje bezpośrednie działania 
na rzecz poprawności i efektywności 
pracy samorządu gminnego. Niemniej 
jednak nie będąc radnym można również 
aktywnie i skutecznie pracować na 
rzecz Ziemi Nowogardzkiej, tak jak to 
czyniłem dotychczas.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Siembida

Szanowni Państwo! 
Serdecznie dziękujemy wszystkim  

Wyborcom
za liczny udział w wyborach    

samorządowych i oddanie głosów na    
Naszych Kandydatów  
do Rady Gminy Osina  

oraz kandydatkę
na Wójta 

Anetę Kijowską - Gach.
Z poważaniem Aneta Kijowska-Gach

KWW „Samorządni 2010”
KWW „Samorząd Lokalny”

I Memoriał  
Franciszka Palenicy

W niedzielę 28 listopada rozegrano na Hali Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Nowogardzie I Memoriał Franciszka Palenicy w piłce siat-
kowej. Organizatorami Memoriału było  Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
Ludowych Zespołów Sportowych w Szczecinie, Miejsko- Gminne Zrzesze-
nie LZS Nowogard i Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie. Zaproszenie 
do udziału w Memoriałowym turnieju przyjęły zespoły ze Stargardu Szcze-
cińskiego (sponsor Autobusy Dąbek), Dziwnowa (pod szyldem Powiat Ka-
mieński), Goleniowa  (Exodus sponsorowany przez firmę ASPROD) i miej-
scowy zespół LZS.

Uroczystego otwarcia Memoria-
łowych zawodów dokonali:  wice-
przewodniczący Zrzeszenia LZS w 
Szczecinie Ryszard Litwińczuk, Ka-
zimierz Ziemba z małżonką, wdowa 
po św. p. Franciszku Czesława Pale-
nica wraz z córką Anną i pani Geno-
wefa Makarewicz. 

W swoim przemówieniu pan Li-
twińczuk przypomniał sylwetkę pa-
trona Turnieju, przekazał swoje oso-
biste wspomnienia ze współpracy z 
Nim oraz zapewnił , że Memoriał 
wchodzi do kalendarza imprez LZS 
jako stały punkt organizowany co-
rocznie. Opracowywany jest regu-
lamin, a Memoriał będzie prawdo-
podobnie imprezą organizowaną co 
roku przez inne miasto.

Po ceremonii otwarcia zawodni-
cy przystąpili do gry, a goście wraz 
z rodziną udali się na cmentarz. Na 

grobie Franciszka złożono kwiaty i 
zapalono znicze pamięci.

W wyniku losowania ustalono 
pary półfinałowe – Nowogard wy-
grał 3:1 z zespołem Stargardu, a Go-
leniów pokonał Dziwnów 3:0.

W meczu o III miejsce Dziwnów 
wygrał ze Stargardem 2:0, a w wiel-
kim finale Nowogard pokonał Gole-
niów  2:1.

Puchary wręczał m.in. Robert 
Czapla.

Statuetkę najwszechstronniejszego 
zawodnika odebrał Grzegorz Kryst-
kiewicz z Nowogardu, a statuetką 
najlepszego atakującego Czesława 
Palenica uhonorowała  Jacka Waw-
rzyniaka  z Goleniowa.

Wszyscy uczestnicy spotkali się 
przy smakowitej grochówce wyraża-
jąc chęć ponownego spotkania się za 
rok! Tekst i foto LMM
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SPRZedAM 
MIeSZKANIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

P.H. HURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Do wynajęcia 
lokal handlowo-usługowy 125m 

przy ulicy 5 Marca 13 
(centrum miasta) 

667 994 240 

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w domu weselnym 
„Ula” ul. leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

Zapraszamy do nowo 
otwartej 

HURTOWNI  
MIĘSA I WĘDLIN 
Nowogard, ul. Armii 

Krajowej 28 
tel. 505 609 125  

(na terenie hurt. A. Fedeńczak)  

Katarzyna Adamelak
Czynne

od godz. 4:30 do godz. 11:30.

Korepetycje  
z języka 

niemieckiego 
501 274 953

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na
BAL SYLWESTROWY

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami : 91 392 63 88, 507 421 567

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-
RAŻE MUROWANE, POW, 20 
MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL.  
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFI-
TÓW), CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, 
CTEL. 605 522 340

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725 590 955 
po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 po-
kojowe w bloku po remoncie Tel. 
693 850 197 *

• Stoisko do wynajęcia w centrum No-
wogardu. 518 174 878.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
66 m2 IV piętro przy ulicy 15-go Lu-
tego. 502 600 146

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie II piętro 29 m2- 695 644 097.

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
stanie surowym zamkniętym 130 
m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. ogrodowa, 
Poniatowskiego, j. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• do wynajęcia lokal handlowo-
usługowy 125 , przy ulicy 5-go 
Marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240.

• Sprzedam dom nad jeziorem Nowo-
gard- 606 399 633.

• Sprzedam działkę pod garaż. 
787 954 274.

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia 
w Nowogardzie, 3 pokoje, umeblo-
wane, balkon, zadbane, przestrzen-
ne. Kontakt 605 315 304.

• Sprzedam działkę pod zabudowę 

mieszkalną, bądź usługową. Miej-
scowość Krzywice, 4016 m2, prąd, 
woda, gaz. Kontakt 605 315 304

• Sprzedam sklep na targowisku 
miejskim, 603 668 681

• Oddam w dzierżawę budynek pro-
dukcyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 
80 m2 i budynkiem gospodarczym 
10 m2. Cena 1100 netto za miesiąc. 
Tel. 509 379 883.

• Sprzedam lub wydzierżawię nieru-
chomość pod działalność gospo-
darczą o pow. 33 arów położoną w 
Boguszycach. 601 950 330.

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Że-
romskiego 19 IV piętro, 80  000. 
883 636 023.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie o pow. 76 m2 z gara-
żem murowanym. 91 39 20 740.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła 
– 609 931 915

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w stanie surowym zamkniętym 
130 m, plus drugi budynek go-
spodarczy 90m, działka 1200m, 
wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• do sprzedaży mieszkanie 75 m2 
– bezczynszowe- pierwsze pię-
tro. Budymek wolnostojący, Tel: 
662 638 198; 91 39 26 914

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
46 m2w bloku w Dębicach. Cena do 
uzgodnienia. 608  491  365; 416 14 
43.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
50 m2 cena 65 000. tel. 505 662 545

• Kupię garaż. 662 125 370.

• Kredyt, pożyczki hipoteczne. 
oferta 20 banków w jednym 
miejscu. Uproszczone procedury, 
513 164 203; Piotr Krekora 

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wypo-
sażeniem o pow. 76 m2 w Nowogar-
dzie, 504 930 230

• Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. 
tel 661 923 610.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie 29 m2. Tel 695 644 097

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 58 m2 ul. Zamkowa. Tel 091 39 
17 955

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 
m2. 3 pokoje. Tel. 603 530 638

• Sprzedam mieszkanie- 3 pokoje 
kuchnia, łazienka 69 m2 I piętro, 
721 011 805

• Kawalerka do wynajęcia, duża ume-

blowana. 600 983 074

• Wynajmę pomieszczenie usługo-
wo-magazynowe z rampą o po-
wierzchni 100 m2 w Nowogardzie 
przy ul. Boh. Warszawy 32. Kon-
takt 601 161 050.

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Sprzedam mieszkanie 86 m2 w 
Wierzbięcinie wraz z przylegają-
cym ogródkiem oraz garażem cena 
175 000. tel: 604 942 164

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam kawalerkę 32 m2 duży 
balkon. 600 368 810

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
68 m2 na ul. Leśnej. Tel: 602 406 327

• Wynajmę garaż w centrum 
przy byłym hotelu cisy. Tel: 
792 419 080

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamko-
wej- 602 677 563.

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamko-
wej- 602 677 563

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje- 
niski czynsz ul Leśna 5. 605 402 134; 
669 973 818

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej 
693 404 728

• Wynajmę mieszkanie komfortowe, 
kompletnie umeblowane w Nowo-
gardzie. 668 989 393.

• Wynajmę garaż przy 700- lecia; 
501 549 818.

• do wynajęcia kawalerka umeblo-
wana, tel. 502 405 299

MoToRYZAcjA

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwio-
wy) poj. 1,4 benzyna + LPG stan do-
bry. Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Sprzedam tanio Opel Vectra 1991 r. 
– 691 630 338

• Sprzedam opel Vectra c Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASo opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Kredyty hipoteczne, leasing bez 
BIK, KRd, uproszczone procedury. 
513 164 203; Piotr Krekora

• Sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD com-
bi 1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, 

ABS, elektr. Lusterka i szyby, szyber-
dach, kom. Pokładowy + komplet 
opon zimowycg srebr. Metalik stan 
dobry. Cena 4 500 tel. 696 418 677

• Sprzedam Audi A4 combi, poj. 2,5 
TDI rocznik 1999. Ważny przegląd, 
cały rok. Zielony metalic, niklowane 
listwy, 10 poduszek. Cena 12  500 – 
663 349 136

• Sprzedam motorower poj. 50 cm3 
ważny przegląd i OC. Cena do 
uzgodnienia. 663 013 763

• Sprzedam Volkswagen T4 transpor-
ter dziewięciomiejscowy, rok 1994, 
cena 10 tys do uzgodnienia. Tel. 
693 469 317.

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

RolNIcTWo

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Sprzedam Forshmith 100 km, pług 
4-skiby, pług 3-skiby, obracany kom-
bajn ziemniaczany „ANNA” Orka. 
609 480 049

• Sprzedam grunty rolne, wszystkie 
media z możliwością zabudowy. 
516 344 450

• Sprzedam prosiaki; 608 143 712

• Sprzedam prosiaki- 91 39 17 038

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kucyka 3-letniego, ułożo-
ny. Cena do negocjacji. 91 39 25 147.

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinie-
ta”. – 91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamó-
wienie. 796 759 414.

• Kredyty dla rolników. Uproszczone 
procedury. Zapraszamy; 513-164-
203; Piotr Krekora.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny AcoRd – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
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nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1, za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFoRMATYcZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• dUR – dAcH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• dAcHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWARIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• Korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa regulacja okien, drzwi z 
PCV i drewna. Proszę dzwonić po 17- 
tej 695 181 070

• Roletki, moskitiery; 693 843 533.

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Wypożyczalnia samochodów, 
790 405 650.

• Remonty, 508 920 135.

• Remonty, wykończenia fachowe, 
694 817 328.

• Transport, przeprowadzki- szybko, 
tanio. 696 138 406.

• Usługi: docieplanie budynków, ma-
lowanie, glazura, hydraulika, regipsy 
i podłogi, Tel: 600 626 268.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi 
szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych. Tel: 91 39 72 575; 
695 085 470

• Tatuaże- 787 003 665

• Usługi remontowo-budowlane. Pro-
fesjonalnie, szybko i tanio. Wykoń-
czenia pod klucz. 723 109 456

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Transport samochodów z Niemiec 
1200 zł- 790 405 650

• Remonty, montaże- 512 012 856

• Układanie kostki, usługi miniko-
parką. Urządzenie ogrodów. Karsk 
ceny konkurencyjne. 691 664 659

• Mikołaj do wynajęcia- 504 965 111

• USŁUGI oGÓlNoBUdoWlANe- 
889 716 814

• Transport żwiru, piasku, czarnozie-
mu, wywrotka 2,5 t, Tel: 514 740 538

• Remonty- 697 784 540

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, 
Sylwester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- 
szkolenia BHP i P.POŻ- kompleksowa 
obsługa firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Elektryk, monter CO, naprawa 
dachów, tanio, szybko, solidnie; 
506 323 560.

• Pożyczka bez BIK, na dowód osobi-
sty, bez dochodu.Formalności przez 
telefon.513-164 -203.Piotr Krekora.

• Kredyty dla firm.Pożyczki hipotecz-
ne, Leasing bez BIK, KRD. 513-164 
-203.Piotr Krokera

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracowni-
ka do prac wykończeniowych. 
723 432 323

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

• Zaopiekuję się starszą osobą. 
91 350 305 3, po godz. 1600

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego całodobowego, kom. 
507  043  174; tel: 91 39 27  122 do 
godz. 1500

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam drewno opałowe dąb i 
buk tel 603 353 789

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Sprzedam rower trzykołowy (2 koła 
z przodu) w dobrym stanie, zamra-
żarkę 400 L (dobry stan) 606 312 832

• Sprzedam zamrażarkę wys. 85 cm 
szer. 60 cm dł. 110 cm (dobry stan) 
606 312 832

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam 3,5 letnią pralkę firmy 
Whirlpool, z góry otwierana o po-
jemności 5 kg mało używana, stan 
bardzo dobry, kwota 500 zł i okno 
plastikowe białe nowe o wym. 
117/63. kwota 200 zł. Tel. 91 39 
22 954

• Sprzedam: - fotel masujący w ko-
lorze białym - cena 3.000,00 - bez 
negocjacji -szafę 3-drzwiową -wi-
śnia z lustrem kryształowym - cena 
do uzgodnienia - maszyna szyjąca 
walizkowa, biurko jasne, regał do 
przedpokoju - ciemny: wersalkę- 
cena do uzgodnienia. tel. kontakto-
wy 608628776

• Sprzedam owczarki niemieckie- 91 
39 10 656

• Sprzedam wózek spacerowy Tako 
Sport Star czerwono- czarny jak 
nowy. Cena 300 zł. 798 480 902

• Oddam kotki; 608 143 712

• Oddam kotka (samiec)- 39 17 305

• Sprzedam camping „Knaus” 5-oso-
bowy 1968 r. stan dobry zarejestro-
wany cena 3000 tel: 696 418 677

• Sprzedam drewno tartaczne – Oflisy 
na opał tel; 514 740 538

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- 
tygodniowe- ojciec wnuk podwój-
nego zwycięzcy świata, matka z ro-
dowodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam butle gazowe używane- 
11 kg, 725 138 171

• Sprzedam 7-tygodniowe pieska 
szczeniaczka, rasy York. 605 461 307.

• Sprzedam pilarko-frezarkę własnej 
konstrukcji z wózkiem bocznym. 
609 312 088.

• Sprzedam wózek spacerowy- 
727 511 537

• Sprzedam rusztowanie Warszawskie 
787 954 274

• Sprzedam traizega- piła- 787 954 274

• Sprzedam pasy do spinania- 
787 954 274

• Sprzedam piec CO sterowany kom-
puterem. 602 652 381

• Sprzedam wózek dziecięcy- 
696 987 327

• Sprzedam łódkę plastik 2 osobowa. 
Cena 800 zł 669 973 818

• Piec gazowo-olejowy Weissman typ 
VNO-18 + 3 zbiorniki na paliwo- pla-
stikowe metalu. 668 989 393

• Okna prawie nowe plastiki kolor ma-
chagoni. 668 989 393.
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻe 
BlASZANe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
lesław M. Marek zastępcanaczelnego,Marcin 

Nieradka, jarek dąbrowski - redaktortechniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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ReGUlARNA lINIA MI KRo BU So WA SeRocKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZeWÓZ oSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kursu-
jeodponiedziałkudoniedzieli

Regularna linia MeTRo        tel. 505 619 600
odjAZdY Z NoWoGARdU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odjAZdY Ze SZcZecINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5-kursujeodponiedziałkudopiątku,A-kursujeodponiedziałkudosoboty,7
kursujewniedzielewrokuszkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNdA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty

PRZeWÓZ oSÓB - Ro MAN BIŃcZYK - linia Regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIAŁKU do PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd
PKSstanowiskonr11) 17.30, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
SoBoTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 
NIedZIelA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (OdjazdzDwor-
caPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Grudziądz

Artur Komisarek  
na Gali Kolarskiej

W piątek 26 listopada odbyła się w Grudziądzu Gala Sportu organizowa-
na przez tamtejszy klub kolarski . ALKS Stal Grudziądz to wielokrotny klu-
bowy mistrz Polski. Na gali kolarskiej długo wymieniano sukcesy zawod-
ników, którzy zdobyli w tym sezonie aż 57 medali. Najwięcej złotych (23).  
Klub pamięta o swoich zawodnikach. Na galę zaproszono Artura Komisarka 
wraz z Matką i bratem Patrykiem. Uroczyście Ich powitano  i w obecności 
przedstawicieli  władz miasta, województwa oraz parlamentarzystów przy-
pomniano sukcesy Artura oraz Jego zmagania z chorobą. Obok prezentuje-
my apel jaki został skierowany do wszystkich dostojnych gości.

Artur z Rodziną oraz działacze klubu sportowego LUKS Chrabąszcze No-
wogard serdecznie dziękują działaczom ALKS Stal Grudziądz za wsparcie i 
wysiłki czynione w celu udzielenia pomocy.

LMM

Pogoń Szczecin  
w Nowogardzie!

11 grudnia, w drugiej edycji turnieju PBO CUP weźmie udział m.in. 
drużyna Pogoni Szczecin.

Zawody odbędą się na hali sportowej ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Ich organizatorami są działacze Olimpii Nowogard: Marcin Nieradka, Przemy-
sław Saja i Roman Golema. W zawodach oprócz zespołu gospodarzy wezmą 
udział: Pogoń Szczecin, Pogoń ̀ 04 Szczecin, Kluczevia Stargard, Vineta Wolin, 
Sarmata Dobra, Kasta Szczecin Majowe, Victoria Słupsk. 

Turniej bardzie miał także charakter charytatywny. Zysk ze sporze darzy 
biletów przeznaczony będzie na rehabilitację chorej Pauliny Skrzyniarz. Więcej 
szczegółów w następnym wydaniu „Dziennika”.    

jbz

Memoriał Franciszka Palenicy  
- akcja w meczu finałowym
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SKÓRoMeTAl s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

Wyprzedaż!
Odzieży dziecięcej -30% -50%; 

Bielizny damskiej i męskiej -20%-30%
Pasaż MAX 

ul. 15 Lutego 9c

Zapraszamy
do sklepu „Anusia” 

przy ul. 3 Maja 40 

dnia 6.12.2010 r. 
Mikołaj będzie rozdawał 

paczki zakupione w sklepie

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2
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Kapłańskie serce umarło 
Pełne po brzegi miłości 
Kapłańskie serce się wdarło 
W życia pragnące radości 
 
Kapłańskie serce jak pielgrzym 
Codziennym trudem sterane 
Doniosło Panu z wdzięcznością 
Skarby na szlaku zebrane 
 
Kapłańskie serce co biło 
Jak dzwon wołający na Apel 
Kapłańskie serce co kryło 
Współczucie i mądrość i zapał 
 
Już biegu meta, zawody skończone 
Już teraz, przez okna Niebieskie otwarte 
Spogląda na lud co dziś zasmucony 
Lecz ufa, że wieczne i życia jest warte

Marek Słomski

Nowogard pożegnał 
swojego proboszcza

Ponad pięćdziesięciu kapłanów i tłumy wiernych żegnały wczoraj zmar-
łego w niedzielę proboszcza parafii pw. WNMP ks. Grzegorza Zaklikę.

Takie uroczystości Nowogard 
przeżywa bardzo rzadko. Już od 
rana w mieście można było wyczuć 
specyficzną atmosferę. Choćby ulice 
przyozdobione flagami z kierem 
przypominały mieszkańcom, że 
żegnamy kogoś bardzo ważnego i 
wyjątkowego. 

Msza pogrzebowa rozpoczęła się 
o godz. 12. Najstarsza nowogardzka 
świątynia, na której czele przez nie-
spełna 20 lat stał ks. Zaklika pękała 
w szwach. Nabożeństwo koncele-
brował arcybiskup Andrzej Dzięga. 
W mszy uczestniczyli także biskupi 
Marian Kruszyłowicz i Jan Gałecki. 
W pierwszych ławach świątyni za-
siadała żegnająca ks. proboszcza ro-
dzina i przyjaciele. Nie zabrakło także 
przedstawicieli lokalnego samorządu, 
na czele z burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą. 

Trumna z ciałem ks. proboszcza 
ustawiona przed ołtarzem. Przed 
nią warta honorowa pracowników 
Służby Więziennej. W nawach bocz-
nych kościoła poczty sztandarowe 
wszystkich nowogardzkich szkół, 
oraz organizacji samorządowych. 
Przed ołtarzem mnóstwo wieńców i 
kwiatów złożonych księdzu probosz-
czowi w podziękowaniu.  

Po zakończeniu mszy uformował 
się kondukt żałobny. Robił wrażenie, 
bo ks. Grzegorza Zaklikę w ostatnią 

drogę na cmentarz odprowadzały tłu-
my. Wszystko, to w pięknej, śnieżnej 
scenerii.  

W imieniu mieszkańców ks. pro-
boszcza Grzegorza Zaklikę pięknie 
pożegnał burmistrz Kazimierz Ziem-
ba. Oto jego fragment: 

- Niech przykład tak pięknego ży-
cia dla naszej nowogardzkiej ziemi i 
bliźnich będzie dla nas zachętą byśmy 
kontynuowali Twoje dzieło. To smutna 
chwila rozstania, ale także piękne pod-
sumowanie wspaniałego życia.

Dziś, żegnając się z Tobą Przyjacielu 
pragnę Ci serdecznie podziękować za 
to wszystko co uczyniłeś dla dobra tej 
ziemi, parafii i nas wszystkich. A te 
sztandary, na których wyhaftowano 
złotą nicią „Bóg, Honor, Ojczyzna, 
Wolność i Nauka, które tyle razy 
wprowadzałeś do tej Świątyni, dzisiaj 
przepasane kirem żegnają Cię oddając 
należny hołd. I bijące dzwony Miłość, 
Wiara i Nadzieja, które tak radowały 
Twoje serce odprowadzają Cię w ostat-
nią ziemską drogę.

Rodzinie, najbliższym i wszystkim 
wiernym składam wyrazy nieutu-
lonego smutku i żalu. Wierzę, że 
miłosierny Bóg, któremu tak bardzo 
zaufałeś obdarzy Cię wieczną nagrodą 
w niebie. Będziemy z wdzięcznością 
wspominać Cię. Spoczywaj w Pokoju.             

Marcin Nieradka

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród 
tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez 
Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy 
umierają, tak  też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” 1 Kor 15,20-22

Żegnamy Księdza Grzegorza Zaklikę, Proboszcza  
Parafii pw. WNMP w Nowogardzie, człowieka wielkiego 
serca, życzliwego i zawsze otwartego na potrzeby innych, 

który Był dla nas wzorem i drogowskazem.

Czcigodny Księże Proboszczu, Drogi nasz Przyjacielu!
Dziękujemy, że Pan Bóg postawił Cię na naszej drodze, że byłeś dla 

nas szansą nawrócenia się do Boga, pomocą we wzajemnym prze-
baczeniu, podporą i zachętą do życia w prawdzie, Ty, który prowa-
dziłeś i przygarniałeś jak ojciec przygarnia i prowadzi swe dzieci.  
W pamięci pokoleń pozostanie dobroć i dzieła Twoje, Czcigodny Księ-
że Grzegorzu. W modlitwach naszych zanosić będziemy przed Majestat 
Najwyższego dziękczynienie za dar Twojej Osoby. 

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Ci szlachetne czyny i przyjmie do grona 
swoich wybranych. Spoczywaj w pokoju! 

Księża i Wspólnota Parafialna Parafii 
pw. WNMP w Nowogardzie

Po śmierci naszego brata 
Księdza Grzegorza Zakliki, 
pragniemy złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności Dy-

rekcji szpitala, pielęgniarkom, personelowi techniczne-
mu oraz p. mgr Barbarze Szcześnik za troskliwą opie-
kę nad naszym bratem. Dziękujemy również Władzom 
Miasta Nowogardu, samorządowcom jak również in-
stytucjom takim jak: Caritas, Dom Pomocy Społecznej 
i Zakład Karny, z którymi był On przez wiele lat zwią-
zany.

W sposób szczególny dziękujemy Księżom, Przyjacio-
łom, Parafianom, młodzieży, dzieciom za modlitwę, za 
ofiarowywane i odprawiane Msze Święte w Jego inten-
cji. Dziękujemy wszystkim, którzy manifestowali swo-
je wyrazy zainteresowania, pomocy i współczucia oraz 
osobom anonimowym za ofiarowane cierpienie.

Dziękujemy za pełne modlitewnego skupienia towa-
rzyszenie w ostatniej drodze naszego zmarłego brata.

Serdeczne Bóg zapłać!
Rodzina
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Nowogard był jego Brazylią
Ks. Proboszcz Grzegorz Zaklika, jako młody kapłan marzył o wyjeździe na misje do Brazylii. Zdrowie nie pozwoliło mu spełnić zamiarów. W 1973 

r. przeniósł się z Poznania do naszej diecezji. Stwierdził, że tutaj będzie realizował swoje misyjne powołanie.

Mały Grześ urodził się 17 stycznia 
1945 r. w Jadwisinie pow. Wołomin. 
Później cała rodzina przeniosła się do 
Wielkopolski. 

- Grześ był bardzo ułożonym dziec-
kiem. To był wrażliwy chłopiec. Służył 
do mszy w miejscowym kościele. Kie-
dyś mama opowiadała nam, że zda-
rzało się jej przyuważyć go na samot-
niej modlitwie już, jako kilkuletniego 
chłopca. Właściwie wszyscy wiedzieli, 
że Grzegorz będzie księdzem. Do tego, 
jako młody chłopak przejawiał wiele 
talentów organizacyjnych. W tygo-

dniu czas wypełniała nam praca w 
gospodarstwie. Natomiast w weekend 
Grześ organizował zabawy dla całej 
wsi np. podchody, wycieczki piesze i 
rowerowe – mówi Elżbieta, siostra 
zmarłego księdza proboszcza.

Po ukończeniu podstawówki mło-
dy Grzegorz zdecydował się na 
pójście do Małego Seminarium w 
Olsztynie. Tak się też stało, choć nie 
zdążył tam zdać matury, bo szkołę 
zamknięto. Po maturze ukończonej 
już w szkole świeckiej swe kroki skie-
rował do poznańskiego seminarium. 

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 
1969 r. w katedrze w Poznaniu. 

- Jego marzeniem był wyjazd na 
misje do Brazylii. Przygotowywał się 
bardzo do tego wyjazdu. Niestety nie 
pozwoliło mu na to zdrowie. Ale cie-
szył się, że przez zdrowie uniknął też 
wojska. W czasach PRL-u dla młodych 
księży było to strasznym przeżyciem 
– opowiada Wiesława, druga siostra 
ks. Grzegorza mieszkająca dziś w 
Nowym Tomyślu. 

Młody ks. Grzegorz długo nie mógł 
się pogodzić z faktem, że niedane mu 
było wyjechać do Brazylii. Wymyślił, 
więc że swoje misyjne powołanie 
zrealizuje w Diecezji Szczecińsko 
– Kamieńskiej. Kościół katolicki 
tworzył tutaj swoje struktury. Zie-
mie zachodnie potrzebowały wtedy 
kapłanów jak wody. Organizować 
życie katolickie w kraju rządzonym 
przez komunistów nie było łatwo. 
Jako wikariusz pracował najpierw w 
Świnoujściu, a później w Szczecinie. 

- To był dla niego piękny czas. Był 
wtedy bardzo aktywny, jako turysta. 
W góry, które zawsze kochał ściągał 
tłumy studentów. Nawet na krótko 
przed śmiercią mówił, że jego marze-
niem jest jeszcze raz wejść na Rysy. 
Organizował też rajdy rowerowe, 
nawet dookoła Polski – wspomina 
Elżbieta, która z rodziną mieszka dziś 
we Francji. 

W Świnoujściu ks. Grzegorz za-
kłada nawet klub wspinaczki wy-
sokogórskiej. W 1975 r. razem z 
przyjaciółmi organizuje wypad do 
Iranu. Zdobywa tam kilka pięcio-
tysięczników. Teheran wspomina 
jeszcze przez kilkadziesiąt lat. 

- Gdy trochę osłabł, to organizował 
już wyjazdy na motorze. Była nawet 
wycieczka do Londynu. W mnóstwie 
ludzi zaszczepił turystycznego bakcyla. 
Kochał odkrywać naturę i szukać w 
niej Boga – mówi Wiesława. 

Pierwsza parafia ks. Grzegorza, 
na której został proboszczem to 
Sielsko koło Węgorzyna. Gościł tam 
krótko. 23 lutego 1991 r. przybył do 
Nowogardu, by w parafii pw. WNMP 
duszpasterzyć do końca. Szybko po-
kochał nowe miejsce i zaskarbił sobie 
serca parafian.   

- Faktycznie pokochał to miasto. 
Wiedział, że zostanie tutaj już do 
końca. Praca w parafii pochłaniała 
go do tego stopnia, że nie miał czasu 
dla rodziny. Ileż razy zapraszaliśmy go 
do Francji, a on odmawiał i twierdził, 
że nie może zostawić parafii. Pierwszy 
raz odwiedził nas dopiero około sied-
miu lat temu. Zawsze przywoził ze 
sobą grupę ludzi, by pokazać im cie-
kawe turystycznie miejsca – opowiada 
Elżbieta, która towarzyszyła swemu 
bratu w ostatnich dniach.  

W Nowogardzie ks. Grzegorz nie 
odstąpił od organizacji pielgrzymek. 
Nie były to zwykłe podróże np. ślada-
mi Jana Pawła II. Prze zabraniem na 
wyjazd grupy osób ks. Zaklika sam 
objeżdżał trasę, sprawdzał miejsca 
pobytu i dobrze je poznawał, by 
później pełnić rolę przewodnika. 
Ks. Zaklika mocno przeżył pożar 
kościoła w 2005 r. Odbudowa świą-
tyni stała się jego najważniejszym 
życiowym celem. Zabrakło już czasu 
na wymarzone podróże do Rzymu, 
czy Ziemi Świętej. 

Marcin Nieradka                     

Laudacja dyrektora  
Zakładu Karnego w Nowogardzie

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, członkowie rodziny, wszyscy obecni na 
dzisiejszej uroczystości! 

Żegnamy dziś naszego przyjaciela, pasterza i kapelana księdza Grzegorza 
Zaklikę. 

"Światłość w ciemności świeci" - te słowa św. Jana Ewangelisty oddają 
w pełni sens wieloletniej, niełatwej, pełnej wyrzeczeń i poświęcenia pracy 
duszpasterskiej zmarłego, posługującego dla osób pozostających w trudnym 
odosobnieniu. 

Ta praca, którą również wspólnie z nami funkcjonariuszami i pracowni-
kami Wykonywałeś, byłaby wiele trudniejsza gdyby nie Twoja księże Grze-
gorzu uczciwość, wierność swoim poglądom, służenie prawdzie oraz Twoje 
złote serce zawsze dla nas otwarte. 

Za to wszystko, za duszpasterską posługę za to, że mogliśmy być mądrzy 
Twoją mądrością z serca dziękujemy! 

Panu Bogu dziękujemy za to, że dał nam Ciebie. 
Księże kapelanie! Twoje dzieło pozostanie na zawsze pośród życzliwości 

tych z którymi żyłeś i pracowałeś i tych dla których się poświęciłeś. 
Spoczywaj w pokoju!

Ks. Grzegorz Zaklika 
– honorowy obywatel 
Nowogardu

Pożegnaliśmy wczoraj jedną z największych postaci powojennego Nowo-
gardu. I choć czasy nie te, to zawsze wydawało mi się, że Ks. Grzegorz jest 
arystokratą. Kimś, kto przewodzi nam duchowo, a w ostatnim czasie mocno 
organizacyjnie. Jego pełne dobroci postępowania sprawiało, że chyba nikt 
nie potrafił mu odmówić. Dokonań duszpasterskich i organizacyjnych ks. 
Grzegorza Zakliki raczej tłumaczyć nie trzeba.  

Proponuję, więc nadać ks. Proboszczowi Grzegorzowi Zaklice tytuł hono-
rowego obywatela miasta Nowogard. Uważam, iż Rada Miejska powinna zająć 
się tym tematem już na najbliższych obradach. Myślę, że ten wniosek zyska 
akceptację i poparcie pozostałych radnych. Choć pośmiertnie Ks. Grzegorz 
Zaklika, byłby pierwszą osobą, której przyznany zostanie tytuł Honorowego 
Obywatela Nowogardu.   

Marcin Nieradka - radny
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Wspominamy Księdza Grzegorza
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     ZAPRASZA NA 
 

 

 

• WYŚMIENIA KUCHNIA
• MIŁA I PROFESJONALNA OBSŁUGA
• SZAMPAŃSKA ZABAWA
•  OPRAWĘ MUZYCZNĄ W STYLU 
    DISCO ZAPEWNI DJ VARIX (Krzysztof Żylak)

Szczegółowe informacje i zapisy
w lokalu, kontakt 91 392 24 24, 608 053 371
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

II Niedziela Adwentu (Mt 3,1-12)

Konieczność nawrócenia
„W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te sło-

wa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi 
się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygo-
tujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z 
sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była sza-
rańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Ju-
dea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do 
chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmi-
jowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydaj-
cie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożo-
na. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w 
ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. 
On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym”.

Wstrząsające są słowa św. Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii. Jan na-
dal woła na pustkowiu i nikt go nie chce usłyszeć. „Nawracajcie się ... przy-
gotujcie drogi Panu ... prostujcie ścieżki dla Niego”. Słyszymy je wiele razy w 
życiu, ale jak to zwykle bywa „jednym uchem wleciało, drugim wyleciało”. 
Tyle już adwentów było w naszym życiu i tyle szans na zmianę życia. Nawo-
ływanie Jana nadal jest wołaniem na pustkowiu współczesnego świata. Nikt 
nie traktuje poważnie jego słów i upomnień. Nikt nie chce uznać, że ma coś 
do wyprostowania w swoim życiu, do naprawienia, do zmiany, do oczysz-
czenia...  Jan woła a świat patrzy na niego jak na dziwaka… Kapłani woła-
ją, a my patrzymy na nich jak na odludków… Mało kto słucha, a nawet jeśli 
słucha to nie bierze poważnie tych słów. Tak chętnie prostowalibyśmy drogi, 
ale innym, tak chętnie nawracalibyśmy, ale innych... A Ja...? Czy naprawdę 
nie mam nic do zmiany..?

Trzeba wielkiej pokory żeby przyjąć i uznać słowa św. Jana, ale też trzeba 
najpierw przestać być głuchym, żeby je usłyszeć. W zalewie przedświątecz-
nych przygotowań, szaleństwie zakupów „mikołajkowych” i gwiazdkowych 
nie mamy czasu, nie chcemy usłyszeć nawoływania św. Jana. Ponad 2000 lat 
temu narodził się Zbawiciel świata, ale jakoś dziwnie nie przyszedł On jesz-
cze do wielu spośród Jego wyznawców, bo ich drogi nadal są kręte, bo ich 
ścieżki nadal pogmatwane, bo ich uszy nadal pełne wrzasku i hałasu, a ich 
serca zatwardziałe. A może zamiast przygotowywać się do świąt, najpierw 
przygotuj się na „przyjście Pana”? Nawrócenie - czy to coś dla mnie jeszcze 
znaczy? Pan Bóg czeka…

Ks.Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczyna się już okres Adwentu, czas radosnego przygotowania na przyj-

ście Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codziennie na Ro-
raty o godz. 17.00 – w poniedziałki, środy, piątki; o godz. 6.30 – w wtorki i 
czwartki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci i młodzież niech przynoszą ze sobą ad-
wentowe lampiony. Zapraszamy na Msze św. w niedzielę o g.7.30; 9.00; 11.00; 
12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; Jarchlinie o g.10.00; w Sąpolnicy o g.10.00. W 
tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00. 

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w dniach 
29.12.2010 – 02.01.2011 do Rotterdamu. Punkt przygotowań w parafii pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 19.00 w ra-
mach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 
2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republika.pl)

W najbliższych dniach roznoszone będą poświęcone opłatki na stół wigilijny. 
Roznosić je będą  osoby ze wspólnot naszej parafii, które mają specjalne iden-
tyfikatory stwierdzające tożsamość. Prosimy uważać na oszustów, podszywają-
cych się za osoby z parafii.

W pierwszy piątek 3 grudnia wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezu-
sa za nasze grzechy. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź 
od godz. 17.00.

W pierwszą sobotę 4 grudnia oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. W naszym mieście jest także kolejny Dzień Fatimski, 
gdzie w Parafii pw. MB Fatimskiej na osiedlu Bema o godz. 12.00 odbędzie się 
Uroczysta Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy.

W tym dniu przed południem odwiedzamy także chorych z terenu naszej pa-
rafii. Będzie to dla nich okazja do Spowiedzi św., przyjęcia Komunii Św., czy 
sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o przygotowanie domu do tego 
spotkania, ponieważ będzie przyniesiony Najświętszy Sakrament (biały obrus, 
świece, krzyż). 

W tym tygodniu wspominamy:
· Piątek 3.12 – św. Franciszka Ksawerego
· Poniedziałek 6.12 – św. Mikołaja
· Wtorek 7.12 – św. Ambrożego
· Środa 8.12 – Niepokalane Poczęcie NMP 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 

ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 
2 posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwie-
dzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedza-
nia, ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do 20 grudnia. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl

Zapraszamy na ŚWIATOWE DNI MłODYCh 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku.

Już za niespełna rok - 16 sierpnia 2011 r. - w Madrycie 
rozpoczną się XXVI Światowe Dni Młodzieży. Hasłem spo-
tkania, które potrwa do 21 sierpnia, będą słowa „Zakorze-
nieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Na dni 
młodych do Hiszpanii - jak zapowiadają przygotowujący 
pielgrzymkę młodych - przyjedzie ponad 2 mln uczestni-
ków. Hiszpański Komitet Organizacyjny oczekuje ok. 50 tys. 
młodych osób z Polski. Czy tak będzie? Zależy to w dużej 
mierze od tego, czy już teraz uda się włączyć rzesze młodych 
do programu duchowych przygotowań do przyszłorocznych 
Światowych Dni Młodzieży.

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Organizuje-
my wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie składał się z dwóch eta-
pów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii w dniach 11-15.08, 
i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. Koszt całości ok. 2000 zł (w tym przejazd 
autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie). Zapisy i infor-
macje: Punkt przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00). Info: www.madryt2011.pl 
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W dniu 1 grudnia 2010 roku w 
Sali Obrad Ratusza odbyła się I Se-
sja Rady Miasta. Obrady prowadził 
radny senior – Czesław Kozieł. Po 
wysłuchaniu hymnu narodowego i 
uczczeniem minutą ciszy zmarłego 
Proboszcza Grzegorza Zakliki głos 
zabrał Przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej Dariusz Ćmil 
i wręczył radnym zaświadczenia o 
wyborze. Kolejnym punktem było 
ślubowanie – tekst ślubowania od-
czytał najmłodszy radny Marcin 
Nieradka po czym alfabetycznie od-
czytywani radni oświadczali: Ślu-
buję! Niektórzy dodawali formuł-
kę „Tak mi dopomóż Bóg!”. ( Tekst 
ślubowania określa ustawa o samo-
rządzie terytorialnym. Brzmi ono: 
„Ślubuję uroczyście jako radny pra-
cować dla dobra i pomyślności gmi-
ny, działać zawsze zgodnie z prawem 
oraz z interesami gminy i jej miesz-

kańców, godnie i rzetelnie reprezen-
tować swoich wyborców, troszczyć 
się o ich sprawy oraz nie szczędzić 
sił dla wykonywania zadań gminy”).

W swoim krótkim przemówieniu 
ksiądz Grzegorz Legutko podzięko-
wał za uczczenie minutą ciszy zmar-
łego Proboszcza, zaprosił radnych 
na mszę świętą pogrzebową i przed-
stawił scenariusz ceremonii. 

Głos zabierali jeszcze Antoni Bie-
lida, który podziękował Gminnej 
Komisji Wyborczej za ciężką pracę 
przy ustalaniu wyników wyborów i 
zapewnienie spokojnego ich prze-
biegu,oraz Burmistrz Kazimierz 
Ziemba, który  złożył gratulacje wy-
branym radnym i życzył owocnej 
pracy dla dobra Gminy.

Na wniosek prowadzącego obrady 
radni jednomyślnie przyjęli uchwałę 
o przeniesieniu dalszej części obrad  
na dzień 8 grudnia.

LMM

I Sesja Rady Miasta OŚWIADCZENIE KWW WSPÓLNY 
NOWOGARD W SPRAWIE  
II TURY WYBORÓW  
NA BURMISTRZA NOWOGARDU

My, członkowie KWW Wspólny Nowogard wraz z naszym kan-
dydatem na burmistrza Tomaszem Szafranem oświadczamy, że nie 
udzieliliśmy i nie udzielamy naszego poparcia żadnemu z kandyda-
tów biorących udział w II turze wyborów na burmistrza Nowogardu. 
Oświadczamy również, że Radni Wspólnego Nowogardu nie zawarli koalicji 
z żadnym innym ugrupowaniem.

Jeśli ktokolwiek posługuje się informacją, że uzyskał poparcie Wspólne-
go Nowogardu, czyni to, aby celowo wprowadzić wyborców w błąd. Jeste-
śmy pełni szacunku do osobistych poglądów naszych sympatyków. Dlatego 
zwracamy się do nich z prośbą o dokonanie wyboru zgodnego z własnymi 
przekonaniami.

Z poważaniem KWW Wspólny Nowogard

Nasz komentarz

Nie poparli - mądry wybór!
Wbrew krążącym pogłoskom Wspólny Nowogard nie poparł kandydata 

SLD na  burmistrza miasta Roberta Czaplę. Niewątpliwie świadczy to o tym, że  
kontestującemu dotychczasową politykę miasta ugrupowaniu nie po drodze z  
projektem rzekomej zmiany, który polega jedynie na zmianie personalnej  
burmistrza, a nie wiąże się z zasadniczą zmianą kierunków rozwojowych  
miasta i sposobu sprawowania władzy. Jednocześnie należy podkreślić ,że  
kierownictwo Wspólnego Nowogardu   nie uległo pokusie frymaczenia  
poparciem wyborców dla uzyskania osobistych korzyści, co dobrze rokuje  
dla jakości debaty publicznej w rozpoczynającej się kadencji. Pozostaje  
mieć nadzieję ,że podobną dojrzałość wykażą wyborcy WN.

red.

Wędkarze popierają 
 Kazimierza Ziembę

Szanowni wyborcy
Doceniając dotychczasową działalność i współpracę z Polskim Związkiem 

Wędkarskim Okręgu Szczecińskiego, zwracamy się do Państwa, szczególnie 
do członków Związku Wędkarskiego z prośbą o poparcie kandydatury Ka-
zimierza Ziemby na Burmistrza Nowogardu.

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego

Zachęcam 
do udziału w II turze 
wyborów 5 grudnia 

i oddania głosu 
na Burmistrza 

Kazimierza Ziembę. 
Rafał Paśko

Kto będzie burmistrzem?
Odpowiedź na to przedostatnie pytanie wyborcze otrzymamy zapewne 

około północy w niedzielę.
Zakładam tak szybko ustalony wynik bo kandydatów tylko dwóch, głosowanie 

i liczenie łatwiejsze i rezultat nie budzący wątpliwości – wyborcy pójdą, zagłosują 
i wybiorą! Tylko czy pójdą? Obiektywnie trzeba stwierdzić, że pogoda nie sprzy-
ja kandydatom. Szczególnie jeden z nich może być zaniepokojony – wszak prawie 
pewny elektorat wiejski może z przyczyn obiektywnych do urn nie dotrzeć. 

Póki co kampania jest spokojna, ale kandydaci pracują aktywnie – plakaty, ulicz-
na agitacja, spotkania w zakładach pracy, pospiesznie organizowane zebrania wiej-
skie i nie tylko…  Paradoksalnie im dłużej trwa kampania tym programy stają się 
bardziej zbieżne, a nawet takie same.  Co więc zadecyduje o wyborze?  Kampania 
w telewizji, oficjalne poparcie szefa partii, który już po raz drugi zawitał do Nowo-
gardu by poprzeć Roberta Czaplę czy dotychczasowy dorobek, znajomość proble-
mów od podszewki, znajomość z imienia i nazwiska ludzi odgrywających w gmi-
nie poważne role i znajomość tych prostych ludzi ciężko pracujących i ta nie bez 
znaczenia koalicyjność z Platformą Obywatelską od szczytów władzy poprzez Sej-
miki, województwa i powiaty.

Przy wyborze wyborcy zapewne wezmą pod uwagę także to ostatnie wyborcze 
pytanie, na które nie znamy odpowiedzi: jaka będzie koalicja rządząca w Radzie 
Miejskiej?  Który z kandydatów jest bliższy stworzenia stabilnej koalicji , bez której 
nie da się realizować nawet najprostszych obietnic wyborczych? 

Do wyborów powinniśmy iść!. Iść, by zniknęło obiegowe powiedzenie – znowu 
oni wybrali! Nie „oni” tylko MY. W pierwszej turze wyborów w domach pozostało 
ponad 10 000 wyborców. Czy te 10 000 ma prawo narzekać? Nie powinni narze-
kać, ale powinni żałować. Gdyby poszli układ sił w Radzie byłby inny, a i burmistrz 
mógł być wybrany w pierwszej turze. My jednak wolimy narzekać…  Nie narzekaj-
my, pójdźmy w niedzielę do wyborów – będziemy mieć swojego burmistrza , przez 
nas wybranego!

LMM
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Wszystkiego najlepszego 
Z okazji urodzin dla

Tadeusza 
Kozioł 

naszego kolegi i przyjaciela Koła 
PZW Tęczak w Nowogardzie. 

Tadziu, oby zdrówko i humor Ci 
dopisywały, to i szczęścia w życiu 

nie zabraknie. Przy okazji 
podziękowania za wiele lat dobrej 

współpracy składa. 
Zarząd Koła PZW  Tęczak 

w Nowogardzie 

ŻYCZENIA

Centrum Edukacji w Nowogardzie 

„Góra grosza” od dzieci 
z Centrum Edukacji 

W dniu 26.11.2010 Odbyło się spo-
tkanie podsumowujące realizowa-
ny program „Góra Grosza”, Nad pro-
gramem patronat sprawuje Towarzy-
stwo „Nasz Dom”, a Centrum Eduka-
cji – Szkoła Prywatna realizuje go przy 
wsparciu nauczycieli i przede wszyst-
kim dzieci, które solidarnie zbierały 
grosiki. Celem akcji jest pomoc dzie-
ciom z rodzin dotkniętych ubóstwem 
i patologiami . Cele główne, jakie re-
alizuje Towarzystwo „ Nasz Dom” to: 
Profilaktyka kryzysu w rodzinie, Pro-
fesjonalna rodzinna opieka, Metoda 
indywidualnych planów pracy z dziec-
kiem i rodziną dla domów dziecka, 
rodzin zastępczych i programów pro-
filaktycznych, Prowadzenie małych 
domów dla dzieci i Wdrażanie pro-
gramów przekształceń domów dziec-
ka. Działalność Towarzystwa to rów-
nież kampanie społeczne w tym „Góra 
Grosza” oraz „Pocztówka do ŚW. Mi-
kołaja” na rzecz domów dla dzieci i za-
wodowych rodzin zastępczych. By po-
twierdzić, że warto jest zachęcać dzie-
ci do zbierania nawet najmniejszych 
monet zapytałem Dyrektor Domów 
dla Dzieci oraz członka zarządu Towa-
rzystwa „Nasz Dom” Iwonę Niemasz –
„ Dzisiejsze spotkanie jest bardzo waż-
ne, ponieważ odwiedzana przeze mnie 
szkoła zdobyła pierwsze miejsce w wo-
jewództwie zachodniopomorskim w 
gromadzeniu środków  w ramach Pro-
gramu „Góra Grosza”. Pieniążki z pro-
wadzonej akcji przeznaczane są na 
działalność rodzinnych domów dziecka 
i innych placówek, w których znajdują 
się dzieci. Bardzo ważną kwestią jest 
fakt, iż zebrane środki to 2 475 038, 99 
zł to pieniążki zebrane od dzieci z ca-
łego kraju, co stanowi bardzo duży za-
strzyk wobec potrzeb dla dzieci takich 

jak np. zakup aparatów słuchowych, or-
todetycznych, okularów czy innych po-
mocnych przedmiotów niezbędnych dla 
dziecka jak i również wyjazdów na wa-
kacje. Przesłaniem akcji niech będzie 
zdanie, – że pomagając innym poma-
gam również sobie, co stanowi, że jeste-
śmy później bardziej wrażliwymi i lep-
szymi ludźmi. Akcja ma jeszcze jeden 
bardzo ważny aspekt – uczy wrażliwo-
ści wobec innych.  Perspektywa prowa-
dzonej akcji jest nadal  otwarta. Wła-
śnie od wczoraj tj. 25.11.2o10 roku do 
03.12.2011 została inaugurowana ko-
lejna edycja. Prowadzona akcja rozwi-
ja się z roku na rok z dużym powodze-
niem, co potwierdza, że jest bardzo po-
trzebna.  Moim zadaniem jest propago-
wanie tej szczytnej akcji, co potwierdza 
fakt, że dziś jestem tu w tej szkole.  Na-
sze działania są bardzo klarowne - na 
dowód tego mam dziś z sobą wykaz z 
wcześniej przeprowadzonych i opła-
conych przedsięwzięć. Jest to po to, by 
każdy darczyńca dokładnie wiedział, 
na co wydaje swoje oferowane środki.”. 

Po oficjalnych wypowiedziach 
przyszedł czas na krótki, ale bardzo 
wdzięczny program artystyczny, gdzie 
dzieci tańczyły i recytowały wierszyki. 
Puentą tego było wręczenie kwiatów i 
podziękowania jak i również wspólne 
pamiątkowe zdjęcie z okazałym cze-
kiem.  

Opr. Jarosław Bzowy 

Podziękowania
Dyrektor Prywatnej Szkoły Podsta-

wowej Jan Kopyciński składa serdecz-
ne podziękowania  Bankowi PKO S.A. 
za nieodpłatną pomoc przy liczeniu 
i księgowaniu  tej prawdziwej „góry 
grosików”.

Komunikat Policji
Komisariat Policji w Nowogardzie 

prowadzi postępowanie w sprawie 
kradzieży z włamaniem do miesz-
kania przy ul. Boh. Warszawy 106 
w Nowogardzie dokonanego w dniu 
25 listopada 2010 r. Dokonano za-
boru aparatu fotograficznego mar-
ki Canon nr fabryczny 9224508830, 
biżuterii srebrnej, tj. pierścionków, 
łańcuszków i zawieszek srebrnych 
oraz innych drobnych przedmio-
tów, butelki wódki marki Śliwowi-
ca z charakterystyczną złotą nitką, 
wina marki Totino, wina musujące-
go, kilku ręczników, słuchawek ste-
reofonicznych kol. czarnego, tuszu 
do drukarki marki Black Point.

Na podstawie opisu świadka 
przedstawiamy portret pamięciowy 
sprawcy kradzieży. W przypadku 
rozpoznania osoby lub posiadania 

jakichkolwiek informacji mających 
związek ze sprawą proszę o kon-
takt z prowadzącym postępowanie, 
mł.asp. Marcinem Święcickim, tel. 
91-57-92-308 lub 997. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

UWAGA KOMUNIKAT POLICJI
Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w sprawie kra-

dzieży samochodu Audi A 4 kombi kol.  błękitny metalik na gryfickich nu-
merach rejestracyjnych, do której doszło w nocy z  soboty na niedzielę  tj z 
23/ 24 października 2010r z niestrzeżonego parkingu w okolicy lokalu Przy-
stań przy ul. Zielonej w Nowogardzie.

Wszystkie osoby mające jakąkolwiek wiedzę na temat przedmiotowej 
sprawy, mogące pomóc w ustaleniu bliższych okoliczności kradzieży pro-
szone są o kontakt z prowadzącym postępowanie mł.asp. Marcinem Świę-
cickim tel. 091-57-92-308.

Jezioro Kościuszki dla wędkarzy! 
W listopadzie odbył się przetarg na dzierżawę jeziora Kościuszki. Przetarg 

wygrał ZO Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Do przetargu 
wniesiono protesty, które kilka dni temu zostały oddalone. To bardzo dobra 
wiadomość dla wędkarzy, którzy od lat interweniowali w sprawie przejęcia 
tego jeziora, działania te wspierał burmistrz Ziemba. To bardzo ładne i czy-
ste jezioro, które wymaga jednak dużych nakładów, szczególnie w zakresie 
zarybień. Środowisko wokół jeziora pozostawia także wiele do życzenia. To 
są jednak lata zaniedbań, gdzie gospodarzami na tym akwenie byli najpierw 
Gospodarstwo Rybackie w Ińsku, a później podmiot prywatny. Miejmy na-
dzieję, że przy doświadczonym i solidnym gospodarzu, jakim jest PZW, sy-
tuacja zmieni się na lepsze, ku uciesze wszystkich wędkarzy. 

red. 
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Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom za oddanie 
na mnie swojego głosu w Wyborach Samorządowych 2010 r.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2011 - życzę dużo szczęścia, 

radości w życiu osobistym i rodzinnym
Czesław Kozieł

Serdecznie podziękowanie 
wszystkim Wyborcom,

którzy mi zaufali i oddali swój głos 
w wyborach samorządowych 2010

dziękuję Jerzy Kubicki

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy oddali na 
mnie swój głos. Mimo dużego poparcia jakim mnie państwo 

obdarzyliście, nie uzyskałem mandatu radnego powiatu. 
Nie mając bezpośredniego 

wpływu na działalność 
samorządu powiatu, swoją aktywną pracą 

na rzecz mieszkańców będę starał się 
udowodnić, że zasłużyłem 

na państwa poparcie.

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Jabłoński

Wyprzedaż!
Odzieży dziecięcej -30% -50%; 

Bielizny damskiej i męskiej -20%-30%
Pasaż MAX 

ul. 15 Lutego 9c

Zapraszamy
do sklepu „Anusia” 

przy ul. 3 Maja 40 

dnia 6.12.2010 r. 
Mikołaj będzie rozdawał 

paczki zakupione w sklepie
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUh „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Postulaty
ROZDZIAł PAŃSTWA OD KOŚCIO-

łA
1. Powrót religii do sfery sacrum
Religijność to jedna z najbardziej pry-

watnych i intymnych sfera życia każdego 
człowieka. Uczynienie z religii przedmiotu 
nauczania w szkole publicznej, z ocenami, 
wpisem na świadectwo jest upaństwowie-
niem religii – mieszaniem się państwa do 
religii, a Kościoła do państwa. Czas skoń-
czyć z grą pozorów i sankcjonowaniem 
mechanizmu błędnego koła: nie ma etyki, 
bo nie ma chętnych, nie ma chętnych, bo 
nie ma etyki.

2. Aborcja i antykoncepcja
Kobiety powinny mieć przywrócone 

prawo do samodzielnego decydowania o 
swoim macierzyństwie. Antykoncepcja 
powinna być darmowa. Narzucone przez 
dogmaty wiary ograniczenie kobiety do 
funkcji rodzenia dzieci jest anachronicz-
ne i wskazuje na ciasnotę umysłową całego 
społeczeństwa, które waży się wymuszać 
coś takiego mocą prawa.

3. In vitro
Każdy człowiek i rodzina ma prawo 

do posiadania własnych dzieci. Dla wielu 
par cierpiących na bezpłodność, metoda 
sztucznego zapłodnienia jest jedyną szan-
są na spełnienie tego marzenia. Uważamy, 
że rząd ma obowiązek pomagać tym lu-
dziom, których nie stać na kosztowne za-
biegi.

4. Edukacja seksualna w szkołach
Od 20 lata edukacja seksualna jest 

przedmiotem politycznych sporów, a nie 
merytorycznej dyskusji. Młodzi ludzie w 
odkrywaniu swojej seksualności są zdani 
sami na siebie. Najwyższy czas by zgodnie 
z sugestiami środowisk naukowych wpro-
wadzić do polskich szkół edukację seksu-
alną wolną od jakichkolwiek założeń ide-
ologicznych i wpływów polityki.

5. Stop finansowaniu Kościoła ze środ-
ków publicznych

Postulujemy zlikwidowanie rządowo-
kościelnej Komisji Majątkowej, zniesienie 
Funduszu Kościelnego (likwidacja ubez-
pieczenia emerytalno–rentowego zakon-
nic i księży), odsunięcie duchowieństwa 
od udziału w uroczystościach państwo-
wych oraz opodatkowanie dochodów z 
odzyskanego mienia oraz usług religij-
nych: wesela, pogrzeby, chrzciny itp.

OBYWATEL SILNY WOBEC PAŃ-
STWA

6. Oświadczenia zamiast zaświadczeń
Państwo powinno ufać każdemu z nas. 

Sprzeciwiamy się żądaniu przez urzędy in-
formacji, które są w posiadaniu państwa – 
wystarczy oświadczenie podpisane przez 
obywatela.

7. Zasada milczącej zgody – zgłaszam 
i działam

Pewność zatrudnienia w administra-
cji powoduje, że urzędnicy nie muszą się 
starać i nie interesują się rozwiązywaniem 
naszych problemów. Stałe zatrudnienie to 
brak motywacji i promocji dobrych po-
staw. Opowiadamy się za zwalnianiem 5% 
najsłabszych urzędników co 2 lata. Pań-
stwa nie stać na ich utrzymanie.

8. Jawność dokumentów urzędowych
Otwartości życia publicznego oraz wal-

ka z korupcją wymaga, aby wszystkie do-

kumenty urzędowe były powszechnie do-
stępne w Internecie.

RÓWNOUPRAWNIENIE
9. Związki partnerskie
Opowiadamy się za prawem do rejestra-

cji związków partnerskich, zarówno hete-
ro–, jak i homoseksualnych, do wspólnych 
praw i obowiązków cywilnych, podatko-
wych i majątkowych.

10. Równa płaca za równą pracę oraz 
parytety

Chcemy Polski, w której kobiety i męż-
czyźni mają takie same prawa w dostępie 
do funkcji publicznych i do równej płacy 
za tę samą pracę. Jesteśmy zwolennikami 
parytetów w polityce w systemie 50 na 50 
z naprzemiennym ustawieniem kandyda-
tów na listach.

NAPRAWA POLITYKI
11. Kadencyjność i koniec z subwen-

cjonowaniem partii politycznych z bu-
dżetu państwa

Polska polityka jest oportunistyczna, 
obłudna i niedemokratyczna. Wprowa-
dzenie kadencyjności (maksymalnie dwie 
kadencje) przy wyborze posłów, senato-
rów, europarlamentarzystów, wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast oraz władz 
partii politycznych pozwoli przewietrzyć 
polską politykę oraz zmusić polityków do 
podejmowania decyzji korzystnych z per-
spektywy obywateli, a nie słupków popar-
cia w sondażach i szans na reelekcję.

12. Jednomandatowe okręgi wyborcze
Ordynacja proporcjonalna nie spraw-

dza się, promując partie wodzowskie i 
sprzyjając patologiom takim jak partyj-
niactwo, korupcja czy nieprzejrzystość 
mechanizmów rządzenia. Wprowadzenie 
jednomandatowych okręgów wyborczych 
przywróci odpowiedzialność osobistą po-
sła przed wyborcami w jego okręgu i oczy-
ści system polityczny z zasiedziałych elit, 
umożliwiając wejście do polityki młodym, 
lokalnym liderom.

13. Likwidacja Senatu, redukcja po-
słów do 300, zniesienie immunitetu par-
lamentarnego

Należy postawić na jakość parlamentu, 
a nie liczebność. Nie ma potrzeby zacho-
wywania jakichkolwiek form uprzywile-
jowania polityków i stawiania ich ponad 
obowiązujący wszystkich obywateli porzą-
dek prawa.

NOWOCZESNE SPOłECZEŃSTWO
14. Darmowy Internet
Budowa nowoczesnej Polski wyma-

ga, aby dostęp do Internetu stał się kon-
stytucyjnym prawem każdego obywate-
la. Dostęp umożliwiający korzystanie z 
e-państwa powinien być bezpłatny (zała-
twianie spraw urzędowych, elektroniczne 
sądy i głosowanie przez Internet).

15. 1% budżetu na kulturę
Jesteśmy średniej wielkości mocar-

stwem w dziedzinie kultury. W zjedno-
czonej Europie kultura to nasz najlepszy 
produkt eksportowy, to źródło naszej toż-
samości oraz idealny sposób na promocję 
Polski i wzmocnienie jej konkurencyjno-
ści. Inwestowanie w kulturę to także nowe 
miejsca pracy, większa atrakcyjność regio-
nów dla inwestorów i mieszkańców oraz 
dodatkowe dochody.

Kontakt Andrzej Piątak tel. 665 544 367

Zapraszam do współpracy wszystkich 
zainteresowanych działalnością  

w Ruchu Poparcia Janusza Palikota  

Policja 
apeluje: 
uwaga 
na mrozy!

Choć to dopiero początek zimy, 
musimy pamiętać że są wśród nas  
potrzebujący, osoby bezdomne dla 
których nadchodzi ciężki okres. 
Okres zimy, niskie temperatury sta-
nowią dla nich śmiertelne zagro-
żenie. Dlatego też apelujemy do 
wszystkich mieszkańców, aby nie 
przechodzić obojętnie obok osób 
bezdomnych lub znajdujących się 
pod wpływem alkoholu, które nie 
mają gdzie się schronić. Każdy zgło-
szony przypadek zostanie dokładnie 
sprawdzony przez Nowogardzkich 

Policjantów, którzy dołożą wszel-
kich starań, aby pomóc osobie w po-
trzebie. 

Pamiętajmy, takie powiadomienie 
może uratować komuś życie! 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

TEKST PŁATNY
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Hanna córka Moniki 
Tuliszewskiej 
ur. 18.11.2010 z 
Krasnołęki

Arkadiusz syn 
Magdaleny i 
Konrada ur. 
23.11.2010 ze 
Strzelewa

Igor syn Angeliki 
Sarnikowskie ur. 
20.11.2010 z Osiny

Syn Magdaleny 
Owczarek ur. 
20.11.2010 z Dobrej

Daniel syn 
Magdaleny Kisiel ur. 
17.11.2010 z Dobrej

Dawid syn Dariusza 
i Magdaleny Rogala 
Bator ur. 23.11.2010 
z Nowogardu

Błażej syn Renaty i 
Mariusza Radawiec 
ur. 21.11.2010 z 
Dębic

Patrycja córka 
Barbary Szczawińskiej 
ur. 18.11.2010 z 
Nowogardu

Zuzanna córka Marzeny 
Wiśniewskiej ur. 
24.11.2010 z Dębic

Adam syn Kamili 
Zakrzewskiej 
ur. 17.11.2010 z 
Nowogardu

Szymon syn 
Edyty Chybała ur. 
19.11.2010 z Dębic

Oliwia córka 
Marty Żywickiej 
ur. 25.11.2010 z 
Nowogardu

 Witamy wśród nas...

CZYŻBY DOBRE BABY - 
TO TYLKO TE PIECZONE 
BYŁY?

No i mamy kolejne rozdanie no-
wogardzkich „kart”. Choć jeszcze 
niepełne, to jedno wszakże już zo-
stało przesądzone, a to to, że w obec-
nej Radzie Miejskiej nie będzie za-
siadała żadna kobieta! W poprzed-
niej były tylko trzy panie, a teraz 
okazuje się, że aż trzy. No cóż - szko-
da.

Żadna z nich nie zasługiwała na 
miano „baba chłop” - i na szczęście 
- ale tylko jedna zdołała utrzymać 
wrażenie konsekwentnej od począt-
ku do końca kadencji. Na ostatniej 
SESJI dało się to wyraźnie zauważyć. 
Podziękowania za całokształt doko-
nań —jako, że zrezygnowała z ubie-
gania się o dalsze uczestniczenie w 
pracach Rady Miejskiej - były nie-
malże owacyjne.

Gwoli sprawiedliwości należało-
by podkreślić, że dwie pozostałe pa-
nie miały o wiele trudniejszą sytu-
ację. Jedna została radną z listy „Sa-
moobrona”, zatem już na początku 
pozostała praktycznie bez zaplecza. 
Osobiście mam wrażenie, że pew-
nego rodzaju „osierocenie” towa-
rzyszyło jej do końca kadencji. Dru-
ga trafiła do kręgu „wojowników”, a 

kiedy wreszcie wyzwoliła się, też po-
została w osamotnieniu. Jednak na-
wet pomimo tego obie panie nie na-
leżały do „tła”, były do końca aktyw-
ne.

Powszechnie wiadomo, że tzw. 
siła przebicia danego radnego bie-
rze się z jego umiejętności pozyski-
wania poparcia społecznego, a ono 
często rządzi się prawidłami trud-
nymi do określenia, przez co jesz-
cze trudniejszymi do przewidzenia. 
Tymczasem radny - choćby aktyw-
ny, ale osamot niony - to radny bez-
radny. Zatem...

Kwestia: - Czy panie naprawdę są 
w trudniejszej (pod tym względem) 
sytuacji niż panowie? -wkracza głę-
boko w sferę szeroko pojętej kultury 
i w takim właśnie kontekście powin-
na być rozpatrywana!

Jednym z najważniejszych nośni-
ków kultury była tradycja, której 
„płaszcz” we współczesnych społe-
czeństwach został już poszarpany 
niemalże na strzępy. W tej sytuacji 
do głosu dochodzą ideologie, a te z 
kolei „faszerują” nas fikcjami i ilu-
zjami w takim nadmiarze, że... „aż 
głowa boli”.

Rodzą się więc konflikty społecz-
ne, a jednym z nich jest stosunek do 
zmiany roli kobiet we współ czesnym 
świecie. Dla kogoś, kto pod pojęciem 
„człowiek” ujmuje zarówno mężczy-
znę jak i kobietę, dla tego nowa rola 
kobiety jest łatwiejsza do zaaprobo-
wania; natomiast dla kogoś, kto ko-
bietę uważa za „najlepszego przyja-
ciela człowieka”, temu będzie o wiele 
trudniej.

Póki co nie jest to jednoznaczne 
ani dla mężczyzn, ani dla samych 
kobiet. W sytuacji, gdy tak wiele 
jeszcze wskazuje, że nadal mężczyź-
ni są pod wieloma względami uprzy-
wilejowani, rozstrzygającym argu-
mentem może okazać się determi-
nacja odważnych kobiet. Wówczas 
wielu przeciwników zacznie tracić 
podstawowe argumenty. Tak już się 
dzieje, ale...

Czy tempo tych zmian nadąża za 
oszałamiającym tempem innych 
przemian? Czy nowogardzka zmia-

na wskazuje na krok wstecz? Jak za-
cznie ustosunkowywać się do rozpa-
trywanego problemu nasza męska 
Rada Miejska?

Podobne i inne pytania dałoby się 
pomnożyć, ale podstawowe pytanie 
jest (przynajmniej moim zdaniem) 
jedno: Czy elity polityczne zosta-
ną zmuszone (przez społeczeństwo) 
do uznania faktu, iż kultura, któ-
ra wzmacnia postawy jednostkowej 
wolności, a także potrzeby nawiązy-
wania więzi z innymi, jest niezbęd-
na w procesie rozwoju nowoczesnej 
demokracji?

Nie potrafię zapewnić, że tak się 
stanie, ale wiem, że demokracja 
(ustrój, który przecież nie jest ma-
rzeniem wszystkich z nas) rozwija-
jąca się w warunkach jakiejkolwiek 
hegemonii - również tej wynikającej 
z różnicy płci - będzie „kulawą” de-
mokracją!

Lech Jurek

Msza Święta dla osób  
z cukrzycą i nie tylko

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie ma zaszczyt  za-
prosić wszystkich mieszkańców Nowogardu oraz okolic na Mszę Świętą w 
intencji osób chorych na cukrzycę.

4 grudnia o godz. 8:00 - odbędzie się Msza św. w Kościele Parafialnymi 
p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny  w Nowogardzie przy  ul. Ko-
ścielnej 2A

Prezes PSD Koła Nowogard Eugeniusz Tworek
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Kandydat na 
Burmistrza 
Nowogardu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
Dziękuję Wam za oddane głosy na moją osobę w I turze wyborów burmistrza w dniu 21 listopada br. Tę 

turę wygraliśmy, zdobywając największą ilość głosów. Przed nami II tura wyborów - w niedzielę, 5 grudnia. 
Uprzejmie Państwa proszę o obecność w tym dniu w lokalach wyborczych i oddanie swojego głosu na moją 
osobę.

Jednocześnie, w związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez moich konkurentów, 
oświadczam:

1. Gdy zostanę wybrany burmistrzem, nie dopuszczę do powstania zakładu utylizacji (potocznie nazy-
wanego spalarnią) w Glicku, ani w żadnym innym miejscu na terenie gminy Nowogard. Moje stanowisko 
w tej sprawie jest od lat niezmienne i nie wydaję go tylko na potrzeby kampanii wyborczej w celu uzyskania 
większej ilość głosów. Nigdy nie promowałem tej „inwestycji”, nie wprowadzałem inwestora do naszej gmi-
ny, ani nie byłem mu przychylny.

2. Wszystkie szkoły na terenach wiejskich muszą dalej funkcjonować. Są one niezbędne w środowisku 
poszczególnych wsi i gdy zostanę wybrany burmistrzem, zostaną one dodatkowo wyposażone w nowocze-
sny sprzęt.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poparcie mojej kandydatury. Siła - to Wy!
Robert Czapla

kandydat na burmistrza Nowogardu
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Wynajmę pomieszczenie 
biurowe 200 m2, własne 

ogrzewanie, po remoncie, 
parking, teren zamknięty. 

Budynek przy ul. 3 Maja 31 

w Nowogardzie. 663 500 501

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

14 rodzin nadal czeka 
na szczęśliwe Święta

Święta Bożego Narodzenia to 
szczęśliwy, spokojny czas spędza-
ny z rodziną. Jemy ulubione potra-
wy, śpiewamy kolędy i cieszymy się z 
otrzymanych podarunków. W domu 
jest ciepło, pachnie choinką i kom-
potem suszu. Rodzina jest razem i 
beztrosko spędza czas, bo przecież 
przygotowania do Świąt już minęły. 
Już przynieśliśmy tony produktów 
ze sklepów, na stole jest 12 potraw, a 
nasze brzuchy są tak pełne, że każdy 
ruch sprawia trudność. To są wyma-
rzone Święta, które większość z nas 
ma co roku. 

A co jeśli w domu jest lodowato, 
bo nie ma pieniędzy na opał, na sto-
le nie stoi wigilijny karp i barszcz 
z uszkami, tylko sam chleb z ma-
słem, nie ma choinki ani prezen-
tów. Chcielibyśmy cieszyć się swoją 
obecnością, ale z czego tu się cieszyć, 
kiedy tyle zmartwień na głowie. Nie-
stety takie Święta zdarzają się w nie-
jednym nowogardzkim domu. Bie-
da, często niezawiniona, choroby, 
niepełnosprawność czy samotność 
to problemy niektórych z nich. 

Można coś dla nich zrobić i umi-
lić im okres Świąt Bożego Narodze-
nia. Dla rodzin borykających się z 
nieszczęściem i ubóstwem powsta-
ła Akcja SZLACHETNA PACZKA, 
o której już Państwu pisaliśmy. Po-
lega na bezpośredniej i konkretnej 
pomocy rodzinom, które nie mają 
wystarczających środków do życia i 
żyją w ubóstwie. 

Wolontariusze z II LO w Nowo-
gardzie oraz z parafii pw. Św. Rafa-
ła Kalinowskiego odwiedzili ponad 
30 potrzebujących rodzin i zebrali 
ich listy potrzeb. Następnie umieści-
li je w specjalnej bazie danych, tak 
aby każdy, kto chce pomóc i zostać 
darczyńcą, mógł zakupić dla potrze-

bującej rodziny dokładnie to, co jest 
jej potrzebne. 

Jak to zrobić? Wystarczy wejść na 
stronę internetową www.szlachetna-
paczka.pl i wybrać rodzinę, której 
chce się pomóc, następnie przygoto-
wać paczkę i dostarczyć ja do maga-
zynu przy Parafii pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego, na ulicy Jana Pawła II 
nr 2 w dniach 11-12 grudnia lub do 
budynku II LO w Nowogardzie.

Tak działa SZLACHETNA PACZ-
KA. Każdy z Państwa może zostać 
Świętym Mikołajem i sprawić, że 
Święta jednej z rodzin będą szczę-
śliwe, pogodne i inne niż poprzed-
nie. Darczyńcą może zostać każdy 
– przedsiębiorca, firma, osoba pry-
watna, grupa znajomych, zakład 
pracy, koledzy i koleżanki z pracy, 
szkoły, klasy w szkole. 

Zapraszamy wszystkich do SZLA-
CHETJ PACZKI – akcji bezpośred-
niej, celowej i mądrej. 

Info: www.szlachetnapaczka.pl ; 
lub pod nr telefonu w Nowogardzie: 
604 33 92 86   x.TT

Kolejna Świateczna 
Zbiórka Żywności  
dla Potrzebujących

3-4 Grudnia ( piątek i sobota)
NETTO w Nowogardzie

Akcja Świąteczna Zbiórka Żywności jest ogólnopolskim projektem Ban-
ków Żywności i organizacji współpracujących, w którym w tym samym cza-
sie na terenie kraju, zbierane są dary dla potrzebujących. Każdy, kto robi swo-
je zakupy w sklepie, może wesprzeć Zbiórkę, wrzucając do specjalnie przygo-
towanych koszy produkty spożywcze niezbędne w każdym domu. 

W tym roku nad pracą wolontariuszy w ramach Świątecznej Zbiórki Żyw-
ności, patronat honorowy objęła Minister Edukacji Narodowej. 

Każdy mieszkaniec Nowogardu może pomóc biedniejszym rodzinom w 
radosnym spędzeniu świąt. 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda KECH Zbór w Nowogardzie 
po raz kolejny razem z  Bankiem Żywności w Nowych Bielicach k/Koszalina 
w najbliższy piątek i sobotę (3-4 grudnia)organizują zbiórkę żywności w 
dyskoncie spożywczym Netto w Nowogardzie. 

W tych dniach wolontariusze z identyfikatorami akcji, będą zbierać żyw-
ność dla najbardziej potrzebujących. 

Jak co roku zbierane są produkty z długim terminem przydatności do spo-
życia: olej, ryż, makaron, konserwy, słodycze, napoje itp. Zebrane dary zo-
staną przekazane w formie paczek tym, którzy najbardziej potrzebują takie-
go wsparcia. 

W roku 2009 było to 60 paczek dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy. 
ZAPRASZAMY wszystkich mieszkańców na zakupy.
Pastor Cezary Komisarz
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Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

P.h. hURT – DETAL 
Warnkowo 6

pn-pt 8.00 – 17.00
* narzędzia ogrodowe (promocja) 
* klucze warsztatowe 
* elektronarzędzia 
* prostowniki 
* akumulatory (możliwość sprawdzenia 
instalacji samochodowej). 

Usługi transportowe Citroen Jumper Max 
+ hak. Możliwość wystawiania faktur VAT.

Tel. 607 408 489
20% rabatu w każda sobotę

Restauracja-hotel 
– 15 POłUDNIK 

 zaprasza na 

Bal 
Sylwestrowy, 

orkiestra, smaczne menu 
(duży wybór), miła ob-

sługa. 
Kontakt 91 3910307.

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Oświata w Nowogardzie 
popiera Roberta Czaplę

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie udziela poparcia 
panu Robertowi Czapli, w II turze wyborów na burmistrza Nowogardu. 

mgr Stanisława Jakubczak
Prezes Oddziału  w Nowogardzie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Cisy” 
w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

OGłASZA

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie:             Nowogard ul. Boh. Warszawy 44A  - parter
Kategoria lokalu:                    M-3  (2 pok.) o pow. użytkowej   47,90m2
Rodzaj ogrzewania:               centralne  
Cena wywoławcza: 123.438,00zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1. Wpłacenie wadium w wysokości 12.344,00zł w kasie Spółdzielni naj-
później do dnia 17.12.2010r. do godz. 11.00

2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w terminie do dnia  17.12.2010r. 
do godz. 11.00 

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu i  ofe-
rowaną cenę  oraz  być złożona w zamkniętej kopercie z napisem   „prze-
targ w dniu 17 grudnia 2010 r.”  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2010r.   o godz. 11.30
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do 
1)  uiszczenia zaoferowanej kwoty na konto Spółdzielni , w terminie 7 

dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia  (wpłacone wadium zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia)

2)  przystąpienia w poczet członków Spółdzielni 
3)  przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określo-

nym przez Zarząd Spółdzielni.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej, o ustanowienie i przeniesienie  odrębnej własności tego lokalu, 
wpłaconego wadium nie zwraca się .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 
przetargu lub w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu o przetar-
gu.

Oględziny lokalu w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.
Operat szacunkowy wyceny lokalu  jest do wglądu w siedzibie Spółdziel-

ni przy ul. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie.
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze SM :Cisy” lub telefonicz-

nie pod nr tel. 91 3925261 lub kom. 697 104 578
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 

kontynuowany w formie przetargu ustnego.

„Pokolenia” udzielają poparcia Robertowi Czapli
Stowarzyszenie „Pokolenia” koło nr 1 w Nowogardzie udziela jedno-

głośnie poparcia dla kandydatury kolegi Roberta Czapli na burmistrza 
Nowogardu w II turze wyborów.

Przewodniczący Stowarzyszenia „Pokolenia” koło nr 1
Stanisław Szałagan

Federacja Młodych Socjaldemokratów 
udziela poparcia Robertowi Czapli

Robert Czapla, swoim wieloletnim zaangażowaniem w sprawy młodego ruchu 
lewicowego dowiódł, że jest osobą, która potrafi świetnie zarządzać dużą grupą 
ludzi, dał przykład temu, iż jest też świetnym organizatorem, osobą, która łączy w 
sobie przygotowanie merytoryczne przy przyjacielskim otwartym przysposobie-
niu. Robert łączy w sobie bogaty bagaż doświadczenia, wykształcenie z kreatyw-
nością i entuzjazmem. Podczas swojej pracy jako dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Goleniowie poznał dogłębnie problem bezrobocia w powiecie oraz środ-
ki, jak z tym niebezpiecznym zjawiskiem walczyć. Uważamy, że Robert jest osobą, 
która będzie dobrym burmistrzem – osobą z polotem, wrażliwą na ludzką krzyw-
dę, komunikatywną; osobą, dzięki której Gmina Nowogard ma szansę wejść na 
drogę szybkiego rozwoju w każdej dziedzinie.

W imieniu Federacji Młodych Socjaldemokratów proszę mieszkańców Nowo-
gardu o głos na Roberta Czaplę w niedzielę, 5 grudnia br.

Paweł Lembas Przewodniczący FMS w Nowogardzie
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Sklep „SEZAM” 
zaprasza na 

spotkanie ze 
św. Mikołajem 

w poniedziałek 
6.12.2010 r. 

od godziny 12.00 
do godziny 18.00

OTWARCIE!

„SZAŁŁ”
Nowy sklep 

z odzieżą używaną. 
Ciekawy asortyment dla każdego!

Serdecznie zapraszamy 
na otwarcie dnia 23 listopada 

w godzinach 
od 900-1900 w soboty od 900-1600 

ul. Warszawska 
(były sklep „Modny Pan”)

REKLAMA REKLAMA
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Sprzedam lokal
handlowy

o pow. 76 m2 w Nowogardzie

telefon 504 930 230

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 
„Ula” ul. Leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Skład opału 
poleca

  • WĘGIEL KAMIENNY
  • WĘGIEL BRUNATNY
  • MIAŁ
  • KOKS

JAKOŚĆ RZETELNOŚĆ 
UCZCIWOŚĆ

PŁOTY 
ULI JAGIELLONÓW 9
TEL. 607 704 926

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na
BAL 

SYLWESTROWY
do Szkoły Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę

- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 
91 392 63 88, 507 421 567
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OGŁO SZE NIA drOB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-
RAŻE MUROWANE, POW, 20 
MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL.  
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFI-
TÓW), CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, 
CTEL. 605 522 340

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725 590 955 
po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 po-
kojowe w bloku po remoncie Tel. 
693 850 197 *

• Stoisko do wynajęcia w centrum No-
wogardu. 518 174 878.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26  528; 667  926 
528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
stanie surowym zamkniętym 130 
m, wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Osina- działka, powierzchnia 80 
arów, ogrodzona, prąd, oraz zgoda 
na budowę 12 zł/m2. 608 665 419

• Osina- działka 38 arów wydane 
warunki na budowę cena 14zł/m2. 
608 665 419.

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
mieszkalną, bądź usługową. Miej-
scowość Krzywice, 4016 m2, prąd, 
woda, gaz. Kontakt 605 315 304

• Oddam w dzierżawę budynek pro-
dukcyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 
80 m2 i budynkiem gospodarczym 
10 m2. Cena 1100 netto za miesiąc. 
Tel. 509 379 883.

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie o pow. 76 m2 z gara-
żem murowanym. 91 39 20 740.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła 
– 609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypoko-
jowe i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w stanie surowym zamkniętym 
130 m, plus drugi budynek go-
spodarczy 90m, działka 1200m, 
wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
46 m2w bloku w Dębicach. Cena do 
uzgodnienia. 608  491  365; 416 14 
43.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wypo-
sażeniem o pow. 76 m2 w Nowogar-
dzie, 504 930 230

• Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. 
tel 661 923 610.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie 29 m2. Tel 695 644 097

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 
m2. 3 pokoje. Tel. 603 530 638

• Kawalerka do wynajęcia, duża ume-
blowana. 600 983 074

• Wynajmę pomieszczenie usługo-
wo-magazynowe z rampą o po-
wierzchni 100 m2 w Nowogardzie 
przy ul. Boh. Warszawy 32. Kon-
takt 601 161 050.

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam kawalerkę 32 m2 duży 
balkon. 600 368 810

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
68 m2 na ul. Leśnej. Tel: 602 406 327

• Wynajmę garaż w centrum 
przy byłym hotelu Cisy. Tel: 
792 419 080

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamko-
wej- 602 677 563

• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje- 
niski czynsz ul Leśna 5. 605 402 134; 
669 973 818

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej 
693 404 728

• Wynajmę mieszkanie komfortowe, 
kompletnie umeblowane w Nowo-
gardzie. 668 989 393.

• Poszukuję garażu do wynajęcia na 
ulicy Zamkowej; 668 477 803

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe, 58 m2, IV piętro, ul 
15-Lutego + garaż. 667 354 000

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa 
pokoje, łazienka i kuchnia- wyposa-
żone; 501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż- 508 993 318

MOTORYZACJA

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwio-
wy) poj. 1,4 benzyna + LPG stan do-
bry. Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASO Opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam BMW E34 2.0 1994r. Full 
wypas prócz skóry, cena 4200 do 
uzgodnienia- 695 982 904

• Sprzedam PLYMUTH Vojager 3.0 + 
gaz rok 1995, cena 2500. telefon 
695 982 904.

• Sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD com-
bi 1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, 
ABS, elektr. Lusterka i szyby, szyber-
dach, kom. Pokładowy + komplet 
opon zimowycg srebr. Metalik stan 
dobry. Cena 4 500 tel. 696 418 677

• Sprzedam Audi A4 combi, poj. 2,5 TDI 
rocznik 1999. Ważny przegląd, cały rok. 
Zielony metalic, niklowane listwy, 10 
poduszek. Cena 12 500 – 663 349 136

• Sprzedam motorower poj. 50 cm3 
ważny przegląd i OC. Cena do 
uzgodnienia. 663 013 763

• Sprzedam Volkswagen T4 transpor-
ter dziewięciomiejscowy, rok 1994, 
cena 10 tys do uzgodnienia. Tel. 
693 469 317.

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Sprzedam Forshmith 100 km, pług 
4-skiby, pług 3-skiby, obracany kom-
bajn ziemniaczany „ANNA” Orka. 
609 480 049

• Sprzedam grunty rolne, wszystkie 
media z możliwością zabudowy. 
516 344 450

• Sprzedam prosiaki; 608 143 712

• Sprzedam prosiaki- 91 39 17 038

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kucyka 3-letniego, ułożo-
ny. Cena do negocjacji. 91 39 25 147.

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinie-
ta”. – 91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamó-
wienie. 796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Remonty- 784 053 493

• Transport- bus max. 784  053  493, 
604 963 120

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NOWOGARD,
 UL. 3 MAJA 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
Licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

NOWOGARD, 
ul. 3 Maja 13

GOLENIÓW, 
ul. Szkolna 6

GRYFICE, 
ul. Niepodległości 65

Zapraszamy do naszych biur:

W tym tygodniu polecamy 

kompleks działk budowlanych położonych 
w północnej części miasta Nowogard. 

CENA: 95 zł/m2

www.extradom.net.pl

• DUR – DACH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• Korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Remonty, 508 920 135.

• Transport, przeprowadzki- szybko, 
tanio. 696 138 406.

• Docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podło-
gi, Tel: 600 626 268.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi 
szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Usługi remontowo-budowlane. Pro-
fesjonalnie, szybko i tanio. Wykoń-
czenia pod klucz. 723 109 456

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Transport samochodów z Niemiec 
1200 zł- 790 405 650

• Mikołaj do wynajęcia- 504 965 111

• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE- 
889 716 814

• Transport żwiru, piasku, czarnozie-
mu, wywrotka 2,5 t, Tel: 514 740 538

• Remonty- 697 784 540

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, 
Sylwester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- 
szkolenia BHP i P.POŻ- kompleksowa 
obsługa firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Elektryk, monter CO, naprawa 
dachów, tanio, szybko, solidnie; 
506 323 560.

• Korepetycje z języka niemieckiego- 
tel. 665 541 960

• Mikołaj na święta. 727 569 687 po 15.00

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. Dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Zatrudnię do elewacji. 782 860 130.

• Zatrudnię malarzy, szpachlarzy- 
501 248 232

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego całodobowego, kom. 
507  043  174; tel: 91 39 27  122 do 
godz. 1500

• Szukam pracy z licencją w ochronie; 
tel. 601 914 435

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Sprzedam używae grzejniki żeliwne 
(60) 9zł/szt 501 549 818.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam 3,5 letnią pralkę firmy 
Whirlpool, z góry otwierana o po-

jemności 5 kg mało używana, stan 
bardzo dobry, kwota 500 zł i okno 
plastikowe białe nowe o wym. 
117/63. kwota 200 zł. Tel. 91 39 
22 954

• Sprzedam owczarki niemieckie- 
91 39 10 656

• Oddam kotki; 608 143 712

• Oddam kotka (samiec)- 39 17 305

• Sprzedam camping „Knaus” 5-oso-
bowy 1968 r. stan dobry zarejestro-
wany cena 3000 tel: 696 418 677

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam butle gazowe używane- 
11 kg, 725 138 171

• Sprzedam 7-tygodniowe pieska 
szczeniaczka, rasy York. 605 461 307.

• Sprzedam pilarko-frezarkę własnej 
konstrukcji z wózkiem bocznym. 
609 312 088.

• Sprzedam piec CO sterowany kom-
puterem. 602 652 381

• Sprzedam wózek dziecięcy- 
696 987 327

• Sprzedam łódkę plastik 2 osobowa. 
Cena 800 zł 669 973 818

• Piec gazowo-olejowy Weissman 
typ VNO-18 + 3 zbiorniki na paliwo- 
plastikowe metalu. 668 989 393

• Sprzedam pianino- 606  470  757; 
698 908 275

• Sprzedam Keyboard Yamacha 
PSR-450 + pokrowiec gratis. Ta-
nio! Tel; 795 279 165

• Okna prawie nowe plastiki kolor 
machagoni. 668 989 393.

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Oddam kotki w dobre ręce; 
695 518 582

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w 
klocki lub do samodzielnego pocię-
cia, dowóz gratis. Tel: 514 740 538

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i 
rudych, tel. 91 39 20 801.
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APTEKA APTEKA
Jantar

NOWOGARDul. 700 Lecia 15
(przed torami)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

12,50 zł

15,95 zł

8,50 zł

12,50 zł

32,90 zł

24,50 zł

9,00 zł

11,95 zł

5,50 zł

9,50 zł

28,95 zł

19,95 zł

                 dexaPini

MIG 400 mg / 20 tab.

Gardimax 
Junior

Febrisan 
szaszetki 8 szt.

rutinesan

   Gardimax

   Omega 
Med dHA

Senomag

13,85 zł

16,00 zł

9,50 zł

11,95 zł

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

odporność dla dzieci17,85 zł
14,90 zł

Normolinum

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓłKA 

• ŻWIROWNIA • 
DłUGOłĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         KRZYŻÓWKAKupon - 3.12

Rozwiązania krzyżówki nr 26.11 – AN-
DRZEJKI – nadesłali:

Edmund Skubiszewski z Wierzbięcina, Eliza 
Zawadzka z Orzechowa, Grzegorz Grzelak z Jar-
chlina, Krystyna Gołdyn z Wyszomierza, Andrzej 
Czarnowski z Osowa (także poprzednie), Sylwia 
Toczko z Wołowca, Agata Kochelska z Błotna, Jo-
anna Purul z Wyszomierza, Danuta Salamon, Ce-
cylia Furmańczyk i Cezary Stefański ze Strzelewa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic oraz z Nowogardu: 
Zbigniew Szeremeta, Krystyna Zawidzka, Szcze-
pan Falacinski, Jadwiga Maknia, Zofia Bukowska 
(dziękujemy za życzenia!), Andrzej Leszczyński, 

Jadwiga Grudzińska, Stanisława Pokorska, Jerzy 
Siedlecki, Teresa Januszonek, Wiesław Borowik, 
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Nikola Grenda, 
Marzena Ustyjańczuk, Ewa Dymek, Barbara Pa-
kulska, Marta Baran, Pelagia Feliksiak, Halina 
Stefańska.

Prenumeraty „DN” na styczeń 2011 wyloso-
wali:

- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Krystyna Gołdyn z Wyszomierza,
- Cezary Stefański ze Strzelewa.

Gratulujemy!

MIKOŁAJ
Mikołaju, baju, baju,
Do nas wstąp!
U gałązek zamiast liści
Szronu pąk.
Co gra w drzewach
W te dni chłodne?
Z mrozem wiatr.
Włóż do buta
Słodki drobiazg –
Gwiezdny dar.

NOWA RADA
Naradzały się leśne zwierzaki,
Kto potrzebny jest do Rady i jaki.
Nie zając – uszy nie zastąpią duszy,
Nie paw – bo zbytnio się ogonem puszy,
Nie lis – we wszystkim szuka swej korzyści
(Wiadoma sprawa),
Nie wilk – bo rabuś i nie jada liści,
Owszem, niedźwiedź – bliźniemu rad oddać przysługę.
I pies – bo znosi upał i szarugę,
Nie dba o korzyść, wierny jest i  rączy,
Owszem,  jeż – bo warowność z łagodnością łączy.
Owszem, owce – nie tylko, że z nich radne ładne,
Lecz zgodne i mające odczucia gromadne.
Owszem, koń – każdą sprawę bierze na kopyta.
Za długo się nie waha, o drogę nie pyta.
Znajdzie w tym wzory, kto wzorów szuka,
Stąd widać, że nie darmo poszła w las nauka.

SYRENKA   
Wiernie nam służyła poczciwa „Syrenka”,
Choć może jeździło się niezbyt wygodnie,
Wszędzie nas dowiozła: na Hel, do Drezdenka,
Do Zakopanego i na kresy wschodnie.
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPłATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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NALP

II Liga rozegrała 
dwie kolejki

W ostatnią niedzielę listopada grała tylko II liga NALP. Rozegrano VIII i 
IX kolejkę.

Oto wyniki - 8 kolejka:
Zamkowa 7 - Nehuera                     5 : 0  ( 1 : 0 )
Old Punks  - Błękitni                        2 : 0 ( 0 : 0 )
Jantar - Bosman                                2 : 0 ( 0 : 0 )
Czarne Koszule - Ogien w Okopie   1 : 9 ( 1 : 3 )
Skorpiony  - Czarne Chmury             1 : 1 ( 0 : 1 )
9 kolejka:
Bosman  - Czarne Koszule                   4 : 3 ( 1 : 1 )
Błękitni  - Jantar                                   2 : 1 ( 0 : 1 )
Nehuera  - Old Punks                           2 : 3 ( 2 : 2 )
Czarne Chmury  - Zamkowa 7            2 : 6 ( 0 : 2 )
Ogień w Okopie  - Skorpiony             5 : 4 ( 4 : 3 )
Tabela
1. Zamkowa 7          9         20    35 :21
2. Jantar                    9         19    35:14
3. Czarne Chmury    9         15    22:17
4. Skorpiony            9          14   26: 20
5. Błękitni                9          14   18:20
6. Ogień w okopie    9          13   30:31
7. Old Punks            9          12   15:26
8. Bosman                9          10   17:22 
9. Nehuera Osowo    9           6    20:30
10. Czarne Koszule   9           6    23:38 
Klasyfikacja strzelców II ligi:
19 -Langner D. ( Jantar )
15 -Świca P. ( Zamkowa 7 )
10  - Sulima R. ( Ogień w okopie )
 

Puchar Ligi
Znamy pary pucharowe
I runda Pucharu Ligi zostanie rozegrana w dniu 5 grudnia. Oto pary 

drużyn ustalone w wyniku losowania (do rozstawionych zespołów I ligi do-
losowano drugoligowców). Mecze rozpoczną się od godziny 14.00

Losowanie pucharu ligi:
14.00 BTCH - Jantar
14.30 Pampeluna - Zamkowa 7
15.00 Budowlani  - Ogień w okopie
15.30 Probud - Bosman
16.00 Seniorzy -  Błękitni
16.30 Tubisie - Old Punks
17.00 Herosi  - Czarne Chmury
17.30 Bad Boys - Skorpiony
Ćwierćfinały:
1. BTCH/ Jantar - Pampeluna/ Zamkowa 7
2. Budowlani/ Ogień w okopie  - Probud/ Bosman
3. Seniorzy/Błękitni  - Tubisie/Old Punks
4. Herosi/ Czarne Chmury  - Bad Boys/ Skorpiony
Półfinały:
Mecz nr 1  - Mecz nr 2
Mecz nr 3  - Mecz nr 4 

Opr. red. LMM
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6 grudnia br. g. 16.30

SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Komitet Wyborczy PSL 
dziękuje wszystkim za udział w wyborach 

na burmistrza Nowogardu, 
a w szczególności tym, którzy oddali głos na 

Pana Kazimierza Ziembę. 
Dla nas hasło to: „Człowiek jest najważniejszy” 

i taką dewizą będziemy posługiwać się  na codzień.

Komitet Wyborczy PSL 

Nowogard rozstrzygnął, że burmi-
strzem miasta na najbliższą czteroletnią 
kadencje będzie Robert Czapla – prze-
wodniczący Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej w Nowogardzie. Tym samym 
zakończył się szesnastoletni okres spra-
wowania tej najważniejszej w gminie 
funkcji samorządowej przez Kazimierza 
Ziembę. Mimo niesprzyjającej pogody 
frekwencja wyborcza była w naszej gmi-
nie relatywnie wysoka i wyniosła 40,77% 
Robert Czapla 4191 głosów, co stanowiło 
53,27%. Natomiast Kazimierz Ziemba 
3676 głosów, czyli 46,73 %.

Uzyskane głosy w II turze w porów-
naniu z pierwszą zdają się wskazywać na 
to, że wyborcy Tomasza Szafrana – tak 
jak wielu przypuszczało – oddali głos 
na Roberta Czaplę. Natomiast wyborcy 
pozostałych kandydatów z pierwszej tury 
na Kazimierza Ziembę. Spekulacja ta 
pozwala wnioskować, że możliwa jest ko-
alicja w Radzie Miejskiej SLD – Wspólny 
Nowogard, co dawałoby jednoosobową 
niezbędną większość. Jeśli to się potwier-
dzi, to Wspólny Nowogard z jego liderem 
Tomaszem Szafranem stałby się prawdzi-
wym koniem trojańskim, który do końca 
nie ujawniał rzeczywistych preferencji, 
publikując jeszcze w piątkowym wydaniu 
DN oświadczenie o nieudzieleniu popar-
cia żadnemu z kandydatów.

Tak więc nowogardzki koń trojański 
okazał się czerwony. Nowemu burmi-
strzowi gratulujemy wyboru i życzymy 
realizacji programu wyborczego dla 
dobra miasta i jego mieszkańców.

Redakcja DN          

Koń trojański  
okazał się czerwony 

Robert  
Czapla 

- 4191 głosów
53,27% 46,73%

Kazimierz 
Ziemba 

- 3676 głosów

Przepraszam Annę Żołna z domu Krystkiewicz za zamieszczenie w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 11 sierpnia 2009 r. artykułu „Donosy mają się dobrze”, którym zostały 
naruszone jej dobra osobiste jak godność i prywatność oraz za umieszczenie danych osobowych umożliwiających identyfikację jej osoby. Nadto oświadczam, że w powyższym 
artykule zawarto nieprawdziwe informacje dotyczące kierowania przez nią donosów. „Dom Judy” sp. z.o.o w Nowogardzie – Wydawca Dziennika Nowogardzkiego. 
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KOMUNIKAT
Przypominam, że do obowiązków 
właściciela nieruchomości należy 

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i zanieczyszczeń  
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 
Niewykonywanie przez właścicieli nieruchomości tych obowiązków, 

które wynikają z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach z dnia 13 września 1996 r. z późn. zmianami stwarza zagroże-
nie wypadkowe i powoduje nieestetyczny wygląd chodników. Niewłaści-
we wykonywanie obowiązków możne narazić właściciela nieruchomości 
na koszty wypłaty odszkodowania dla osoby, która doznała uszczerbku na 
zdrowiu np. w wyniku doznanych złamań lub potłuczeń spowodowanych 
śliską nawierzchnią. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Nowogard dnia, 06-12-2010r.

OFERTY PRACY

1. Sprzedawca (jęz. niemiecki)
2. Robotnik budowlany
3. Kierowca C+E
4. Przedstawiciel handlowy
5. Pomocnik dekarza

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165

W poniedziałek  29 listopada  godz. 
17.40 - policjanci z wydziału drogowe-
go komendy w Goleniowie zatrzymali 
kierującego ciągnikiem rolniczym Jana 
M., który jak się okazało miał sądowy 
zakaz poruszania się pojazdami dro-
gowymi. 

We wtorek 30 listopada godz. 13.15  
policjanci z goleniowskiej drogówki, 
na odcinku drogi Węgorzyce – Redło  
zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę. 
Badania alkomatem wykazało, że męż-
czyzna miał 2,19 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

Tego samego dnia o godz. 14.10 pra-
cownik sklepu Lidl  powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży alkoholu. 
Po wylegitymowaniu przez policję, 
Roman S., został ukarany mandatem 
w wysokości 400 zł. 

W środę 1 grudnia o godz. 12.00  
policja otrzymała powiadomienie o 
kradzieży z włamaniem do dwóch kon-
tenerów na terenie punktu sprzedaży 
butli z gazem przy ul. Boh. Warszawy. 
W wyniku kradzieży właściciel punktu 
poniósł straty w wysokości 1300 zł. 

O godz. 11.00 tego samego dnia 
doszło do kolizji drogowej przy ul. 3 
Maja (na wysokości stacji paliw Orlen) 
z udziałem dwóch pojazdów: Volks-
wagena Golfa i ciężarowego Volvo. W 
zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 

O godz. 15.00 policjanci odnotowali 
kolejną kolizję. Tym razem, w zapar-
kowaną przy ul. Dworcowej Toyotę 
Rav 4 uderzył Opel Astra. Kierujący 
nim, Krzysztof W., odjechał z miejsca 
zdarzenia. Po odnalezieniu sprawcy i 
wykonaniu badania na trzeźwość, oka-
zało się, że mężczyzna ma 1,43 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

O godz. 16.00 policjanci otrzymali 
zgłoszenie o dokonaniu kradzieży 
w sklepie odzieżowym znajdującym 
się przy ul. Kościelnej. Sprawczyni 
kradzieży, Bożena N., została ukarana 
mandatem karnym w wysokości 50 zł. 

O godz. 18.30 dozorca składu węgla 
przy ul. Dworcowej ujął sprawcę kra-

dzieży węgla. 
O godz. 21.30 policja otrzymała 

zgłoszenie o kradzieży bannera wy-
borczego jednego z kandydatów na 
burmistrza Nowogardu, który był 
umieszczony na ogrodzeniu  w miej-
scowości Karsk. 

W czwartek 2 grudnia o godz. 9.40 
na drodze Nowogard-Kulice doszło 
do groźnie wyglądającego wypadku. 
Kierujący samochodem marki Renault 
Scenic na łuku drogi wpadł w poślizg, 
wjechał do rowu i dachował. Na szczę-
ście kierującemu samochodem nic się 
nie stało. 

O godz. 9.15. tego samego dnia, po-
wiadomiono policję,  że w okresie od 26 
do 29 listopada z terenu masarni przy 
ul. Wojska Polskiego skradziono pom-
pę do przepompowywania ścieków. 

Natomiast o godz. 20.20 zgłoszono 
kradzież telewizora z otwartej przy-
czepy kampingowej, ustawionej przy 
ul. Poniatowskiego. 

W piątek 3 grudnia o godz. 12.40 
zatrzymano sprawców kradzieży trzech 
rur aluminiowych z terenu firmy przy 
ul. 15-lutego. 

O godz. 14.50 tego samego dnia 
powiadomiono o kolejnej ujawnionej 
kradzieży, której dokonano pomiędzy 
wrześniem a 1 grudnia. Z poniemiec-
kiego, niezamieszkałego budynku 
skradziono instalację elektryczną, 
okna, drzwi oraz grzejniki metalowe. 

W sobotę 4 grudnia o godz. 4.30 po-
licja otrzymała zgłoszenie o uszkodze-
niu zderzaka samochodu osobowego 
marki Opel Omega przy ul. Warszaw-
skiej, poprzez rzuconą butelkę przez 
nieznanego sprawcę. 

Tego samego dnia o godz. 21.30 za-
trzymano dwóch młodych mężczyzn, 
którzy nielegalnie zbierali pieniądze, 
rzekomo na rzecz Domu Dziecka w 
Mostach. Mężczyźni byli wyposażeniu 
w fałszywe legitymacje oraz puszki.  
Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 

Tekst M. Simiński

Tylko dla Panów

“Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki 

Medycznej Zdrowie organizuje pro-
gram  “Profilaktyka Raka Prostaty” 
dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. 
Badania  odbędą się 18.12.2010r. w 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Rejonowym w  Nowogardzie. W za-
kres badania wchodzą: badanie krwi 
PSA oraz badanie  lekarskie. Szcze-
gółowe informacje( termin badania 
krwi i godzina  badania  lekarskie-
go) podczas rejestracji u Lidii Bogus 
po godz. 14-tej.  el.505393636.

Pamiętaj! Ty też musisz dbać o 
zdrowie! Zapraszam! Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 20zł.

Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku 
Gruczołu Krokowego?

Rak gruczołu krokowego (prosta-
ty)jest jednym z najczęstszych no-

wotworów  złośliwych u mężczyzn. 
Jest przyczyną 5% zgonów na nowo-
twory w Polsce i  zajmuje 3 miejsce 
wśród przyczyn zgonów z powodów 
nowotworów. Według  badań za-
grożony rakiem gruczołu krokowe-
go jest 1 na 11 mężczyzn po  50-tym 
roku życia, częściej po 60-tym, a ry-
zyko wzrasta z wiekiem. W  niektó-
rych przypadkach rak gruczołu kro-
kowego rośnie bardzo  powoli Czę-
sty jest przerost niezłośliwy gruczo-
łu krokowego, który głównie  po-
woduje utrudnienia w oddawaniu 
moczu, ale jedynie lekarz może oce-
nić  rodzaj zmian w gruczole kroko-
wym. Z powodu zaniedbań, niemal 
trzykrotnie   niższe szanse na wyle-
czenie mają Polacy niż np. Amery-
kanie; około 2000  Polaków niepo-
trzebnie traci życie w ciągu każdego 
roku!     inf. NFZ

Z Sądu Pracy

Wynagrodzenie za nadgodziny
11.500 zł wraz z należnymi odsetkami za każdy dzień za okres 5 lat żąda 

Andrzej G. od swego pracodawcy dyrektora jednej ze Szkół Podstawowych 
z naszej gminy.

 Pomimo iż Andrzej G. zwracał się pisemnie do dyrektora o wypłatę zale-
głych pieniędzy wypłata ta nie nastąpiła.

Na ostatniej rozprawie sądowej sąd przesłuchał świadków, którzy stwier-
dzili iż powód pracował w szkole na stanowisku palacz-konserwator od go-
dziny 3 do 15 a gdy były mrozy także w soboty, niedziele i święta. Pracował 
także wówczas, gdy miał złamaną rękę. Wtedy w piecu paliła jego małżonka.

Jak twierdzi powód nie korzystał z przysługujących mu zwolnień lekar-
skich, gdyż pracodawczyni odmawiała ich przyjęcia, czemu dyrektor zaprze-
cza.

Przedstawiciel powoda Stanisława Jakubczak prezes ZNP przedstawiła są-
dowi dokumenty od lekarza rodzinnego, z których wynika, że powód powi-
nien przebywać na zwolnieniach lekarskich jednak odmawiał ich przyjęcia.

Sad zaproponował stronom polubowne załatwienie sprawy. Strona powo-
da zgodziła się na taką ewentualność pod warunkiem zapłaty całej sumy na 
co z kolei nie zgodziła się pozwana uważając iż kwota ta jest zawyżona.

Do sprawy powrócimy.
Ireneusz Karczyński
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Wybraliśmy Burmistrza Nowogardu
W niedzielę, 5 grudnia około godziny 23.00 wszystko było jasne – zwyciężył Robert Czapla kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej (4 191 głosów), 

pokonując dotychczasowego burmistrza Kazimierza Ziembę z Polskiego Stronnictwa Ludowego (3 676 głosów). Głównych aktorów niedzieli poprosiłem 
o pierwsze wrażenia.

Zwycięzca oczekiwał na wyniki 
wraz ze swoim sztabem i sympaty-
kami w Caffe Piwnica pod ratuszem. 
Było podniośle i radośnie! 

Robert Czapla
Nie spodziewałem się aż takiego 

wyniku – przeszło to moje oczekiwa-
nia. Ostatnie dni ciężko pracowałem, 
odbywałem spotkania z mieszkańca-
mi, byłem wśród ludzi i obiecuję, że 
kontakt z mieszkańcami będzie sta-
łym, ważnym punktem mojej pracy.

Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy na mnie zagłosowali. Dziękuję 
również tym, którzy poszli do wybo-
rów, by oddać swój głos. Nie uważam, 
że ktoś przegrał – wygraliśmy wszy-
scy, wygrała gmina Nowogard. Zro-
bię wszystko, by Państwo byli zado-
woleni z naszej pracy. Pragnę podzię-
kować mojemu konkurentowi za spo-

kojną i rzeczową kampanię, nie było 
ataków, nie było szukania brudów. 
Pragnę podziękować za głosy oddane 
na Sojusz Lewicy Demokratycznej – 
mamy burmistrza, 6 radnych w Ra-
dzie Miejskiej, mamy radnych w po-
wiecie. Zapewniam, że pokładanych 
w nas nadziei nie zawiedziemy – w 
pracy będziemy się kierować intere-
sem gminy, a nie partyjniactwem i 
partykularyzmem.

Przyznaję, że nie dotarło jeszcze do 
naszej świadomości to zwycięstwo. 
Od poniedziałku będziemy praco-
wać nad stworzeniem koalicji. Mamy 
świadomość, że okazane nam zaufa-
nie wymaga pracy i podejmowania 
trudnych decyzji, decyzji w intere-
sie gminy. Dobro gminy będzie nam 
przyświecać w całej kadencji.  

Kazimierz Ziemba ze swoimi sym-
patykami na wyniki oczekiwał w re-
stauracji Kamena. Powodów do rado-
ści niestety nie było. Panowało ogól-
ne, choć skrywane przygnębienie.

Jak Pan przyjął wyniki wyborów?
Ze spokojem. Większość zadecydo-

wała i muszę to uszanować. Gratulu-
ję sukcesu Robertowi Czapli, wyni-
ków komentował nie będę. Jako oby-
watel poczułem również ulgę – spadł 
mi kamień z serca. To nie jest tak, jak 
niektórzy twierdzą, że burmistrz jest 
od parad i przecinania wstęg. Ogrom 
podejmowanych codziennie decyzji 
przytłacza i wyczerpuje… Teraz je-
stem wolnym człowiekiem, zobaczy-
my co będzie dalej.

Nowogardu Pan nie opuszcza?
Nowogard to piękne miasto, tutaj 

mieszkam i tutaj zostaję. Nie jest tak 
jak niektórzy sugerowali, że na mie-
ście mi nie zależy, że planuję się prze-
prowadzać i dlatego nie przeszkadza 
mi tutaj spalarnia i padliniarnia. Za-
wsze byłem przeciwny takim inwesty-
cjom.

Mieszkańcom Gminy dziękuję, że 
poszli do wyborów i dokonali wy-
boru. Chciałbym żeby mój następca 
miał podobne albo lepsze osiągnięcia 
aniżeli ja miałem przez szesnaście lat 
bycia burmistrzem.

Jest Pan szefem Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, macie 6 radnych. 
Walczy Pan o koalicję?

Jestem dumny, że gmina jest pięk-
na i dynamicznie się rozwija. Skoro 
mieszkańcy nam zaufali i mamy 6 
radnych to musimy pracować dla do-
bra Gminy. Będziemy robić wszystko 
co dobre dla miasta, dla gminy i dla 
mieszkańców. Naszym hasłem było 
i nadal pozostaje „Człowiek jest naj-
ważniejszy”. Realizując to hasło nie 
pójdziemy na żadne układziki i kom-
promisy. Wygrał Robert Czapla, ma 
6 radnych i to on powinien rozda-
wać karty. My będziemy patrzeć do 
czego zmierza i będziemy popierać to 
co wypełnia hasło „Człowiek jest naj-
ważniejszy”…

Notował Lesław M. MAREK

Czapla nie wygrał, 
tylko Ziemba  
przegrał

Wynik drugiej tury wyborów samorządowych komentuje były przewod-
niczący Rady Miejskiej Marek Krzywania:

Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony. 
Nie spodziewałem się takiego wyniku i wie-
rzyłem w zwycięstwo Kazimierza Ziemby. W 
dalszym ciągu uważam, że kadencja ostatnich 
czterech lat nie była dla gminy klęską, a sporym 
sukcesem. Myślę, że nie tyle Robert Czapla 
wygrał te wybory, co przegrał je po prostu 
Kazimierz Ziemba. Były burmistrz nigdy nie 
potrafił kreować się na niekwestionowanego 
lidera. Świadczą o tym m.in. jego porażki 

w pierwszych turach wyborów za 
każdym razem. Do sukcesu Rober-
ta Czapli bardzo przyczynił się też 
Wspólny Nowogard, który swoją „an-
tyburmistrzową” retoryką skutecz-
nie zniekształcił obraz Kazimierza 
Ziemby. Liderzy tego ugrupowania 
propagowali w społeczeństwie chęć 
do zmiany za wszelką cenę i to się 
udało. Robert Czapla świetnie sko-
rzystał z tej pomocy i wygrał wybory. 
Podsumowując – jednym z autorów 
sukcesu kandydata SLD był Wspólny 
Nowogard.

ms    
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Serdeczne wyrazy współczucia
i głębokiego żalu

Pani Krystynie Bakalarczyk
z powodu 

śmierci mamy
składają 

Burmistrz Nowogardu oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

KONdOLENCjE

Sesja Rady Gminy Osina

Uroczyste ślubowanie
Początek grudnia był dla nowo wybranych radnych Gminy Osina począt-

kiem czteroletniej pracy. Uroczyste słowo: „ślubuję” – tego dowiodło.

Msza Święta o godzinie 12.30 w 
miejscowym kościele była wstępem 
uroczystości. Po mszy wszyscy za-
interesowani przybyli do Urzędu 
Gminy gdzie na godzinę 14.00 prze-
widziano obrady I Sesji Rady Gmi-
ny Osina. Otwarcia dokonał radny 
senior – pan Jerzy Salwa wybrany 
w Bodzęcinie. Mimo pewnych po-
tknięć doskonale poradził sobie z 
tym zadaniem. 

Radni odebrali zaświadczenia z 
rąk Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Wyborczej pana Krzyszto-
fa Góreckiego. Nastąpiło uroczyste 
ślubowanie – tekst ślubowania od-
czytała najmłodsza radna pani Anna 
Półgrabia, a radni , wyczytywani al-
fabetycznie oświadczali: Ślubuję! 
Niektórzy dodawali formułkę „Tak 
mi dopomóż Bóg”.

W roboczej części obrad doko-
nano w głosowaniu tajnym wyboru 
Przewodniczącego i zastępcy prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz 
członków Komisji stałych – Komi-
sji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki 
i Budżetu oraz Komisji Społecznej. 
Podczas przerw w głosowaniu głos 
zabrał były wójt Wiesław Tomkow-
ski przedstawiając najważniejsze 
wydatki budżetowe czyli środki na 
kanalizację Gminy oraz na oświatę. 
Głos zabierali także Skarbnik Gminy 
pani Aneta Kijowska – Gach, Prze-
wodniczący Rady Gminy pan Arka-
diusz Witkowski oraz radny Rady 
Powiatu pan Bogdan Gródź.

Sesję kończył swym wystąpieniem 
nowy wójt Gminy pan Krzysztof 
Szwedo dziękując wyborcom za do-
konany wybór.

Anna Babczyńska

Uroczystości Przedszkolu nr 1
W Przedszkolu nr 1 odbyły się Uroczystości Pasowania na Starszaka, 

Dzień Pluszowego Misia i Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka naj-
młodszych dzieci.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada w naszym przedszkolu obchodzono DZIEŃ PLUSZOWE-

GO MISIA. Dzieci przyniosły swoją ukochaną maskotkę - misia. 5 i 6 latki 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki o misiach. Zorganizowano wystawę 
wszystkich pluszaków. Każde dziecko przedstawiło swojego misia. Wybra-
no największego, najmniejszego i najsympatyczniejszego misia. Było bardzo 
wesoło, a misiaki miały swoje zasłużone święto.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
W ODDZIALE DZIECI 3-LETNICH

Dnia 30 listopada najmłodsze dzieci przyjęto do grona przedszkolaków. 
Podczas części artstycznej dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i 
prezentowały poznane tańce. Był to pierwszy występ naszych maluszków. Po 
występie artystycznym dzieci brały udział w pasowaniu. Pasowania dokona-
ła w zastępstwie dyrektora Jolanta Bielska. Dla upomiętnienia tej doniosłej 
chwili, każde dziecko otrzymało dyplom i znaczek. Uroczystość zakończył 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
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Wieczór Tadeuszów  
- relacja

28.10.201 r. (czwartek) w Nowo-
gardzkim Domu kultury odbyło się 
spotkanie „Wieczór Tadeusza”, na 
które zostali zaproszeni Tadeuszo-
wie wraz z rodzinami, znajomi oraz 
pozostali goście. Program spotka-
nia był swobodny i na luzie. Każdy 
Tadeusz udekorowany został sym-
boliczną kokardką oraz obdarowa-
ny kwiatem róży. Natomiast senior 
Pan Tadeusz Jakubik otrzymał kosz 
kwiatów wraz z życzeniami. Po pro-
gramie artystycznym solenizanci 
wraz z gośćmi spotkali się na sym-
bolicznej kawce i lampce szampana. 

Grono Tadeuszów zamieszkują-
cych w naszym mieście i gminie jest 
bardzo liczne. Grupie organizatorów 
oraz występującym artystom było 
przykro, iż na spotkanie przybyła 
jednak mała liczba Tadków. 

Dodatkowym punktem imprezy 
było wsparcie nowogardzkiego ko-
larza Artura Komisarka. Zorganizo-
wano aukcję, z której dochód prze-
znaczono na leczenie choroby no-
wotworowej. 

Panowie Tadeuszowie, już dziś 
apelujemy. Potraktujcie nasze spo-
tkanie z powagą i szacunkiem dla 
swojej osoby i tego imienia, które 
zostało wam nadane. W trakcie na-
szego spotkania mieliśmy tez małą 
galerię – wystawę naszych imienni-
ków wraz z ich życiorysami. Tade-
uszów: Kościuszko, Łomnicki, Boy 
Żeleński, Mazowiecki, Drozda, Ślu-
sarski, Sznuk, Nalepa. 

Mimo średniego powodzenia na-
szego pierwszego spotkania uważa-

my, iż takie wydarzenia są potrzebne 
i deklarujemy, że na drugi rok (może 
w zmienionej formie) ponownie się 
spotkamy. Liczymy także na większą 
frekwencję Tadeuszów i gości.

Podziękowania dla osób i firm za 
pomoc i wsparcie: 

Dyrektor NDK Pani Mirosława 
Przybyłek wraz z pracownikami 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Pani Zofii Pilarz ze współ-
pracownikami 

Pan Paweł Nowak „Pizza Snack”
Pani Maria Malinowska ciastkar-

nia – piekarnia 
Pan Ryszard Gutowski 
Redakcja Dziennika Nowogardz-

kiego 
Pan Henryk Szczupak 
Przedstawiciele LKS „Chrabąsz-

cze”
Pani Halina Andrzejewska
Oprawa artystyczna NDK:
Zespół taneczny „FENIKS II” – in-

struktor Wiktoria Domańska
P. Andrzej Przybysz
P. Halina Zając 
Przedstawiciele tańca towarzy-

skiego „FLESZ I” – Marta Sulima i 
Maciej Kaczocha

Wokalistki: Kornelia Wielgus, Pa-
trycja Mendyk i Krzysztof Sulwiński,

Raper – Jacek „TeDDi” Grzeszczyk
Kapela podwórkowa „Kryzys”
Zespół muzyczny „Lider”
„Spotkać Tadka to gratka, ale go 

ominąć, to wpadka”       
Grupa organizacyjna „NASZA 

SZÓSTKA” 

NALP

Pierwsza runda  
pucharu ligi

Sypnęło niespodziankami – Bad Boys w najsilniejszym składzie przegrał ze 
Skorpionami, a Herosi przegrali z Czarnymi Chmurami. Oto wyniki:

Pogoń Szczecin  
w Nowogardzie!

11 grudnia, w drugiej edycji turnieju PBO CUP weźmie udział m.in. 
drużyna Pogoni Szczecin.

Zawody odbędą się na hali sportowej ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Ich organizatorami są działacze Olimpii Nowogard: Marcin Nieradka, Przemy-
sław Saja i Roman Golema. W zawodach oprócz zespołu gospodarzy wezmą 
udział: Pogoń Szczecin, Pogoń ̀ 04 Szczecin, Kluczevia Stargard, Vineta Wolin, 
Sarmata Dobra, Kasta Szczecin Majowe, Victoria Słupsk. 

Turniej bardzie miał także charakter charytatywny. Zysk ze sporze darzy 
biletów przeznaczony będzie na rehabilitację chorej Pauliny Skrzyniarz. Więcej 
szczegółów w następnym wydaniu „Dziennika”.    

jbz

dwie Pogonie i Olimpia 
W najbliższą sobotę II edycja nowogardzkiego turnieju halowego PBO 

Cup. Gwiazdami rozgrywek będą piłkarze Pogoni Szczecin.
Obok „Dumy Pomorza” o zwycięstwo w turnieju zagrają także Pogoń 04` 

Szczecin (tryumfator pierwszej edycji), Kluczenia Stargard, Sarmata Do-
bra, Vineta Wolin, Kasta Szczecin, Victoria Słupsk oraz ekipa gospodarzy 
– Olimpia Nowogard.

Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy w których rozegrane będą me-
cze każdy z każdym. Najlepsze dwa zespoły z każdej grupy będą rywalizo-
wać w półfinałach oraz w finale imprezy. Mecze rozgrywane będą 2x10 min.

Ideą zmagań jest rywalizacja zespołów z niższych klas rozgrywkowych z 
najlepszymi zespołami w regionie. Podczas zawodów zbierane będą pienią-
dze na rehabilitację chorej na zapalenie rdzenia kręgowego Pauliny Skrzy-
niarz.  

Organizatorami turnieju są: Olimpia Nowogard, nowogardzka firma PBO 
Grinbud, Urząd Miasta i Gminy Nowogard. Puchar Fair Play ufundował 
także prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Jan Bednarek.

Początek zawodów o godz. 11, na hali sportowej przy ul. Bohaterów War-
szawy. Serdecznie zapraszamy. Wstęp 4 zł. Zysk w całości będzie przekazany 
na cel charytatywny. 

Marcin Nieradka 

BTCH -Jantar  1 : 0 ( 1 : 0 )
Pampeluna -Zamkowa 7     3 : 1 ( 

1 : 1 )
Budowlani -Ogień w okopie     5 : 

1 ( 1 : 0 )
Probud -Bosman          5 : 0 ( 2 : 0 )
Seniorzy -Błękitni      1 : 1 ( 1 : 0 )

k. 2 : 1
Tubisie -Old Punks      1 : 0 ( 1 : 0 )
Herosi -Czarne Chmury     1 : 4 ( 

1 : 1 )
Bad Boys -Skorpiony     3 : 8 ( 1 : 3 )
Ćwierćfinały:
BTCH -Pampeluna
Budowlani -Probud

Seniorzy -Tubisie
Czarne Chmury -Skorpiony
Półfinały:
BTCH/Pampeluna -Budowlani/

Probud
Seniorzy/Tubisie -Czarne Chmury/

Skorpiony
Uwaga. Po rozegraniu pucharu 

ligi zespoły mogą dokonać zmian w 
składach (wymiana 3 zawodników). 
Zawodnicy nie mogą w trakcie sezo-
nu zmienić zespołu w którym zostali 
zgłoszeni do gry w bieżącym sezonie

Opr. LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

MATEMATYKA  
W EKONOMII w ZSP 

Od września 2010 roku rozpoczął się drugi rok realizacji zajęć pozalekcyj-
nych z matematyki dla uczniów klas I-IV technicznych. Zajęcia te odbywa-
ją się w ramach projektu „Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz – Etat”, 
a prowadzą je nauczycielki matematyki w ZSP, Panie: Beata Zagórska i Mo-
nika Sobolewska. Nabór do grup został dokonany na podstawie diagnozy 
wstępnej, która miała na celu sprawdzenie wiedzy uczniów oraz poziomu 
opanowania ich umiejętności w rozwiązywaniu zadań z matematyki.

W zajęciach bierze udział 30 uczestniczek i uczestników projektu z klas 
czwartych technikum, którzy odbywają zajęcia po 2 godziny tygodniowo; 
30 uczestniczek i uczestników projektu z klas drugich i trzecich technikum, 
dla których przewidziano w projekcie również  2 godziny zajęć tygodnio-
wo oraz 24 uczniów z klas pierwszych – zajęcia po 2 godziny tygodniowo. 
W zależności od potrzeb, w zajęciach biorą również udział uczniowie z list 
rezerwowych. Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne z działów matema-
tyki  odpowiednich dla poszczególnych poziomów i grup wiekowych oraz 
rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z ekonomią. Zajęcia mają 
na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawaniu słabych i mocnych stron 
ucznia, rozwijania sprawności rachunkowej, wskazywania powiązań pomię-
dzy poszczególnymi działami matematycznymi, utrwalanie umiejętności 
zdobytych na lekcji. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z 
pomocy dydaktycznych zakupionych dzięki funduszom EFS: arkusze matu-
ralne, zbiory zadań, kalkulatory, przyrządy matematyczne, tablice matema-
tyczne. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, a uczniowie chętnie w nich 
uczestniczą.     

W ramach realizacji projektu odbywają się również zajęcia z matematy-
ki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, które prowadzi Pani Dorota 
Bondarowicz. Zostały stworzone dwie  grupy po 15 osób, które odbywają za-
jęcia po 1 godzinie tygodniowo. Zajęcia mają charakter wyrównawczy, uwa-
ga Prowadzącej koncentruje się na  działaniach  na liczbach wymiernych - w 
postaci ułamków zwykłych i dziesiętnych, obliczeń  procentowych oraz po-
sługiwanie się jednostkami długości, masy i pola. W zajęciach biorą udział 
uczniowie z klasy I F i II M/K oraz uczniowie z klasy I E, którzy zostali za-
kwalifikowani na podstawie diagnozy wstępnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

Zabawa Mikołajkowa  
w Mostach

4.12.2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie odwiedzili Dom Dziecka w Mostach, gdzie odbyła się zabawa mikołaj-
kowa.  Młodzież z naszej szkoły przygotowywała się wcześniej do tej impre-
zy piekąc ciasta, robiąc paczki i różne inne ozdoby.

Po przyjeździe  przywitaliśmy się z mieszkańcami Domu Dziecka, którzy 
jak zawsze ciepło nas przyjęli. Na początku naszego spotkania podzieliliśmy 

się na grupy, w których wykonywaliśmy poszczególne zadania. Część z nas 
kroiła ciasta, inni zaś zajmowali się przygotowywaniem stołów.

Po tych wszystkich czynnościach  rozpoczęła się najbardziej lubiana przez 
mieszkańców część spotkania, czyli dyskoteka.  Impreza mikołajkowa była 
doskonałą okazją dla świetnej  zabawy, o czym najlepiej świadczył nieustan-
nie zapełniony parkiet. Duże emocje wzbudził pokaz tańców w wykonaniu 
wychowanków Domu Dziecka. Wiele radości przyniósł dzieciom pyszny 
poczęstunek i rozdanie paczek.

Z twarzy wszystkich dzieci mogliśmy wyczytać wielkie zadowolenie,  co 
okazało się dla nas największą nagrodą. Z żalem opuszczaliśmy to miejsce, 
w którym zawsze odnajdujemy tyle ciepła i radości. 

W następnym tygodniu zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zabawy 
mikołajkowej, która odbyła się w Domu Dziecka.

Opiekunami naszego wyjazdu byli: Pani Ewa Regina Krzak i Pani Anna 
Zamara.

Sylwia Jeziorska

Trochę słodyczy  
na zimowe wieczory

Babka migdałowa
Składniki
4 duże jajka 
 23 dag margaryny 
 23 dag cukru pudru 
23 dag mąki pszennej 
23 dag obranych i zmielonych migdałów 
1 cukier wanilinowy 
1 łyżka soku z cytryny 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
3 krążki ananasa z puszki
Sposób przygotowania
Margarynę utrzeć na puch, ciągle ucierając dodawać stopniowo cukier, 

cukier wanilinowy, sok z cytryny, potem wbijać po jednym jajku .Mąkę wy-
mieszaną z proszkiem do pieczenia dosypywać małymi porcjami, na końcu 
dodać migdały.

Podłużną keksówkę wysmarować margaryną, obsypać mąką, przełożyć do 
niej ciasto. Na wierzchu ułożyć plastry ananasa.

Ciasto włożyć do zimnego, nie nagrzanego wcześniej piekarnika. Piec ok. 
50 minut w 180 stopniach.

Po upieczeniu ciasto zostawić w formie przez ok. 10 minut.

UWAGA !!!

Dnia 8 grudnia 2010 r. 
(środa) o godz. 16:30 

odbędzie się zebranie otwarte.
• godz. 16:30 – spotkania z wychowawcami 
   (informacja o przewidywanych ocenach semestralnych)
• godz. 17:30 – indywidualne spotkania z nauczycielami
• godz. 17:30 – spotkanie trójek klasowych z dyrekcją
                                                                         Zapraszamy!
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SPRZEdAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, sprzedaż, 
montaż oraz naprawa odprysków
- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe i 
używane
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

Budujemy  
energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

Zaginęła 
suczka 

rasy rottweiler w ok. Krasnołęki. 
Bardzo proszę o kontakt, osoby, 

które ją widziały. 
91 39 104 15; 501 049 222

Znaleziono psa
na ulicy Roosevelta 

tel. 39 26 774

Wynajmę pomieszczenie 
biurowe 200 m2, 

własne ogrzewanie, po remoncie, 
parking, teren zamknięty.  

Budynek przy ul. 3 Maja 31  
w Nowogardzie. 663 500 501

REKLAMA

O Wojcieszynie  inaczej

Powiatowa  
tylko z nazwy

Podczas moich wędrówek po na-
szej gminie odwiedziłem Wojcie-
szyn. Od razu w oczy rzuca się przy-
stanek autobusowy, a przy nim dziu-
ry z wodą. To tutaj dzieci i miesz-
kańcy tej miejscowości  oczekują na 
przyjazd autobusu. Przekleństw kie-
rowców nie zacytuje, bo tego nikt 
nie wydrukuje.

Idąc  w głąb wioski (od sklepu w 
prawo) sytuacja jest podobna. Pieszo 
trudno przejść do sklepu- mieszkań-
cy chodzą w butach gumowych. Nie 
ma najmniejszych szans na przejazd 
samochodem. 

Jak wspominają rodowici  miesz-
kańcy Wojcieszyna odcinek na całej 
długości od wspomnianego sklepu 
do wyjazdu na drogę główną nie był 
naprawiany od wojny.

Na co idą nasze pieniądze z po-
datków? Wszyscy kandydaci do rad 
obiecują nam naprawy, a po wybo-
rach o nas zapominają… Jak tutaj 
ma dojechać pogotowie ratunkowe? 
Nikt nie przyjeżdża do nas aby się 
przekonać jak jest naprawdę, choć 
wielokrotnie, bezskutecznie zgłasza-
liśmy burmistrzowi nasz problem.

Nie dziwię się rozgoryczeniu 
mieszkańców, którzy twierdzą: pa-
nie redaktorze, prosimy o pomoc 
stąd nawet diabeł ucieka w podsko-
kach, aby sobie kopytek nie zamo-
czyć! Może wreszcie ktoś zajmie się 
realnym problemem mieszkańców 
Wojcieszyna.

Ireneusz Karczyński      

Uwaga  
Emeryci i Renciści!

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi – z nami nigdy nie będzie 
Wam smutno i nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy ponie-
działek i piątek w godzinach od 9.00 do 12.00. Poza tym organizujemy cie-
kawe spotkania, imprezy i wycieczki.

Stałych członków proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z 
Państwa zalega z opłatą składek?

Z poważaniem Alina Ochman 
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m kw z budynkiem gospodar-
czym Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GA-
RAŻE MUROWANE, POW, 20 
MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL.  
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFI-
TÓW), CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, 
CTEL. 605 522 340

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725 590 955 
po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, j. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Oddam w dzierżawę budynek pro-
dukcyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 
80 m2 i budynkiem gospodarczym 
10 m2. Cena 1100 netto za miesiąc. 
Tel. 509 379 883.

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła 
– 609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypoko-
jowe i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w stanie surowym zamkniętym 
130 m, plus drugi budynek go-
spodarczy 90m, działka 1200m, 
wszystkie media na działce. Tel. 
506 534 179.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
46 m2w bloku w Dębicach. Cena do 
uzgodnienia. 608 491 365; 416 14 43.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wypo-
sażeniem o pow. 76 m2 w Nowogar-
dzie, 504 930 230

• Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. 
tel 661 923 610.

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 
m2. 3 pokoje. Tel. 603 530 638

• Kawalerka do wynajęcia, duża ume-
blowana. 600 983 074

• Wynajmę pomieszczenie usługo-
wo-magazynowe z rampą o po-
wierzchni 100 m2 w Nowogardzie 
przy ul. Boh. Warszawy 32. Kon-
takt 601 161 050.

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
68 m2 na ul. Leśnej. Tel: 602 406 327

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamko-
wej- 602 677 563

• Wynajmę mieszkanie komfortowe, 
kompletnie umeblowane w Nowo-
gardzie. 668 989 393.

• Poszukuję garażu do wynajęcia na 
ulicy Zamkowej; 668 477 803

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokojowe, 58 m2, IV piętro, ul 
15-Lutego + garaż. 667 354 000

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa 
pokoje, łazienka i kuchnia- wyposa-
żone; 501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie do generalne-
go remontu na wsi- 695 255 955

• Do wynajęcia mieszkanie, 3 poko-
jowe, umeblowane, I piętro przy ul. 
Bankowej. 603 895 622

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajo-
wej, 668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Grafitów, 
785 913 974

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
91 39 21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 
39 21 603; 663 748 230

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje. 
501 411 106

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w 
Nowogardzie- 600 769 600.

• Kredyt, pożyczki hipoteczne. Ofer-
ta 20 banków w jednym miejscu. 
Uproszczone procedury;513 -164 
-203;Piotr Krekora.

MOTORYZACjA

• Sprzedam Nissan Sunny (3-drzwio-
wy) poj. 1,4 benzyna + LPG stan do-
bry. Atrakcyjna cena. 508 309 107

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w ASO Opel Ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD com-
bi 1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, 
ABS, elektr. Lusterka i szyby, szyber-
dach, kom. Pokładowy + komplet 
opon zimowycg srebr. Metalik stan 
dobry. Cena 4 500 tel. 696 418 677

• Sprzedam Audi A4 combi, poj. 2,5 
TDI rocznik 1999. Ważny przegląd, 
cały rok. Zielony metalic, niklowane 
listwy, 10 poduszek. Cena 12  500 – 
663 349 136

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Kredyty samochodowe, Leasing bez 
BIK, KRD. Uproszczone procedury; 
513-164-203; Piotr Krekora.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinie-
ta”. – 91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamó-
wienie. 796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Kredyty dla rolników. Uproszczo-
ne procedury. Zapraszamy; 513-
164-203; Piotr Krekora.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORd – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VAT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• dUR – dACH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• dACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 
668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
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Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• Korepetycje j. angielski 
668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Transport, przeprowadzki- szybko, 
tanio. 696 138 406.

• Malarz pokojowy wykonuje usługi 
szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Transport samochodów z Niemiec 
1200 zł- 790 405 650

• Mikołaj do wynajęcia- 504 965 111

• USŁUGI OGÓLNOBUdOWLANE- 
889 716 814

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, 
Sylwester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- 
szkolenia BHP i P.POŻ- kompleksowa 
obsługa firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Elektryk, monter CO, naprawa 
dachów, tanio, szybko, solidnie; 
506 323 560.

• Korepetycje z języka niemieckiego- 
tel. 665 541 960

• Naprawa, pralki, lodówki, 3-go 
Maja 48. Naprawy domowe. Tel. 
607 719 505

• Remonty, glazura, terakota, 
szpachlowanie, malowanie, ta-
petowanie, regipsy, panele, z 
15 letnim stażem w Niemczech. 
784 188 147

• Organizowanie kuligów konnych, 
tel. 607 739 866.

• Pożyczka bez BIK, na dowód oso-
bisty, bez dochodu. Formalności 
przez telefon.513-164 -203.Piotr 
Krekora.

• Kredyty dla firm. Pożyczki hipo-
teczne, Leasing bez BIK, KRd. 513-
164 -203. Piotr Krokera

• Mikołaj na święta tel. 727 569 687 po 
15.00.

 PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe – Niemcy, Austria, Anglia, 
Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, 
Belgia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• Restauracja „PRZYSTAŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego całodobowego, kom. 
507  043  174; tel: 91 39 27  122 do 
godz. 1500

• Szukam pracy z licencją w ochronie; 
tel. 601 914 435

• Zaopiekuję się dzieckiem- 663  468 
818

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Sprzedam używane grzejniki żeliw-
ne (60) 9zł/szt 501 549 818.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam 3,5 letnią pralkę firmy 
Whirlpool, z góry otwierana o po-
jemności 5 kg mało używana, stan 
bardzo dobry, kwota 500 zł i okno 
plastikowe białe nowe o wym. 
117/63. kwota 200 zł. Tel. 91 39 
22 954

• Sprzedam owczarki niemieckie- 
91 39 10 656

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam butle gazowe używane- 
11 kg, 725 138 171

• Sprzedam 7-tygodniowe pieska 
szczeniaczka, rasy York. 605 461 307.

• Sprzedam pilarko-frezarkę własnej 
konstrukcji z wózkiem bocznym. 
609 312 088.

• Sprzedam piec CO sterowany kom-
puterem. 602 652 381

• Sprzedam wózek dziecięcy- 
696 987 327

• Piec gazowo-olejowy Weissman typ 
VNO-18 + 3 zbiorniki na paliwo- pla-
stikowe metalu. 668 989 393

• Sprzedam pianino- 606  470  757; 
698 908 275

• Sprzedam Keyboard Yamacha 
PSR-450 + pokrowiec gratis. Ta-
nio! Tel; 795 279 165

• Okna prawie nowe plastiki kolor ma-
chagoni. 668 989 393.

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Oddam kotki w dobre ręce; 
695 518 582

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w 
klocki lub do samodzielnego pocię-
cia, dowóz gratis. Tel: 514 740 538

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i 
rudych, tel. 91 39 20 801.

• Drewno kominkowe, pocięte i  porą-
bane. 603 353 789

• Oddam pieska młodego (suczka) 
603 353 789

• Sprzedam króliki- 603 353 789

• Karp świąteczny: spełnione wy-
magania ekologiczne, sprzedaż 
przy ul. Boh. Warszawy nr 107 
obok sklepu wędkarskiego oraz w 
domu przy ul. dąbrowskiego 9 tel. 
91 39 20 763

• Sprzedam- rusztowanie Warszaw-
skie. Tel. 787 954 274

• Sprzedam piłę stołową. Tel. 787 954 
274

• Sprzedam wózek spacerowy. Tel. 
787 954 274

• Zgubiono panel do radia samo-
chodowego marki L.G. na osie-
dlu Bema. Znalazcę prosimy o 
kontakt. Przewidziana nagroda. 
601 473 334

 

 

                             
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      Biuro Ekonomiczne „Aktywa Plus” Emilia 
Kowalska wraz z Nowogardzkim Forum 

Organizacji Pozarządowych 
zapraszają  

przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, lokalnych 

podmiotów ekonomii społecznej, partnerów społeczno-
gospodarczych do bezpłatnego udziału w: 

KONFERENCJI 
"Wyzwania i szanse ekonomii społecznej  

w Powiecie Goleniowskim" 
 

Termin konferencji: 15.XII.2010r., godzina 14.00-17.30 

Miejsce konferencji: Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, 
sala 107 

Na zgłoszenia czekamy do 13 grudnia 2010 r. na adres email: 
nfop@nowogard.pl, nr fax: 091 829 15 84 lub w Nowogardzkim 
Forum Organizacji Pozarządowych 

                                             
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nowogardzie 

Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, Tel. 91 39 27 240 
Biuro projektu w Szczecinie: ul.  Bol. Śmiałego 39/2, 70-351;  

tel/fax 091 829 15 84, kom 508 675 975;  
www.aktywneowes.pl            kontakt@aktywneowes.pl 
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GARAŻE 
BLASZANE 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Marcin 

Nieradka, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
OdjAZdY Z NOWOGARdU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdjAZdY ZE SZCZECINA:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENdA:A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

Od PONIEdZIAŁKU dO PIąTKU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEdZIELA:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Mikołajkowy Wyścig Przełajowy 

Zawodnicy DPS – Marek Matuszewski, Artur Kubisa

W mroźną sobotę 4 grudnia 2-010 
roku na trasie w rejonie stadionu 
miejskiego rozegrano tradycyjny już 
Mikołajkowy Kolarski Wyścig Prze-
łajowy. Organizatorzy wyścigu – 
LUKS Panorama – Chrabąszcze No-
wogard, UM Nowogard, LKS Pomo-
rzanin, MGZ LZS, LUKS JF DUET 
Goleniów, Nowogardzki Dom Kul-
tury i Dom Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie oraz sponsorzy „URBI 
– PAK” Ariel Urbanek i firma BUT 
- MATdołożyli wszelkich starań by 

wyścig miał odpowiednią oprawę 
– bardzo dobrze przygotowana tra-
sa, profesjonalni sędziowie, facho-
we nagłośnienie i spikerka Tadeusza 
Łukaszewicza, sympatyczne hostes-
sy, ciepłe napoje i potrawy, puchary, 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wyścigi rozegrano w sześciu kate-
goriach – DPS, Żacy, Młodzicy, Ju-
nior młodszy, Junior i Open.

Wyniki umieszczono pod zdjęcia-
mi.

Tekst i foto  LMM

Żacy: 1. Karol Zadrowski  - BEEMIX Szczecin, 2 – Jakub Pawlik  – Ratusz Maszewo, 
3.Jan  Zalewski – BEEMIX Szczecin.

Młodzicy: 1. Remigiusz Komisarek – Chrabąszcze Nowogard 2. Piotr Daniluk - Ratusz 
Maszewo, Puchar ufundował Przewodniczący RM Marek Krzywania,

Junior Młodszy: 1. Tomasz Jarmowski – Baszta Golczewo, 2. Patryk Jakóbowski – 
Chrabąszcze Nowogard, 3.Mateusz Kurkowski – Chrabąszcze Nowogard. Puchar 
Przewodniczącego MGZ LZS Jana Tandeckiego.

Junior: 1. Tomasz Kudelski – Stal Grudziądz, 2. Paweł Kolasinski – Chrabąszcze Nowo-
gard, 3. Krzysztof Antczak – Chrabąszcze Nowogard. Puchar Roberta Czapli.

Open: 1. Mateusz Magierecki - Chrabąszcze Nowogard, 2. Michał Urtnowski – Chra-
bąszcze Nowogard, Puchar Burmistrza Kazimierza Ziemby.

Puchar Starosty Goleniowskiego dla najmłodszego zawodnika otrzymał Aleksander 
Orłowski z Nowogardu.  Sport także na s. 5
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SKÓROMETAL s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2

OTWARCIE!

„SZAŁŁ”
Nowy sklep 

z odzieżą używaną. 
Ciekawy asortyment dla każdego!

Serdecznie zapraszamy 
na otwarcie dnia 23 listopada 

w godzinach 
od 900-1900 w soboty od 900-1600 

ul. Warszawska 
(były sklep „Modny Pan”)

REKLAMA

Zapłonęły świąteczne  
dekoracje
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Szanowni Mieszkańcy Ziemi Nowogardzkiej!
Drodzy Wyborcy!

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mimo śnieżnej aury zdecydowali się pójść 
do urn wyborczych w dniu 5 grudnia i poprzeć moją kandydaturę na burmi-
strza gminy Nowogard w II turze wyborów. Wygrane wybory to przede wszyst-
kim Państwa zasługa wynikająca z  przekonania, że warto zmieniać zastaną rze-
czywistość. Dziękuję raz jeszcze moim sąsiadom, przyjaciołom, sympatykom i 
całej lokalnej społeczności za okazane mi zaufanie. Zrobię wszystko, aby odda-
nych na mnie głosów nie zmarnować, a kredytu zaufania nie zawieść.
W dniu 5 grudnia wygrali wszyscy mieszkańcy, którym nie jest obojętne gdzie 
i w jakim miejscu żyją; którzy wierzą, że zmiany w mentalności i sposobie za-
rządzania włodarzy są konieczne. Trzeba odważnie sprostać wyzwaniom, ja-
kie niesie XXI wiek. Dla mnie najważniejsza jest praca na rzecz rozwoju mia-
sta i gminy oraz rozwiązywanie konkretnych problemów. Będę burmistrzem 
wszystkich mieszkańców gminy Nowogard.

 Robert Czapla
burmistrz – elekt

reklama

Jednak SlD - PSl

Stara miłość 
czy interesy...

Czytaj s. 3



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 94 (1928)

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

reklama

Policja apeluje!
Kilka chłodniejszych dni sprawiło, że na jeziorze Nowogardzkim pojawi-

ła się warstwa lodu. W dniu wczorajszym interweniowaliśmy w przypad-
ku kilku młodych ludzi chodzących po cienkim i kruchym lodzie. W związ-
ku z tym apelujemy o  rozwagę i ostrożność, ponieważ niewinna zabawa na 
zamarzniętym zbiorniku często nie jest bezpieczna i może skończyć się tra-
gicznie.

 Jeżeli chcemy wykorzystać dostęp-
ność zbiornika wodnego, pamiętaj-
my: 

1. Lód musi być wcześniej sprawdzo-
ny przez osoby dorosłe pod względem 
jego grubości i występowania przerębli. 

2. Lód musi mieć, co najmniej 10 
cm grubości i nie powinno być na nim 
przerębli. Także temperatura otoczenia 
musi być ujemna. 

3. Dzieci, bez opieki dorosłych nie 
powinny wchodzić na zamarznięte 
akwen wodny. Także pokrywa lodowa 
przysypana śniegiem jest bardzo zdra-
dliwa, ponieważ pod warstwą śniegu 
nie widać przerębli. 

4. Na lód powinny wchodzić, co naj-
mniej dwie osoby – mogą one przeby-
wać w pewnej odległości od siebie, ale 
zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym 
pozorem nie wolno wchodzić na lód, 
jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy 
to także wędkarzy). 

5. Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, 
nie zatrzymujmy się, ale natychmiast 
zawróćmy w kierunku brzegu. 

Gdy załamie się lód: 
1. W miarę możliwości przed rozpo-

częciem akcji ratunkowej należy wezwać 

pomoc – tel. alarmowy: 999 lub 112. 
2. Należy zachować spokój, nie wpa-

dać w panikę, 
3. Najlepiej położyć się płasko na wo-

dzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się 
wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać 
w kierunku brzegu leżąc cały czas na 
lodzie. 

4. Nie należy wykonywać gwałtow-
nych ruchów, może to spowodować 
dalsze kruszenie się lodu. 

5. Kiedy zauważymy osobę tonącą, 
nie biegnijmy w jej kierunku, ponie-
waż pod nami również może załamać 
się lód. Najlepiej próbować podczołgać 
się do tonącego. 

6. Jeśli w zasięgu ręki mamy długi 
szalki lub grubą gałąź, spróbujmy pod-
czołgać się na odległość rzutu i staraj-
my się podać poszkodowanemu drugi 
koniec. 

7. Po wydobyciu uratowanego nale-
ży przenieść go do suchego pomiesz-
czenia, ocenić jego stan, okryć go koca-
mi lub innymi suchymi ubraniami, jak 
najszybciej należy uratowanego oddać 
w ręce lekarza.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

mniej na walkę  
z bezrobociem!

Zgodnie z zapisanymi w projekcie przyszłorocznego budżetu planu fi-
nansowego Funduszu Pracy, z którego pochodzą pieniądze na wsparcie dla 
poszukujących pracy, pieniędzy będzie od stycznia dwuipółkrotnie mniej 
niż w tym roku. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu resort 
pracy będzie miał 3,2 miliarda złotych. W tym roku było to ponad 7 mi-
liardów złotych. Nominalnie największe cięcia dotyczą programów stażo-
wych i wsparcia dla tych osób, które chcą założyć własne firmy. W każdym 
z tych przypadków cięcia przekraczają miliard złotych.

Tylko w ciągu dziesięciu miesięcy 
tego roku - jak wynika z danych pu-
blikowanych przez Publiczne Służby 
Zatrudnienia - z różnych form akty-
wizacji i wsparcia skorzystało prze-
szło 850 tysięcy Polaków. Dla po-
równania, przez cały ubiegły rok w 
rejestrach urzędów pracy w całej 
Polsce zostało zapisanych ponad 3 
miliony osób.

Największą grupę - przeszło jed-
ną trzecią wszystkich zainteresowa-

nych - stanowili stażyści, którym 
urzędy pracy finansują wynagrodze-
nia w firmach, w których zdobywają 
niezbędną na rynku pracy praktykę. 
A to właśnie ich najbardziej dotkną 
oszczędności. W przyszłym roku 
na program stażowy resort pracy 
na niewiele ponad 15 procent tego, 
czym dysponował w roku 2010.

Żródło – Money.pl
Opr. LMM

5 zł za litr paliwa?
Na Sylwestra będziemy płacić za litr benzyny nawet 4,9 zł. Kierowcy sa-

mochodów z silnikiem diesla za olej napędowy zapłacą nawet 4,7 zł. A to 
nie wszystkie kiepskie wiadomości. Podwyżka VAT to kolejne dodatkowe 5 
groszy na litrze. Psychologiczna bariera 5 złotych za litr popularnej Pb 95 
pęknie już po Nowym Roku.

Skok cen ropy na światowych ryn-
kach i osłabiający się złoty spowodo-
wały, że w ostatnim miesiącu benzy-
na podrożała średnio o 20 groszy na 
litrze. A to nie koniec podwyżek. Fir-
my paliwowe będą co najmniej do po-
łowy grudnia dostosowywać ceny de-
taliczne do wzrostów, jakie już nastą-
piły w hurcie.

Co taka podwyżka oznacza w prak-
tyce? Przy 600-kilometrowym wyjeź-
dzie Fordem Mondeo III z silnikiem 
diesla o pojemności 2 litrów (ten mo-
del średnio spala 6,7 l na 100 km) w tej 
chwili zapłacimy za paliwo około 188 
złotych. W Sylwestra będzie to już o 
5 złotych więcej. Jeśli wyjedziemy sio-
strzanym modelem z silnikiem ben-
zynowym, różnica wyniesie nawet 11 
złotych.

Po Nowym Roku czeka nas kolej-

ny skok cen, spowodowany wzrostem 
VAT na paliwa z 22 do 23 procent. - 
To od 4 do 6 groszy podwyżki na litrze 
benzyny - mówi Cieślak. Cena benzy-
ny średnio będzie już wynosić 4,95 zło-
tych, czyli na droższych stacjach zbliży 
się do psychologicznego poziomu 5 zł/l.

Wzrost cen to przede wszystkim 
wina drożejącej ropy i słabnącego zło-
tego. Od początku roku baryłka ropy 
Brent na giełdzie londyńskiej zdrożała 
o ponad 13 procent. W tej chwili prze-
kroczyła już poziom 90 dolarów za ba-
ryłkę. Poza cenami surowca polskim 
kierowcom zaszkodziło osłabienie zło-
tego. Do tej pory umacniający się złoty 
chronił polskich kierowców przed dro-
żyzną na stacjach, nawet wtedy, gdy 
czarne złoto było rekordowo drogie.

Żródło - Money.pl
Opr. LMM
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Jednak SlD - PSl

Wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej
W środę,  8 grudnia kontynuowano obrady I Sesji Rady Miejskiej. Dość liczne grono obserwatorów i my przedstawiciele prasy dowiedzieliśmy się 
dwóch ważnych rzeczy. Po wyborach ukształtowała się nowa koalicja rządząca – 6 radnych SLD i 6 radnych PSL to zaplecze polityczne nowego bur-
mistrza Roberta Czapli. Wybrano również Przewodniczącego Rady Miejskiej został nim Antoni Bielida radny SLD. Jego zastępcami wybrani zostali 
Mieczysław Laskowski i Stanisław Saniuk z Klubu Radnych PSL.

Obrady Sesji otworzył radny senior 
– Czesław Kozieł. Na początku  obrad 
Marek Krzywania i Robert Augusty-
nek nieobecni na pierwszej części Se-
sji odebrali z rąk Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej Dariu-
sza Ćmila zaświadczenia o wyborze 
i złożyli ślubowanie.

Przystąpiono do wyboru Przewod-
niczącego Rady – zgłoszono dwie 
kandydatury – Antoniego Bielidę i 
Rafała Szpilkowskiego.  W tajnym 
głosowaniu Antoni Bielida otrzymał 
12 głosów, a jego konkurent 7 głosów.

Następnie wybierano zastępców 
Przewodniczącego – zgłoszono kan-

dydatury Mieczysława Laskowskiego 
i Stanisława Saniuka – w głosowaniu 
obaj otrzymali wymaganą liczbę gło-
sów poparcia.

Dla mnie jako obserwatora było ja-
sne, że koalicjanci przygotowali się 
do obrad, uzgodnili kandydatury, a 
pozostali radni nawet nie próbowali 
„przeszkadzać” i nie wystawili swo-
ich kandydatów. 

Po wyborach przewodnictwo Se-
sji przejął Antoni Bielida. Podzięko-
wał za wybór, podkreślił, że będzie 
się starał wszystkich traktować jed-
nakowo bez względu na przynależ-
ność, będzie dążył do zgody i kiero-

wać uwagę radnych na rozwiązywa-
nie problemów najważniejszych dla 
gminy i jej rozwoju. Zaprosił rad-
nych do … wstępowania do koalicji!

W głosowaniach nie brał udziału 
burmistrz elekt Robert Czapla – po 
wyborze stracił bowiem mandat rad-
nego. Jego miejsce w Radzie Miejskiej 
zajmie zapewne Jan Tandecki, który 
uzyskał trzeci wynik wyborczy.

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie 
kto będzie zastępcą burmistrza. Ko-
lejna, trzecia odsłona pierwszej Se-
sji przeprowadzona będzie już dzi-
siaj, czyli w piątek 10 grudnia. Po-
czątek o godzinie 15.00. Główne 

punkty to wybory członków Komi-
sji Rady Miejskiej. Dla przypomnie-
nia – w Radzie obligatoryjnie musi 
działać Komisja Rewizyjna. Inne Ko-
misje według potrzeb. W naszej no-
wogardzkiej Radzie zawsze działały 
także Komisja Społeczna, Komisja 
Budżetowo- Gospodarcza i Komisja 
Mieszkaniowa. Zapewne tak będzie i 
w tej kadencji. Do rozpoczęcia Sesji 
wszyscy radni powinni zadeklarować 
w jakiej Komisji chcieliby pracować.

Tekst i foto Lesław M. Marek

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Rafał Paśko odczytuje protokół z wybo-
ru Przewodniczącego Rady.

reklama

Pełne prezydium Rady – Przewodniczący Antoni Bielida i Jego zastępcy -  Stani-
sław Saniuk i Mieczysław Laskowski

Nie był tajnym

Krzysztof Kosiński uniewinniony
Sąd uniewinnił w tym tygodniu 

od zarzutu kłamstwa lustracyjnego 
znanego lekarza i społecznika no-
wogardzkiego Krzysztofa Kosińskie-
go. Dokładna kwerenda  akt IPN za-
rządzona w postępowaniu sądowym 
wszczętym na wniosek prokuratu-
ry, pozwoliła stwierdzić, że Kosiński 
nie był tajnym współpracownikiem 
służb PRL.

- Cieszę się z tego rozstrzygnięcia. 
Niestety skutkiem rozpętanej wobec 
mnie nagonki była moja rezygnacja 
z kandydowania w ostatnich wybo-
rach samorządowych. Nie do oszaco-
wania są także straty jakie poniosłem 
na dobrym imieniu. Niemniej jestem 
zadowolony, że nastąpił definitywny 
koniec tej przykrej dla mnie sprawy – 
komentuje Kosiński. Red.    
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Podziękowania za wsparcie i pomoc 
w trudnej sytuacji rodzinnej dla pedagoga 

Romy Kołodziejskiej i wolontariuszek
- Ani Bodo, Kamili Wielowskiej, 

Zosi Gwiazdowskiej, Mileny Rutkowskiej, 
Marty Hebdy, Ani Wojdyły 

i Agnieszki Zachciał oraz firmy „EDBA”
Szczęśliwa mama 

z dziećmi

Jednak SlD-PSl
Stara miłość czy interes…

Nasze spekulacje dotyczące ko-
alicji w radzie miejskiej nie spełni-
ły się. Ostatecznie SLD (6 radnych) 
zawarło porozumienie z PSL (6 rad-
nych) tworząc dwunastoosobową 
większość, która w środę dokona-
ła wyboru przewodniczącego Rady i 
dwóch wiceprzewodniczących. Od-
powiednio zostali nimi Antoni Bie-
lida (SLD) – przewodniczący i Mie-
czysław Laskowski (PSL), oraz Sta-
nisław Saniuk (PSL) – WICEPRZE-
WODNICZĄCY.

Tym samym  po jedynie cztero-
letniej przerwie w ostatniej kaden-
cji odrodził się w Nowogardzie sta-
ry układ SLD-PSL dobrze znany ob-
serwatorom miejscowej sceny samo-
rządowej. Zapewne Ci, którzy spo-
dziewali się rewolucyjnych zmian w 
związku z wyborem „młodego”, czy-
li Roberta Czapli będą zmuszeni nie-
co  zweryfikować swoje oczekiwania 

ponieważ młode nie zawsze oznacza 
nowe. Ale jak będzie zobaczymy w 
praktyce. 

Warto w tym kontekście też za-
uważyć, że funkcja burmistrza, acz-
kolwiek ustawiona przez bardzo 
mocny mandat wynikający z wy-
borów bezpośrednich jest jednakże 
funkcją wykonawczą – główne kie-
runki polityki miasta w tym osta-
teczny kształt budżetu uchwala wła-
śnie Rada Miejska. Nowy przewod-
niczący tejże zapowiedział wszak-
że równe traktowanie wszystkich 
radnych i ich postulatów, ale raczej 
niepokoi deklaracja nie tylko praw-
nej oczywistości przy jednoczesnym 
braku  zaproszenia zgodnie z dobrą 
tradycją przedstawiciela opozycji do 
objęcia funkcji jednego z dwóch wi-
ceprzewodniczących Rady.       

Marek Słomski 

Powyborcza refleksja
Sprawa się rypła…

Tytuł tego fe-
lietonu podsunął 
mi tuż po ogło-
szeniu wyników 
drugiej tury wy-
borów na burmi-
strza Nowogar-
du mój serdecz-
ny kolega Mar-
cin Nieradka. Po 

środowej sesji rady miejskiej trze-
ba by jednak chyba stwierdzić, że 
„wszystko huknęło z niewyobrażal-
nym impetem”. Bo przecież mia-
ło być inaczej. Kazimierz Ziemba 
burmistrzem – ponoć miał najwięk-
sze szanse. Marek Krzywania miał 
być drugi, albo trzeci, w zależności 
od wyniku Roberta Czapli. Toma-
szowi Szafranowi w ogóle nie da-
wano szans  a mało tego miał prze-
grać nawet ze „świeżym” Cezarym 
Marcinkowskim. Co do mandatów, 
to Wspólny Nowogard mógł ponoć 
liczyć najwięcej na cztery. Podob-
nie SLD, choć listy tego ugrupowa-
nia oceniano najsłabiej.  Resztę mieli 
zagarnąć kandydaci kolejno z PSLu, 
PO  i na końcu z Nowogardzkiego 
Forum Samorządowego.  Z PiS-em 
od początku było wiadomo. 

A co mamy dziś? No cóż. Zawio-
dła socjotechnika, doświadczenie i 
polityczna intuicja.  Zresztą nie wy-
tykam tego nikomu, bo sam zgadza-

łem się, z niektórymi  z powyższych  
teorii. Jedno jest pewne. Przegrany-
mi całego tego zamieszania, przy-
najmniej na razie, są byli koalicjan-
ci oraz Wspólny Nowogard. O ile 
Ci pierwsi zapłacili cenę za utraco-
ną na rzecz PSL-u tożsamość, o tyle 
Ci drudzy dali się wypuścić w mali-
ny. I tu objawiła się krótkowzrocz-
ność polityczna. Wiara w to, że Ro-
bert Czapla doceni i nagrodzi wysił-
ki skierowane w kierunku jego do-
brego wyniku wyborczego, okaza-
ła się mrzonką. Aż ciśnie się na usta 
stare powiedzenie – zamienił stryjek 
siekierkę na kijek.

I kto wygrał? Znów SLD. Ale czy 
nabrał tylko ekipę Rafała Szpilkow-
skiego? Wszystko wskazuje na to, że 
nie. Do koalicyjnego tańca zaprosił 
starą znajomą, z tym że, tym razem 
już wdowę po Kazimierzu Ziembie 
- PSL. Czas pokaże czy Pani w tańcu 
tym razem się nie pogubi. Bo wtedy 
przyjdzie jej podzielić los tych zdra-
dzonych i rozgoryczonych, a może 
nawet i własnego męża. Nie będzie-
my z tego powodu płakać, bo naiw-
ne wdowy podobno łatwo zadowo-
lić i jeszcze łatwiej opuścić.  I będą 
nici z wieloletniego, dobrze znanego 
„sojuszu” robotniczno-chłopskiego 
ze stratą dla tych drugich…

Marcin Simiński
Dziennik Nowogardzki

Okiem radnego

Pogańska koalicja  
– pogańskie zwyczaje?

Na środowej sesji Rady Miasta po-
znaliśmy koalicję, która przez najbliż-
sze cztery lata weźmie na siebie od-
powiedzialność za to, co będzie dzia-
ło się w Nowogardzie. SLD zawarło z 
PSL, zresztą dobrze u nas znany „so-
jusz robotniczo-chłopski” w nowo-
gardzkim wydaniu. W historii na tym 
układzie zazwyczaj nie zyskiwali ro-
botnicy, a tym bardziej chłopi. Dlate-
go też radnym opozycji przyjdzie w 
tej sytuacji przyglądać się, czy to po-
rozumienie tym razem wyjdzie tym 
dwóm grupom na dobre.

Koalicjanci rządy swoje zaczęli bar-
dzo ekspansywnie. Do tej pory prak-
tycznie w każdej Radzie Miejskiej 
stanowisko wiceprzewodniczące-
go Rady Miasta zostawiano dla rad-
nych opozycji. To dobry obyczaj zna-
ny stosowany na każdym politycz-
nym szczeblu, zaczynając od sejmu 
kończąc na radach gminnych i po-
wiatowych.  

Wychodzi na to, że koalicjanci, albo 

o tym zapomnieli, lub po prostu chcą 
ustalić nową świecką tradycję, gdzie 
członkowie opozycji nie mają w pre-
zydium swojego przedstawiciela. Być 
może radni SLD i PSL wyszli z zało-
żenia: „tam gdzie my, tam granice na-
szych wpływów”.

Ta sytuacja na najbliższe cztery lata 
wróży niezbyt dobrze. Na sesji w dzi-
siejszy piątek wybory komisji. Zoba-
czymy czy koalicjanci zachowają sta-
ry polityczny obyczaj i Komisję Re-
wizyjną, jedyny organ kontrolny od-
dadzą w ręce opozycji. Inne zacho-
wanie może zostać odebrane, jako 
obawy przed nieudolnością rządów 
SLD-PSL.                

Z czasem przekonamy się, czy po-
dział zapoczątkowany w minioną śro-
dę stanie się wyznacznikiem rządów 
„robotniczo-chłopskiego sojuszu”. Je-
śli tak, to pewnie nie skorzystają na 
nich ci pierwsi, ani ci drudzy.

Marcin Nieradka 
– radny Platformy Obywatelskiej

Dziękuję wszystkim, którzy oddali głosy na moją 
kandydaturę – dzięki Wam zostałem radnym.

Układ koalicyjny w Radzie Miejskiej przydzielił mnie i moim kolegom 
ze Wspólnego Nowogardu miejsce w opozycji. Będziemy więc patrzeć 

rządzącym na ręce, analizować ich poczynania, ale też będziemy popierać 
inicjatywy w naszej ocenie pożyteczne dla gminy i jej mieszkańców.

Nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei.
Andrzej Kania

Uwaga emeryci i renciści!
Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi – z nami nigdy nie będzie Wam 

smutno i nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy poniedziałek i 
piątek w godzinach od 9.00 do 12.00.Poza tym organizujemy ciekawe spotkania, 
imprezy i wycieczki.

Stałych członków proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z Państwa 
zalega z opłatą składek?

Z poważaniem Alina Ochman 

PoDziękowaNia
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1,9 KM

Husqvarna 
236 e-series

699 zł

13.12.br. g. 16.00

KANCELARIA

DORADZTWA PRAWNEGO
Mgr Krzysztof Kolibski3

Pomoc prawna dla każdego
Porady prawne z zakresu prawa:

Pisma procesowe, umowy,
Minimalne stawki - już od 30 zł

ożyczki gotówkowe do 120 000 zł

pracy, cywilnego, administracyjnego,
handlowego.

Sprawy spadkowe, testamenty,
zachowek, dział spadku.
Sprawy podatkowe, rodzinne
i inne.

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4

- tel. 501 341 824

tel. 513 157 166

BIURO KREDYTOWE

P

Szybka decyzja - szybka wypłata!

Kredyty konsolidacyjne do 150 000 zł
Spłata rozłożona nawet na 96 m-cy

Kredyty dla każdego
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

III Niedziela Adwentu (Mt 11,2-11)

Konieczność nawrócenia
„…Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, po-

słał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy 
też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Ja-
nowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwsta-
ją, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście 
wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli 
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich 
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? 
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym na-
pisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował dro-
gę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim więk-
szy jest niż on…”(Mt 11,2-11)

W adwencie Kościół wzywa nas do spotkania z Janem Chrzcicielem i głęb-
szej refleksji nad tajemnicą przyjaźni. Jest ona skarbem, jednym z nielicznych, 
o który warto na Ziemi zabiegać, ułatwiającym spotkanie z Bogiem. Przyjaźń 
jest dojrzałą formą miłości, opartą na współpracy i umiłowaniu prawdy.

Nie każda miłość ma odwagę zamienić się w przyjaźń. W miłości ludzie 
spotykają się twarzą w twarz, spoglądają sobie w oczy, ma ona coś z wzajem-
nej „adoracji”. Miłości grozi egoizm we dwoje. Przyjaciele spotykają się ra-
mię w ramię, zapatrzeni są nie w siebie, lecz w zadania, jakie mają do wyko-
nania. Przyjaciół łączy wspólny cel. Jeden drugiemu pragnie pomóc w wyko-
naniu życiowego zadania.

Ktokolwiek poszukuje przyjaciela, winien wzrok skierować na ludzi zapra-
cowanych, dźwigających ciężar odpowiedzialności. Pragnienie uczestniczenia 
w trudzie jednego z nich jest znakiem gotowości na spotkanie przyjaciela. Nie 
musi to być pomoc bezpośrednia, może być zawarta w życzliwości, modli-
twie, ofierze, ale jakaś forma współpracy musi być. Człowiek leniwy nie może 
być przyjacielem.

Drugim elementem nieodzownym w  przyjaźni jest wspólne umiłowanie 
prawdy. Przyjaźń opiera się na zawierzeniu, a  ono jest możliwe wyłącznie 
w oparciu o prawdę. Ta podobna postawa wobec prawdy łączyła Jana Chrzci-
ciela z Chrystusem. Jeden i drugi za prawdę oddali swoje życie. Tylko ten, kto 
ceni prawdę wyżej niż doczesne życie, może być niezawodnym przyjacielem.

W adwentowym przygotowaniu do ponownego przeżycia tajemnicy przyj-
ścia Syna Bożego na ziemię warto zastanowić się nad dziejami naszych przy-
jaźni w życiu. Czy przyjaciela szukam? Czy go znalazłem? Czy nie straciłem 
z własnej winy? Warto też odkryć związek udanych i nieudanych przyjaźni 
z naszym dorastaniem do spotkania z Bogiem. Jezus w każdej Mszy świętej 
wyznaje nam: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi (...) Już was nie nazywam słu-
gami (...), ale nazwałem was przyjaciółmi”. Boże Narodzenie to pamiątka na-
rodzin naszego Przyjaciela. Otwórzmy nasze serca na Niego…

Ks.Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Trwamy w okresie Adwentu, czasie radosnego przygotowania na przyj-

ście Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codziennie na 
Roraty o godz. 17.00 – w poniedziałki, środy, piątki; o godz. 6.30 – w 
wtorki i czwartki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci i młodzież niech przyno-
szą ze sobą adwentowe lampiony. Zapraszamy na Msze św. w niedzielę o 
g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; Jarchlinie o g.10.00; w 
Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00. 

W najbliższych dniach roznoszone będą poświęcone opłatki na stół wi-
gilijny, przez osoby ze wspólnot naszej parafii, które mają specjalne identy-
fikatory stwierdzające tożsamość. 

W tym tygodniu wspominamy:
Poniedziałek 13.12 – św. Łucji
Wtorek 14.12 – Św. Jana od Krzyża
Od 17 do 24 grudnia rozpoczynamy okres bezpośredniego przygotowania 

do Narodzenia Pańskiego

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 

ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 
posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do 20 grudnia. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku.

Już za niespełna rok - 16 sierpnia 2011 r. - w 
Madrycie rozpoczną się XXVI Światowe Dni 
Młodzieży. Hasłem spotkania, które potrwa do 21 
sierpnia, będą słowa „Zakorzenieni i zbudowa-
ni na Chrystusie, mocni w wierze”. Na dni mło-
dych do Hiszpanii - jak zapowiadają przygotowują-
cy pielgrzymkę młodych - przyjedzie ponad 2 mln 
uczestników. Hiszpański Komitet Organizacyjny 
oczekuje ok. 50 tys. młodych osób z Polski. Czy tak 
będzie? Zależy to w dużej mierze od tego, czy już 
teraz uda się włączyć rzesze młodych do progra-
mu duchowych przygotowań do przyszłorocznych 
Światowych Dni Młodzieży.

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Or-
ganizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie skła-
dał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian 
w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. 
Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, 
pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i 
informacje: Punkt przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@pocz-
ta.onet.pl; zapraszamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00). Info: www.
madryt2011.pl 

Wyjazd dla młodzieży na narty…
Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży do Szklarskiej Poręby na 

„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknieJ, zdrowoJ i duchowo J Termin: w 
czasie ferii zimowych (I tydzień) -  13.02-20.02.2011 r. 

W planie: nauka jazdy na nartach lub desce, zwiedzanie Szklarskiej Poręby 
oraz pięknych górskich okolic, wyjazd na jeden dzień do Pragi i oczywiście 
dobrze spędzony czas w górskim klimacie, wraz  z odnową duchaJ oraz wie-
le innych atrakcji. Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt nar-
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Dyrekcja, Grono 
Pedagogiczne 

i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 

im. Polskich Olimpijczyków w 
Nowogardzie 

składają 
szczere kondolencje 

Janowi Dolot 
z powodu 

śmierci mamy

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach i pamięci bliskich”

Najszczersze wyrazy 
współczucia koleżance

Joli Gornowskiej
z powodu 

śmierci syna
składają

Dyrektor i pracownicy
Nowogardzkiego Domu Kultury

ciarski przez cały tydzień, 
instruktorzy, nocleg - po-
byt z wyżywieniem, ubez-
pieczenie, przejazd. Za-
pisy do 15 stycznia (ilość 
miejsc ograniczona). Kon-
takt i informacje szczegó-
łowe: Ks.Tomasz Tylut-
ki, parafia pw. Św. Rafa-
ła Kalinowskiego w No-
wogardzie, e-mail: ttylut-
ki@poczta.onet.pl; GG: 
2404046; www.rafalkali-
nowski.republika.pl

Polecamy także inne 
wyjazdy na narty: Nowy 
Rok w Tatrach: narty, kurs 
tańca, zabawa noworocz-
na: 27 XII - 2 I; Weekend 
na nartach: 5-9 I; Rekolek-
cje na nartach w Tatrach: 
12 II - 19 II; 19 II – 26 II. 
Uczestnicy mają możliwość bezpłatnego korzystania z wypożyczalni sprzę-
tu narciarskiego, a osoby pragnące się uczyć jeździć na nartach mogą liczyć 
na pomoc doświadczonych narciarzy. Szczegółowe informacje i dokonywa-
nie zgłoszeń na stronie internetowej: www.rekolekcje.scj.pl 

Szlachetna Paczka rusza 
już w ten weekend…

Zbliża się finał akcji Szlachetna Pacz-
ka, który odbędzie się w ten weekend.  
Rodziny objęte wsparciem w całej Polsce 
otrzymają paczki przygotowane przez dar-
czyńców. 

Wszystkie obdarowane rodziny, dla któ-
rych darczyńcy przygotowują paczki zgod-
nie z akcją otrzymują paczki w tym samym 
dniu (sobota) lub w niedzielę. 

Akcja w całej Polsce wygląda identycznie i wszystkie prawie 8000 ro-
dzin otrzyma paczkę w tym samym czasie. 

Resztę paczek z Szlachetnej Paczki i Caritas przekażemy do Świąt Boże-
go Narodzenia. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby złożyć dary (żywność, ubrania, 
inne) prosimy o przynoszenie do magazynu Caritas przy ul. Jana Pawła II nr 
2 w Nowogardzie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom za okaza-
ne serce i pomoc. 

x.TTR

koNDoleNCJe koNDoleNCJe

Czy „władza” zawsze 
ma rację?

Do redakcji zgłosił się nasz Czytel-
nik ze skargą na postępowanie patrolu 
policji. Przedstawił nam swoją sprawę 
i przekazał dwa pisma obrazujące jego 
problem. Pierwsze pismo to skarga do 
Komendanta Powiatowego Policji w 
Goleniowie w której czytamy (pismo 
odręczne cytujemy bez poprawek):

Skarga
Oświadczam, że w dniu 27.09.2010 r. 

będąc w pracy w sklepie „Netto” w No-
wogardzie jako „ochroniarz” zostały mi 
skradzione kluczyki od samochodu oso-
bowego Mercedes wraz z pilotem.

W związku z powyższym, że poszuki-
wania nie dały pozytywnego rezultatu 
postanowiłem zgłosić to Policji. 

Na moje wezwanie przyjechała patrol 
policji tj. kobieta i mężczyzna. W czasie 
rozmowy z policjantką zauważyłem, że 
w/w zachowuje się względem mnie agre-
sywnie wymachując przede mną rękoma 
i powiedziała, że cytuję „ponoszą mnie 
emocje”. Chciałem jej wytłumaczyć, że 
to ja wezwałem policję i jestem poszko-
dowany a odczułem, że po zachowaniu 
tej policjantki ja jestem temu wszystkie-
mu winny. Nie wiem dlaczego ta pani ka-
zała mi dmuchać alkomat. W moim od-
czuciu zostałem potraktowany jak prze-
stępca i pijak. W związku z powyższym 
proszę Pana Komendanta o przeprowa-
dzenie rozmowy z tą policjantką bo czuję 
się skrzywdzony. 

Czytelny podpis

W dniu 17. 1 1 . 2010 roku Komen-
dant Powiatowy zredagował następu-
jącą odpowiedź. 

Przedstawiamy w dosłownym 
brzmieniu skanowane pismo:

Odpowiadając na Pana skargę wnie-
sioną do Komendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie w celu  wyjaśnienia we wła-
snym zakresie, a dotyczącą nieprawidło-
wości w wykonywaniu czynności służ-
bowych przez funkcjonariuszy Policji 
z KP w Nowogardzie uprzejmie infor-
muję, iż poruszone w niej kwestie były 
przedmiotem wnikliwego postępowania 
wyjaśniającego.

W celu wszechstronnego i obiektyw-
nego wyjaśnienia okoliczności przed-
miotowej skargi, w toku postępowania 
uzyskano oświadczenia od interweniu-
jących policjantów, które na temat ana-
lizowanych kwestii przedstawiają od-
mienny pogląd od Pana osoby.

W trakcie przeprowadzonego po-
stępowania wyjaśniającego ustalono, 
iż w dniu 27.09.2010 roku po zgłosze-
niu przez Pana interwencji policyjnej 
w sklepie „ NETTO” przy ul. 700 - Le-
cia 22 w Nowogardzie na miejsce zgło-
szenia dyżurny KP w Nowogardzie skie-
rował patrol policyjny. Przybyli na miej-
sce policjanci podjęli działania zmierza-
jące do ustalenia sprawcy kradzieży klu-

czyków od posiadanego przez Pana sa-
mochodu. W toku wykonywania wstęp-
nych czynności policjanci odnieśli wra-
żenie, obserwując Pana zachowanie, iż 
może znajdować się Pan pod działaniem 
alkoholu. W związku z tym został Pan 
poddany badaniu na zawartość alko-
holu w wydychanym powietrzu, w celu 
ustalenia stanu trzeźwości. Wynik ba-
dania wskazał, iż był Pan trzeźwy. Usta-
lono, iż nietypowe zachowanie polega-
jące na niewyraźnej mowie spowodo-
wane było najprawdopodobniej dużym 
zdenerwowaniem. Działanie takie było 
niezbędne w celu ustalenia, czy można 
było z Panem wykonywać w tym czasie 
niezbędne czynności procesowe w spra-
wie. W toku wykonywanych czynności 
policjanci pouczyli Pana jako pokrzyw-
dzonego o możliwości złożenia zawia-
domienia o popełnionym wykroczeniu 
przeciwko mieniu, co też uczynił Pan w 
dniu 28.09.2010 roku w budynku Policji 
KP w Nowogardzie i złożył stosowne za-
wiadomienie o popełnionym wykrocze-
niu przeciwko mieniu.

Należy również stwierdzić, iż postę-
powanie Jtmkcjonariuszy Policji nie 
miało na celu naruszenie przepisów 
obowiązującego prawa, albo naruszenie 
innego dobra chronionego prawem na 
Pana szkodę.

Reasumując należy stwierdzić, iż kwe-
stionowane przez Pana nieprawidłowo-
ści w działaniu oraz w zachowaniu funk-
cjonariuszy Policji z Komisariatu Policji 
w Nowogardzie, podległych Komendan-
towi Powiatowemu Policji w Goleniowie 
- nie znajdują swego potwierdzenia w 
toku przeprowadzonego postępowania 
wyjaśniającego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia 
wyrażam przekonanie, iż wyjaśnienie tej 
sprawy w zakresie postępowania skar-
gowego przyjmie Pan do wiadomości, a 
swoją skargę uzna za rozpatrzoną i wła-
ściwie załatwioną .

Z poważaniem 
Komendant Powiatowy w Golenio-

wie insp. mgr inż. Krzysztof Targoński
Od redakcji:
Skarżący się mieszkaniec Nowogardu 

powiedział iż przyszedł do redakcji tyl-
ko dlatego, że poczuł 

się skarcony, a dochodzenie w sprawie 
kradzieży umorzono. Prosi by zwrócić 
uwagę na to czego 

oczekiwał od Komendanta  -
 „ W związku z powyższym proszę 

Pana Komendanta o przeprowadzenie 
rozmowy z tą policjantką, bo czuję się 
skrzywdzony.

Czyżby chciał zbyt wiele? Po otrzyma-
niu pisma rozgoryczony obywatel zgło-
sił całą sprawę prokuraturze. O wyni-
kach śledztwa poinformujemy.

LMM 
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Kuba Kacper syn 
Natali Bednarskiej 
ur. 3.12.2010 z 
Nowogardu

Maciej syn Katarzyny 
i Grzegorza 
Lewandowskich ur. 
6.12.2010 z Nowogardu

Maja córka Justyny 
i Kamila Śluz ur. 
4.12.2010 z Osowa

Bartosz syn Sylwi 
i Przemysława ur. 
5.12.2010 
z Nowogardu

Bartosz syn Katarzyny 
Szałach ur. 3.12.2010 
z Nowogardu

Mateusz syn Natali 
Włochowicz ur. 
2.12.2010 z Łęgna

Bartosz syn Maji 
Bartnik ur. 3.12.2010 
z Nowogardu

 Witamy wśród nas...

„Przejmijmy kontrolę nad cukrzycą. Teraz”
W dniu 27 listopada 2010 r. w Nowogardzkim 

Domu Kultury pod hasłem „Przejmijmy kontro-
lę nad cukrzycą. Teraz” odbyły się Gminne Ob-
chody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w No-
wogardzie. Wśród zaproszonych gości byli mię-
dzy innymi: Burmistrz  Nowogardu Kazimierz 
Zięba, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krywania, Dyrektor SPSR  w Nowogardzie Kazi-
mierz Lembas,  kś. Kazimierz Łukjaniuk, przed-
stawiciel  lokalnej służby zdrowia, liczni  przed-
stawiciele  struktur Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków  Województwa Zachodniopomor-
skiego,  przedstawiciele Stowarzyszeń działają-
cych na terenie Gminy Nowogard, Tegorocz-
ne Gminne Obchody  Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą w Nowogardzie zbiegły się z pierwszą 
rocznica działalności PSD Koła w Nowogardzie.

 W programie tego uroczystego spotkania były 
prelekcje specjalistów  dr Andrzeja Paciorkow-
skiego (założyciela Szkoły Cukrzycy), dr diabe-
tolog Danuty Cybulskiej, którzy w sposób obra-
zowy pokazali nam jak żyć i funkcjonować z cu-
krzycą. Edukator diabetologiczny Elżbieta Dro-
bik przekazała nam wiedzę potrzebną do samo-
kontroli w cukrzycy. Pan Przemysław Chlebow-
ski  zapoznał zebranych z zagadnieniami             „ 
Światłolecznictwa w leczeniu powikłań cukrzyco-
wych”. 

Były wystąpienia zaproszonych gości, była edu-
kacja diabetologiczna. Całość urozmaicona zo-
stała występami dzieci i młodzieży z Nowogardz-
kiego Domu Kultury jak i Nowogardzkich Szkół 
oraz kapeli „Wesoła Ferajna”. Podczas przerw ka-
wowych można było spróbować specjałów przy-
gotowanych przez członków Nowogardzkiego 
Koła Diabetyków oraz wspaniałych kanapek wy-
konanych przez uczniów  z Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Po-
nadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica w No-
wogardzie. Prowadzone były badania przesiewo-
we w kierunku wczesnego wykrywania cukrzy-
cy, które cieszyły się dużym powodzeniem.  Do 
późnych godzin popołudniowych zabawa była 
przednia.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w 
Nowogardzie składa bardzo serdeczne podzięko-
wanie mieszkańcom Gminy Nowogard za udział 

w dniu 27-11-2010r. w Gminnych Obchodach 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Szczególnie gorące podziękowania składamy:
Założycielowi oraz wytrwałemu propagatorowi 

Szkół Cukrzycy w naszym kraju Panu dr Andrze-
jowi Paciorkowskiemu za wykład na temat szkół 
cukrzycy.

Pani dr Danucie Cybulskiej za przeprowadze-
nie wykładu edukacyjnego obejmującego zagad-
nienia „Leczenia cukrzycy”.

Panu Przemysławowi Chlebowskiemu  za wy-
kład na temat „ Światłolecznictwo w leczeniu po-
wikłań cukrzycowych.

Pani Elżbiecie Drobik za wykład na temat „Sa-
mokontroli w życiu chorego z cukrzycą”

Pani Mirosławie Przybyłek dyrektorowi Nowo-
gardzkiego Domu Kultury  za pomoc  w zorgani-
zowaniu  obchodów.

Pani Barbarze Źróbek instruktorowi śpiewu 
ARA, tańca oraz działalności podstawowej w No-
wogardzkim Domu Kultury za przygotowanie i 
prowadzenie części artystycznej obchodów.

Wszystkim pracownikom Nowogardzkiego 
Domu Kultury, którzy uczestniczyli czynnie w 
przygotowaniu oraz obsłudze obchodów. 

Zespołowi tanecznemu Feniks II
Zespołowi Ludowemu „Błyskawiczki”
Zespołowi  Flesz Dance I „Lolli-Pop”
Zespołowi „Wesoła Ferajna”
Wokalistce Joannie Brodniak
Wokaliście Krzysztofowi Sulwińskiemu.
Wokalistom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w 
osobach: Anity Szcześniak, Kasi Sowul, Anety 
Ankowskiej, Bartka Fedak.

Pani Dorocie Kluba nauczycielowi praktycznej 
nauki zawodu w Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie za przygotowanie, nadzór i prowadzenie sto-
łu z poczęstunkiem dla uczestników obchodów.

Uczniom drugiej i czwartej klasy Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespo-
le Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie za przygotowanie i prowa-
dzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników 

obchodów.
Państwu Elżbiecie i Lucjanowi Kazimierczak, 

właścicielom  sklepu masarniczego  „Maciuś” w 
Nowogardzie za przekazanie artykułów żywno-
ściowych.

Panu Waldemarowi Pędziszczak  właścicielowi 
Piekarnia -  Ciastkarnia  Waldemar Pędziszczak 
w Nowogardzie za przekazanie artykułów żywno-
ściowych.

Firmie „Pier” PHU Tadeusz Rzetecki w Nowo-
gardzie za udzielone wsparcie.

Restauracji Caffe Piwnica w Nowogardzie za 
udzielone wsparcie.

Dziennikowi Nowogardzkiemu za cykliczne 
publikowanie  ogłoszeń o obchodach .

Oraz wszystkim, którzy włączyli się czynnie w 
organizację i prowadzenie obchodów.

Za Zarząd 
PSD Koło Nowogard

Eugeniusz Tworek

informacja  
dla Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło No-
wogard informuje, że dnia 10 grudnia 2010 r. o 
godz. 14:00 w siedzibie Koła (świetlica w budyn-
ku laboratorium szpitala w Nowogardzie) odbędą 
się konsultacje diabetologiczne dla chorych z cu-
krzycą członków PSD Koła Nowogard. Zapisy za-
interesowanych osób odbywają się w każdy wto-
rek od godz. 15, 00, lub u Pani Elżbiety Lubczyń-
skiej telefonicznie pod nr tel: 606 457 102.

 Prezes PSD Koło Nowogard
Eugeniusz Tworek

w kinie „orzeł” 

ŚNIADANIE  
DO ŁÓŻKA

 Komedia romantyczna, Polska, 2010, 85 min, 
12 zł, od lat 15

10.12.2010 godz. 19.00; 11.12.2010 godz. 19.00; 
12.12.2010 godz. 19.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

910-13.12.2010 r. 

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard

reklamareklama

Porady prawne
Dzięki uprzejmości „Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo” prezentuje-

my Państwu artykuły wyjaśniające problemy prawne z którymi spotykamy się 
na co dzień. Opracowane przez prawników „Forum” zagadnienia znajdziecie 
Państwo w Dzienniku Nowogardzkim w kolejnych 6 weekendowych wyda-
niach. Jednocześnie informujemy, że każdy z Czytelników może zwrócić się do 
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo z prośbą o pomoc we własnej sprawie. 
Podajemy adres: Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo, ul. Częstochowska 
23/7, 44-100 Gliwice, tel. (+48) 781 729 460, www.forumpokrzywdzonych.pl

Dziedziczenie – fakty i mity
Wiedzę na temat zasad dziedzi-

czenia nabywamy przeważnie oglą-
dając filmy lub seriale. Niestety rze-
czywistość, którą przedstawia tele-
wizja, znacząco różni się od polskich 
realiów.

Przeważnie dziedziczenie koja-
rzy nam się ze swobodą spadkodaw-
cy, który po swojej śmierci może do-
wolnie zadysponować majątkiem. 
Na gruncie naszego polskiego prawa 
ta swoboda jest dość ograniczona w 
porównaniu z naszymi wyobraże-
niami.

Co prawda spadkodawca może 
zapisać swoim spadkobiercom okre-
ślone rzeczy w drodze tak zwanego 
zapisu, ale zapis nie jest powołaniem 
do spadku. Powołanie do spad-
ku to powołanie do części lub cało-
ści masy spadkowej. Do masy spad-
kowej wchodzą prawa i obowiązki. 
Prawa to przeważnie prawa mająt-
kowe takie jak własność nierucho-
mości, rzeczy ruchomych (samo-
chody, obrazy, biżuteria i inne). Na-
tomiast obowiązki to długi spadko-
we, do których należą między inny-
mi niespłacone kredyty, koszty le-
czenia, pogrzebu i inne.

Spadkodawca, który powołuje nas 
do spadku, powołuje nas do części 
majątku. Może to być 1/4 spadku, 
1/7, 4/9 itp. Spadkodawca, który po-
wołuje do części spadku, nie może 
do tych części przypisać konkret-
nych przedmiotów. Dlatego mówi 
się, że spadkodawca nie może do-
konać w testamencie działu spad-
ku. Innymi słowy, spadkodawca nie 
może powołać kogoś do części spad-
ku i jednocześnie wskazać w testa-
mencie, że ta część obejmuje kon-
kretne przedmioty (np. dom, samo-
chód i 1/4 oszczędności). Na grun-
cie polskiego prawa takie zapisy są 
niedopuszczalne.

Oglądając telewizję - nawet pol-
skie seriale, możemy się spotkać 
z powoływaniem kogoś do spad-
ku pod jakimś warunkiem. Przy-
kładem warunku jest związek mał-
żeński. Niezwykle często w telewizji 
pojawia się wątek, w którym spad-

kodawca zapisuje majątek swojemu 
synowi pod warunkiem, że ten do 
określonej daty się ożeni. Na grun-
cie polskiego prawa taki warunek 
jest bezwzględnie nieważny. Dlate-
go nie dawajcie wiary, gdy ktoś wam 
mówi, że zapisze dzieciom spadek 
pod warunkiem opieki, czy jakim-
kolwiek innym warunkiem.

Kolejnym mitem jest zastrze-
żenie terminu w testamencie. Ta-
kie zastrzeżenie także jest nieważ-
ne, ponieważ spadek obejmuje się 
po śmierci spadkobiercy z dniem 
otwarcia spadku, którym najczęściej 
jest data śmierci. 

Mnóstwo Polaków żyje w przeko-
naniu, że jeśli nie zostaną powołani 
w testamencie, to oznacza, że spad-
kodawca ich wydziedziczył. Tutaj 
mam dobrą wiadomość. Niepowo-
łanie w spadku to pominięcie a nie 
wydziedziczenie. W Polsce istnie-
je instytucja zachowku. Do zachow-
ku mają prawo osoby, które dziedzi-
czyłyby na podstawie ustawy (mał-
żonek, zstępni i rodzice spadkodaw-
cy). Prawo do zachowku polega na 
tym, że osoby uprawnione mogą 
otrzymać 1/2 bądź 2/3 tego, co dzie-
dziczyłyby na podstawie ustawy. Za-
chowek wypłaca się w pieniądzach.

Na koniec wspomnę o jeszcze 
jednym micie, który co prawda nie 
jest popularny, ale budzi wiele kon-
trowersji. Otóż, w Polsce testament 
może zostać sporządzony tylko 
przez osoby pełnoletnie, które po-
siadają pełną zdolność do czynności 
prawnych. Dzieci nie mogą napisać 
ważnego testamentu.

Nie da się ukryć, że  polskie realia 
w zakresie spadków różnią się za-
sadniczo od tego, z czym się spoty-
kamy w środkach masowego prze-
kazu. Warto jest zawczasu poznać 
zasady prawa spadkowego, aby po-
tem uniknąć nieporozumień, czy 
rozczarowań, szczególnie, że dzie-
dziczenie wzbudza w rodzinach 
wiele kontrowersji i niejednokrot-
nie staje się podstawą zerwania wię-
zi rodzinnych.

Do druku podał LMM

Współcześni geniusze 
Grigorij Perelman urodził się w 1966 

roku w Leningradzie (dziś powrócono 
do nazwy Sankt Petersburg). W 2003 
roku udowodnił hipotezę Poincarégo 
– jeden z najważniejszych problemów 
w topologii, postawiony bardzo dawno 
temu, bo już w 1904 roku. Zagadnienie 
to od stu lat opierało się wszelkim „ata-
kom” podejmowanym przez najwybit-
niejszych matematyków na świecie, usi-
łującym je rozwiązać.

W 2006 roku Perelmanowi został 
przyznany medal Fieldsa, będący naj-
bardziej prestiżową nagrodą na świe-
cie, jaką może otrzymać matematyk. On 
jednak nie przyjął tej nagrody i nie była 
to jedyne wyróżnienie, przyjęcia któ-
rego odmówił. Instytut Matematyczny 
Claya, założony w 1988 roku przez mał-
żeństwo milionerów z Bostonu, którego 
celem jest zwiększanie oraz pogłębianie 
obecnego stanu wiedzy w zakresie mate-
matyki – podobnie jak celem założone-
go w 2007 roku pisma „Świat Matema-
tyki” jest krzewienie umiejętności ma-
tematycznych wśród młodzieży szkol-
nej – w 2000 roku sformułował siedem 
najtrudniejszych i nierozwiązanych do-
tychczas problemów matematycznych, 
nazwanych problemami milenijnymi. 
Za rozwiązanie każdego z nich Instytut 
Claya ufundował nagrodę w wysokości 
miliona dolarów. Jednym z tych siedmiu 
problemów była właśnie hipoteza Poin-
carégo, udowodniona w 2003 roku przez 
Grigorija Perelmana, i jest to jak dotąd 
jedyny rozwiązany problem milenijny.

W 2010 roku, po sprawdzeniu po-
prawności dowodu, Instytut Matema-
tyczny Claya przyznał Perelmanowi jed-
ną z siedmiu Nagród Tysiąclecia, ale ro-
syjski matematyk znów odmówił jej 
przyjęcia, chociaż obecnie nie jest ni-

gdzie zatrudniony, nie ma więc stałych 
dochodów. Mieszka z matką staruszką 
w maleńkim mieszkanku w bloku, pro-
wadzi ascetyczny tryb życia i unika kon-
taktów z mediami. Ciekawskim dzienni-
karzom, nie zapraszając ich do mieszka-
nia, wyjaśnił przez zamknięte drzwi po-
wód, dla którego odmówił przyjęcia na-
grody. Stwierdził, że ma wszystko, cze-
go mu trzeba i pieniądze nie są mu po-
trzebne. Ponadto dodał, że nie jest ge-
niuszem matematycznym, jak to przed-
stawiają media i dlatego nie życzy so-
bie zainteresowania swoją osobą. Gri-
sza, będąc uczniem, był typem samotni-
ka. Po raz pierwszy stało się o nim gło-
śno w 1982 roku, kiedy to na Międzyna-
rodowej Olimpiadzie Matematycznej w 
Budapeszcie zdobył maksymalną liczbę 
punktów, co wywołało sensację.

A oto co powiedział kiedyś o Grigo-
riju jeden z jego profesorów: Jest dużo 
studentów o dużych możliwościach, 
którzy mówią, zanim pomyślą. Grisza 
był inny. On myślał głęboko.

Jego odpowiedzi zawsze były popraw-
ne. Zawsze sprawdzał wszystko bardzo, 
bardzo dokładnie. Nie był szybki. Szyb-
kość nie ma znaczenia. Matematyka nie 
polega na szybkości. Tu chodzi o głębię!

A jaka jest droga do sukcesów na ni-
wie matematyki?

Tajemnicę tę zdradza sam Grigorij 
Perelman: Ojciec podsuwał mi logiczne 
i inne matematyczne problemy do roz-
wiązania (...).

Dawał mi dużo książek matematycz-
nych do czytania, nauczył mnie gry w 
szachy, był dumny ze mnie. Do trenin-
gu logicznego myślenia zapraszamy na 
stronę http://www.swiatmatematyki.pl

Eugeniusz Sikorski
redaktor Świata Matematyki
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Od kilku dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie można podziwiać wystawę wi-
traży i biżuterii artystycznej autorstwa Heleny Nowak z Choszczna. Eksponaty, z których każdy 
jest rękodziełem, wykonane są głównie ze srebra i kamieni naturalnych. 

Wystawa z medycyną  w tle
Helena Nowak jest absolwentką Wyższej 

Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie i Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Jak sama 
mówi, sztuka zawsze była jej bliska. Związała się 
z nią już zawodowo, jako nauczyciel plastyki i 
techniki. Po przejściu na emeryturę postanowi-
ła zrobić kurs witrażu w Policealnym Studium 
Plastycznym Rzemiosł Artystycznych w Rzep-
czynie. Zdobyta umiejętność połączyła z zami-
łowaniem do kamieni naturalnych.  

Kamienie i ich oddziaływanie na człowieka to 
wiedza, która  w połączeniu z witrażem i biżu-
terią, stała się dla mnie wielką pasją. Interesu-
ję się liototerapią – czyli leczeniem kamieniami 

– mówi H. Nowak. Mało kto wie, że np. kwarc 
różowy jest przyjacielem naszego serca, a także 
działa pozytywnie na nasz system nerwowy. 

Wśród eksponatów wystawionych w nowo-
gardzkiej Bibliotece są wisiorki, kolczyki a na-
wet obrazy przestrzenne. Artystka wciąż rozwija 
swoje umiejętności. Jak sama zapowiedziała już 
w przyszłym roku chce pokazać w Nowogardzie 
jedyne w swoim rodzaju witraże przestrzenne. 
Czekamy z niecierpliwością. 

Warto dodać, że wszystkie prace H. Nowak 
wystawione w naszej Bibliotece są na sprzedaż. 

Marcin Simiński Jeden z kilku wystawionych w Nowogardzie obra-
zów – witraży autortswa Heleny Nowak zatytułowa-
ny „Uroda Ziemi”. 

Biblioteka Miejska Zaprasza!
14 grudnia (wtorek) o godz. 9.30 na pokaz multimedialny na temat życia i twórczości Stefana Żeromskiego (85 rocznica śmierci). Wykład przygotowała 

Cecylia Judek – sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 
16 grudnia (czwartek) o godz. 16.30 na otwarcie wystawy  malarskiej  zorganizowanej przez Stowarzyszenie AWIS i Dom Pomocy Społecznej w Nowo-

gardzie. 
Info. ms

Szkoła Podstawowa nr 1

MIKOŁAJKI W PLECIUDZE 
Od wielu lat Teatr Lalek” Pleciu-

ga” z okazji 6 grudnia, czyli Miko-
łajek przygotowuje specjalne przed-
stawienie, którego tematyką jest 
oczywiście postać dobrodusznego 
staruszka, tak bardzo zawsze oczeki-
wanego przez najmłodszych. Pierw-
szy raz, na ten właśnie spektakl uda-
ły się wszystkie klasy 0-3 ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1. 

Dla bardzo wielu dzieci była to 
pierwsza wizyta w teatrze.  Z dużym 
zainteresowaniem podziwiały pięk-
nie, odświętnie udekorowane wnę-
trze teatru-zarówno hol, jak i samą 
salę teatralną.

Najważniejszym momentem była 
oczywiście końcowa część spekta-
klu-spotkanie z Mikołajem i wręcze-
nie upominków, na które czekały z 
wielką niecierpliwością. 

Ze względów czasowych, nie każ-
dy miał okazję popisać się przed Mi-
kołajem recytując wiersz, czy też 
śpiewając piosenkę, ale szóstka na-
szych milusińskich godnie repre-
zentowała swoich kolegów, dekla-
mując wiersze o Mikołaju i śpiewa-

jąc kolędy. Motyw kolęd przewi-
jał się zresztą przez cały czas rozda-
wania prezentów i był jednocześnie 
wprowadzeniem w atmosferę zbliża-
jących się świąt.  Wielkie brawa dla 
uczniów naszej szkoły, którzy rów-
nym, donośnym chórem włączy-
li się do wspólnego śpiewu. Szyb-
ko, niepostrzeżenie minął czas, in-
nego niż zawsze dnia Mikołajek dla 
najmłodszych uczniów SP Nr 1, któ-
ry na pewno zostanie w ich pamię-
ci na zawsze, o czym świadczyły ich 
uśmiechnięte twarze w drodze po-
wrotnej do Nowogardu.

Zespół red. SP Nr 1
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Toyota Nowogard MK
ul. 3-go Maja 27b,
72-200 Nowogard

e-mail: 002@toyota.pl
www.toyotanowogard.pl

Salon tel. 91 39 25 700, serwis tel. 91 39 25 702

Rozpoczęcie kursu 13 grudnia br. g. 16.00

reklama

reklama

mikołajki w osowie
Z inicjatywy Pani Sołtys Osowa Mirosławy Cwajdy zorganizowano w 

sobotę 4 grudnia dla dzieci Zabawę Mikołajkową.
Radości było co niemiara – w roli głównej wystąpił oczywiście Mikołaj – 

wszystkie dzieci okazały się nad wyraz grzeczne i otrzymały prezenty. Potem 
to już tylko zabawa , konkursy i tańce co widać na zdjęciach.

Godnym podkreślenia jest fakt, że imprezę Pani Sołtys organizowała bez 
pomocy Rady Sołeckiej – pomogli chętni do pracy Lidia Cwajda, Wioletta 
Mateja, Halina Zuber, która udostępniła lokal  i Marcin Rępała.

Podarki i poczęstunek  zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego.
Informacja i foto -  KK
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KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, 

ul. Boh Warszawy 103A/1
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z ogrzewaniem 

gazowym
-współpracujemy ze wszystkimi firmami w W.E.
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy składaniu 

wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna

Przy zakupie urządzeń z montażem, 
w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 7%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

 

 

                             
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      Biuro Ekonomiczne „Aktywa Plus” Emilia 
Kowalska wraz z Nowogardzkim Forum 

Organizacji Pozarządowych 
zapraszają  

przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, lokalnych 

podmiotów ekonomii społecznej, partnerów społeczno-
gospodarczych do bezpłatnego udziału w: 

KONFERENCJI 
"Wyzwania i szanse ekonomii społecznej  

w Powiecie Goleniowskim" 
 

Termin konferencji: 15.XII.2010r., godzina 14.00-17.30 

Miejsce konferencji: Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, 
sala 107 

Na zgłoszenia czekamy do 13 grudnia 2010 r. na adres email: 
nfop@nowogard.pl, nr fax: 091 829 15 84 lub w Nowogardzkim 
Forum Organizacji Pozarządowych 

                                             
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nowogardzie 

Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, Tel. 91 39 27 240 
Biuro projektu w Szczecinie: ul.  Bol. Śmiałego 39/2, 70-351;  

tel/fax 091 829 15 84, kom 508 675 975;  
www.aktywneowes.pl            kontakt@aktywneowes.pl 

 Projekt Powiatu Goleniowskiego 

pn. „WENI 2 SPG” 
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 

2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 
realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych 

w Goleniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Nowogardzie w terminie 

od 01.10.2009 r. do 30. 06. 2011 r. 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Projekt Powiatu Goleniowskiego 
 pn. „WENI 2 SPG” 

(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego)  

realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych   
w Goleniowie  

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
w Nowogardzie  

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r. 
 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty,  

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic  

w jakości usług edukacyjnych.  
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Sprzedam lokal
handlowy

o pow. 76 m2 w Nowogardzie

telefon 504 930 230

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 
„Ula” ul. leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewidencje 
przych. (ryczałt), VAT i pozostałe 
ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje po-
datkowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Budujemy  
energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

Zaginęła 
suczka 

rasy rottweiler w ok. Krasnołęki. 
Bardzo proszę o kontakt, osoby, 

które ją widziały. 
91 39 104 15; 501 049 222

Długołęka 36/18

Oferuję:
Choinki, świerk 
srebrny kłujący, 
świerk pospolity,

 jodła kaukaska oraz 
świerk kłujący 

w donicach

Do wynajęcia 
powierzchnia 

handlowa 300 m2 
z ogrzewaniem. 

509 528 688

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Oku-
lickiego w Nowogardzie. Tel. 606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m kw z budynkiem gospodarczym Oku-
lickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na oso-
bę niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• SPRZEDAM 2 DZIAŁKI POD GARAŻE MURO-
WANE, POW, 20 MKW - 1 GARAŻ, PRZY. UL.  
JANA PAWŁA II (OSIEDLE GRYFITÓW), 
CENA 5400 ZŁ ZA DZIAŁKĘ, CTEL. 605 
522 340

•	 wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; i piętro, parking; 501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725 590 955 po 
2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

•	 kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. ogrodowa, Poniatow-
skiego, J. Pawła ii, tel. 605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan za-
gospodarowania terenu, inwestycyjna, 
1 ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 PLN netto m2, Tel:, 660 424 989; 91 
43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 
m2, w całości 20 PLN, po podziale 45 PLN 
m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smocza-
ku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, plan 
zagospodarowania teren, przylega do 
nowego cmentarz, droga asfaltowa, 35 
PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Oddam w dzierżawę budynek produk-
cyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i 
budynkiem gospodarczym 10 m2. Cena 
1100 netto za miesiąc. Tel. 509 379 883.

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie o pow. 76 m2 z garażem 
murowanym 91 39 20 740.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 

czteropokojowe. 508 309 980.

•	 Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie, 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2w bloku w Dębicach. Cena do uzgod-
nienia. 608 491 365; 416 14 43.

•	 Sprzedam sklep murowany na targo-
wisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wyposa-
żeniem o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 
504 930 230

• Sprzedam piękne mieszkanie w No-
wogardzie w nowym bloku- 74 m2. tel 
661 923 610.

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 m2. 3 
pokoje. Tel. 603 530 638

• Kawalerka do wynajęcia, duża umeblo-
wana. 600 983 074

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 68 m2 
na ul. Leśnej. Tel: 602 406 327

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej- 
602 677 563

• Wynajmę mieszkanie komfortowe, kom-
pletnie umeblowane w Nowogardzie. 
668 989 393.

• Poszukuję garażu do wynajęcia na ulicy 
Zamkowej; 668 477 803

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe, 58 m2, IV piętro, ul 15-Lutego 
+ garaż. 667 354 000

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa po-
koje, łazienka i kuchnia- wyposażone; 
501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do kwoty 
140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie do generalnego re-
montu na wsi- 695 255 955

• Do wynajęcia mieszkanie, 3 pokojowe, 
umeblowane, I piętro przy ul. Bankowej. 
603 895 622

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajowej, 
668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Gryfitów, 
785 913 974

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 91 39 
21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje. 
501 411 106

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w Nowo-
gardzie- 600 769 600.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 
m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510  026  866, po 
godz. 18:00

• Sprzedam kawalerkę 32 m2 z dużym bal-
konem. 600 368 810

•	 wydzierżawię warsztat z kanałem, 200 
m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje z kuch-
nią 60 m2 ul Zamkowa 665 001 251

• Wynajmę sklep 18 m2 609 388 700

• Mieszkanie do  wynajęcia centrum 3 po-
koje umeblowane. 601 724 492.

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlo-
wy na targowisku w Nowogardzie, prąd, 
woda, WC, 91 39 21 558

• Sprzedam mieszkanie do generalnego re-
montu na wsi- 695 255 955

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniejsze. 
665 562 511

moTorYzaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w aSo opel kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulco-
we, opony zimowe. zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

•	 Sprzedam mercedes stan dobry, Tel. 
695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD combi 1994 
r. 2.0 16V, centralny zamek, ABS, elektr. 
Lusterka i szyby, szyberdach, kom. Po-
kładowy + komplet opon zimowycg 
srebr. Metalik stan dobry. Cena 4 500 tel. 
696 418 677

• Sprzedam Audi A4 combi, poj. 2,5 TDI 
rocznik 1999. Ważny przegląd, cały rok. 
Zielony metalic, niklowane listwy, 10 po-
duszek. Cena 12 500 – 663 349 136

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 r., 
stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 
2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam Opel Vectra poj. 2.0 benzy-
na, rok 1992 cena 1000 do uzgodnienia- 
607 109 182

• Sprzedam opony zimowe 205/60/R16. 
665 602 233.

• Sprzedam Opel Vectra 1991 r. cena do 
uzgodnienia. 691 630 338

• Sprzedam VW Passat B5 1,8 poj., rok prod. 
1998. 608 697 092

rolNiCTwo

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinieta”. – 91 
39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamówienie. 
796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

USŁUGi

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

•	 kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców Co. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 zespół muzyczny aCorD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. www.zespolacord.
pl. Tel. 501 383 380.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 zespół muzyczno – taneczny kaJ – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Remonty 784 053 493

• Transport- max bus 784 053 493, 604 963 
120

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,50 za km. 500 297 054.

•	 klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

•	 USŁUGi iNFormaTYCzNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

•	 DUr – DaCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

•	 DaCHY. 785 562 104.

•	 Usługi tapicerskie ul. wojska Polskiego 
3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740
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zaPraSzamY Do NaSzeGo BiUra

NowoGarD,
 Ul. 3 maJa 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

NowoGarD, 
ul. 3 maja 13

GoleNiów, 
ul. Szkolna 6

GrYFiCe, 
ul. Niepodległości 65

zapraszamy do naszych biur:

w tym tygodniu polecamy 

kompleks działk budowlanych położonych 
w północnej części miasta Nowogard. 

CENA: 95 zł/m2

www.extradom.net.pl

•	 awarie. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

•	 agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama 
na pojazdach, pieczątki, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 
15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

•	 Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

•	 remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

•	 Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

•	 korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Zaprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

•	 inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

•	 malarz pokojowy wykonuje usługi szyb-
ko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Transport samochodów z Niemiec 1200 
zł- 790 405 650

•	 USŁUGi oGólNoBUDowlaNe- 
889 716 814

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, Syl-
wester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- szko-
lenia BHP i P.POŻ- kompleksowa obsługa 
firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Elektryk, monter CO, naprawa dachów, ta-
nio, szybko, solidnie; 506 323 560.

• Korepetycje z języka niemieckiego- tel. 
665 541 960

•	 Naprawa, pralki, lodówki, 3-go maja 
48. Naprawy domowe. Tel. 607 719 505

•	 remonty, glazura, terakota, szpachlo-
wanie, malowanie, tapetowanie, regip-
sy, panele, z 15 letnim stażem w Niem-
czech. 784 188 147

•	 organizowanie kuligów konnych, tel. 
607 739 866.

• Mikołaj na święta tel. 727  569  687 po 
15.00.

• Montaż mebli w paczkach, meble na wy-
miar- 697 786 967

• Wykonam glazurę, terakotę, re gipsy, Tel. 
728 801 246

 PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Ho-
landia, Dania, Norwegia, Belgia, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

•	 restauracja „PrzYSTaŃ” zatrudni bar-
mana i kierownika baru mile widziany 
język angielski i niemiecki. Dobre wa-
runki płacowe, 601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy opie-
kunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego całodobowego, kom. 
507  043  174; tel: 91 39 27  122 do godz. 
1500

• Szukam pracy z licencją w ochronie; tel. 
601 914 435

• Zaopiekuję się dzieckiem- 663 468 818

• Poszukujemy do pracy w biurze wymaga-
nie doświadczenie pracy przy kompute-
rze. 694 484 482.

iNNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam 3,5 letnią pralkę firmy Whirl-
pool, z góry otwierana o pojemności 5 kg 
mało używana, stan bardzo dobry, kwo-
ta 500 zł i okno plastikowe białe nowe 
o wym. 117/63. kwota 200 zł. Tel. 91 39 
22 954

•	 Sprzedam owczarki niemieckie- 91 39 
10 656

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygo-
dniowe- ojciec wnuk podwójnego zwy-
cięzcy świata, matka z rodowodem, tel: 
91 39 21 828

• Sprzedam butle gazowe używane- 11 kg, 
725 138 171

• Sprzedam 7-tygodniowe pieska szcze-
niaczka, rasy York. 605 461 307.

• Sprzedam pilarko-frezarkę własnej kon-
strukcji z wózkiem bocznym. 609 312 088.

• Sprzedam piec CO sterowany kompute-
rem. 602 652 381

• Sprzedam wózek dziecięcy- 696 987 327

• Piec gazowo-olejowy Weissman typ VNO-
18 + 3 zbiorniki na paliwo- plastikowe 
metalu. 668 989 393

• Okna prawie nowe plastiki kolor macha-
goni. 668 989 393.

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, 
kolor buk, tel 603 500 226

• Oddam kotki w dobre ręce; 695 518 582

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w kloc-
ki lub do samodzielnego pocięcia, dowóz 
gratis. Tel: 514 740 538

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i ru-
dych, tel. 91 39 20 801.

• Drewno kominkowe, pocięte i  porąbane. 
603 353 789

• Oddam pieska młodego (suczka) 
603 353 789

• Sprzedam króliki- 603 353 789

•	 Karp świąteczny: spełnione wymaga-
nia ekologiczne, sprzedaż przy ul. Boh. 
warszawy nr 107 obok sklepu wędkar-

skiego oraz w domu przy ul. Dąbrow-
skiego 9 tel. 91 39 20 763

• Sprzedam- rusztowanie Warszawskie. Tel. 
787 954 274

• Sprzedam piłę stołową. Tel. 787 954 274

• Sprzedam wózek spacerowy. Tel. 787 954 
274

•	 zgubiono panel do radia samochodo-
wego marki l.G. na osiedlu Bema. zna-
lazcę prosimy o kontakt. Przewidziana 
nagroda. 601 473 334

•	 akwarium 120 l, dwa filtry, grzałka, 
rośliny, korzenie ozdobne, żwir oraz. 
Cena 500 zł

• Sprzedam wózek głęboki ze spacerówką 
„TACO” w dobrym stanie. Tel. 609 089 547

• Sprzedam wyposażenie sklepu spożyw-
czego m.in. regały, ladę chłodniczą. Kon-
takt 504 930 230

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną 
w bardzo dobrym stanie, oraz biurko pod 
komputer- czarne- niedrogo. 502  026 
949
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Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krzYżówkakupon - 10.12

Np. Wawel

Zarządzał
dworem króla

Płynny
miód

Kamizelka
ratunkowa

Sanie z żaglem Kończy suitę

Jeden
ze zmysłów

Początek
podróży

Plama
na honorze

Gdańsk,
Sopot

i ...

Ściana z cegieł

Miasto -huta
aluminium

Achtel
Żona

Abrahama

Nie warta
wyprawki

Port nad
Rodanem

Szlachetny
metal

W octowej
pikle

Autor sztuki
"Ożenek"

Dachówka
z deski

Miłostka

Wycieka z krateru

Niezdolność
mówienia

Roślinny
motyw

dekoracyjny

Mała
Aleksandra

Skrzydło
rzymskiej
konnicy

Święto
na cześć
Saturna

Nauczyciel
Nerona

Górotwór
Narząd
wzroku

Uczeń szkoły
wojskowej

Bryła
geome-
tryczna

Zawsze
na czele

Łąka
w zakolu

rzeki

Słomiana
mata

Talon Skała osadowa

Pieczara

Ładowność
w tonach

Wódz
kozaków

Biblia islamu

Rasa psa

Zdobią indora
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Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych, cyframi od 1 do 25
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Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 3.12 – 
MIKOŁAJOWE DARY – nadesłali: 

Justyna Matusiak  (Kościuszki), Kazimiera 
Kaciupa-Grzelak (Sieciechowo), Maria Gortat 
(Czermnica), Maria Machocka (Płotkowo), Grze-
gorz Grzelak (Jarchlino), Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Jolanta Gruszczyńska (Błotno), Stanisław 
Furmańczyk (Strzelewo), Andrzej Czarnowski 
(Osowo), Edmund Skibiszewski (Wierzbięcin) 
oraz z Nowogardu: Marta Baran, Barbara Pakulska, 
Mirosława Rutkowska, Wiesław Borowik, Halina 

Szwal, Barbara Bartosik, Katarzyna gaik, Ewa 
Dymek, Marzena Ustyjańczuk, Pelagia Feliksiak, 
Jerzy Siedlecki, Szczepan Falaciński, Teresa Pow-
alska, Halina Stefańska,

Prenumeraty „DN” na styczeń 2011 wylos-
owali:

- Marzena Ustyjańczuk z Nowogardu,
- Barbara Pakulska z Nowogardu, 
- Grzegorz Grzelak z Jarchlina.

Gratulujemy!

NiezNaNY HeNio…
Teraz Heniem rządzi Danka,
To dla wszystkich niespodzianka,
Gdy znało się Henia.
Rzucił nagle swoje hobby!
I tym na otoczeniu nie zrobił 
Większego wrażenia.

zima
Grudzień mrozi niczym luty,
Zdały swój egzamin buty,
Gruby kożuch nawet zimę onieśmielił,
Wiatr zawiewa moje ślady.
Tu i ówdzie wyschły badyl
Sterczy chudy jak przecinek
W śnieżnej bieli.
Już w sen zapadł suseł gruby,
As łba nie wychyla z budy,
O trzy kroki nic nie widać, taka zamieć.
Chcę cytować coś z „Fausta”,
Lecz rym marznie mi na ustach,
Słupek rtęci pewnie leci w dół jak kamień…

GrUDNiowe SPoTkaNia
Czas mija – czytasz wiadomość:
„Więc odwiedź mnie!. Twoja W.”
Za oknem zima. Wiadomo,
Kilkunastostopniowy mróz!
Rano rozdzwonił się budzik,
Wyrwał cię nagle ze snu…
Tęgoś się bracie natrudził,
Do Nowogardu jadąc od gór.
Na dworcu wita cię Ona…
Chyba szczęśliwa? Kto wie!
Dobra i czuła jak żona, 
Wręcza paczuszki ci dwie.
Pierwsza - za ciepło twych wierszy,
Druga – za woli twej brak!
W jednej podarek najszczerszy,
W drugiej… sam zobacz! No, tak…

wizJa PrzYSzŁoŚCi?
Rządzącym przywileje,
Coraz lepiej nam się dzieje.
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

Garaże 
BlaSzaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
oDJazDY z NowoGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDJazDY ze SzCzeCiNa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

Przewóz oSóB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

oD PoNieDziaŁkU Do PiąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

in for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Poznaliśmy pary 
ćwierćfinałowe

W pierwszej rundzie padły następujące rozstrzygnięcia:
BTCH -Jantar  1 : 0 ( 1 : 0 )
Pampeluna -Zamkowa 7   3 : 1 ( 1 : 1 )
Budowlani -Ogień w okopie   5 : 1 ( 1 : 0 )
Probud -Bosman          5 : 0 ( 2 : 0 )
Seniorzy -Błekitni      1 : 1 ( 1 : 0 )k. 2 : 1
Tubisie -Old Punks      1 : 0 ( 1 : 0 )
Herosi -Czarne Chmury   1 : 4 ( 1 : 1 )
Bad Boys -Skorpiony     3 : 8 ( 1 : 3 )
Pary ćwierćfinałowe (mecze w niedzielę):
BTCH -Pampeluna
Budowlani -Probud
Seniorzy -Tubisie
Czarne Chmury -Skorpiony
Półfinały:
BTCH/Pampeluna -Budowlani/Probud
Seniorzy/Tubisie -Czarne Chmury/Skorpiony

Przekazał TS

Pogoń zagra z olimpią
W najbliższą sobotę II edycja nowogardzkiego turnieju halowego PBO 

Cup. Gwiazdami rozgrywek będą piłkarze Pogoni Szczecin.

mikołajkowy wyścig kolarski w obiektywie DN

Obok „Dumy Pomorza” o zwycię-
stwo w turnieju zagrają także Pogoń 
04` Szczecin (tryumfator pierwszej 
edycji), Kluczenia Stargard, Sarmata 
Dobra, Vineta Wolin, Kasta Szczecin, 
Victoria Słupsk oraz ekipa gospoda-
rzy – Olimpia Nowogard.

Drużyny zostaną podzielone na 
dwie grupy w których rozegrane będą 
mecze każdy z każdym. Najlepsze 
dwa zespoły z każdej grupy będą ry-
walizować w półfinałach oraz w fina-
le imprezy. Mecze rozgrywane będą 
2x10 min.

Ideą zmagań jest rywalizacja zespo-
łów z niższych klas rozgrywkowych 
z najlepszymi zespołami w regionie. 

Podczas zawodów zbierane będą pie-
niądze na rehabilitację chorej na za-
palenie rdzenia kręgowego Pauliny 
Skrzyniarz.  

Organizatorami turnieju są: Olim-
pia Nowogard, nowogardzka firma 
PBO Grinbud, Urząd Miasta i Gmi-
ny Nowogard. Puchar Fair Play ufun-
dował także prezes Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej Jan 
Bednarek.

Początek zawodów o godz. 11, na 
hali sportowej przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Serdecznie zapraszamy. 
Wstęp 4 zł. Zysk w całości będzie 
przekazany na cel charytatywny. 

Marcin Nieradka 

Krzysztof Antczak przechodzi do Gryfa Szczecin, a Paweł Kolasiński do Baszty 
Golczewo - w nowych klubach będą mieć lepsze warunki do rozwoju kolarskie-
go kunsztu. Na zdjęciu z pamiątkowymi pucharami w podziękowaniu za suk-
cesy jakie przysparzali LUKS „Chrabąszcze”. Dziękują prezes klubu Henryk Sa-
wicki i trener Ryszard Posacki .
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SkóromeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2
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Odszedł burmistrz, niech żyje burmistrz

Robert Czapla złożył ślubowanie

W dniu 10 grudnia br., odbyła się druga już, po wyborach samorządo-
wych, sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z porządkiem obrad nastąpiło za-
przysiężenie Roberta Czapli na burmistrza Nowogardu oraz wybranie 
członków poszczególnych komisji. 

Nowa koalicja,  
nowe standardy…

Po otwarciu obrad przez przewod-
niczącego Rady Miejskiej Antoniego 
Bielidę, Dariusz Ćmil – Przewodni-
czący Gminnej Komisji Wyborczej 
wręczył zaświadczenie potwierdza-
jące wybór nowego burmistrza.  Kie-
dy formalności stało się zadość Ro-
bert  Czapla, wygłosił tekst ślubowa-
nia.  Następnie opuszczający urząd, 
Kazimierz Ziemba, wręczył swoje-
mu następcy symboliczny klucz do 
bram miasta. 

Gratuluję i życzę Panu, żeby No-

wogard dalej rozwijał się jak do tej 
pory. Mnie nie udało się wszystkie-
go dokończyć – plan rewitalizacji 
miasta, modernizacja szpitala, dal-
sza rozbudowa i modernizacja sie-
ci szkół, strefa gospodarcza. Przed 
Panem bardzo dużo pracy – powie-
dział K. Ziemba. Odchodzący Bur-
mistrz podziękował także swoim do-
tychczasowym współpracownikom, 
podkreślając ich profesjonalizm. 

Tragiczny 
wypadek 
pod 
Nowogardem
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W poniedziałek (6 grudnia br.) 
o godz. 6.30 policjanci z Nowogar-
du zatrzymała do kontroli drogowej, 
Michała M., kierującego busem mar-
ki Fiat Ducato, który jak się okazało 
prowadził samochód w stanie po spo-
życiu alkoholu. Mężczyzna miał 0,28 
promila w wydychanym powietrzu. 

Tego samego dnia, kilka minut 
później, doszło do kolizji drogowej 
w okolicy wsi Olchowo. Samochód 
Daewoo Lanos wpadł w poślizg, po 
czym wjechał do przydrożnego rowu. 

O godz. 11.00 doszło do kolejnej 
kolizji drogowej. Tym razem przy 
ul. Traugutta w Nowogardzie zde-
rzyły się  dwa pojazdy marki Citro-
en i Audi. W wyniku zdarzenia nikt 
nie ucierpiał.

O godz. 18.45 policja otrzymała 
zgłoszenie o usiłowaniu wyłudzenia 
kredytu w jednym z oddziałów in-
stytucji finansowej w Nowogardzie, 
przez Małgorzatę G. Kobieta pró-
bowała uzyskać kredyt na podsta-
wie fałszywego zaświadczenia o za-
trudnieniu. Sprawa znajdzie swój fi-
nał w sądzie. 

We wtorek (7 grudnia br.) o godz. 
9.50 ochrona sklepu Biedronka po-
wiadomiła o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej, którym okazał 
się Sławomir M. Policja ukarała męż-
czyznę mandatem karnym.

O godz. 11.00 tego samego dnia 
zgłoszono kradzież trzech warchla-
ków z pomieszczeń gospodarskich 
w miejscowości Gardna pod. Nowo-
gardem. 

O godz. 18.00 policjanci z gole-
niowskiej drogówki zatrzymali Seba-
stiana K., który mając 0, 30 promila 
alkoholu we krwi poruszał się samo-
chodem marki Kia. 

W czwartek (9 grudnia br.) o godz. 
19.20 doszło do kolizji drogowej w re-
jonie wsi Żabowo. W zdarzeniu bra-
ły udział dwa auta. Sprawca kolizji 
uciekł z miejsca zdarzenia.  Został 
zatrzymany przez policjantów z Płot. 

O godz. 19.40, tego samego dnia, 
również w Żabowie doszło do uszko-
dzenia rogatki na przejeździe kole-
jowym. 

O godz. 20.30 pracownik sklepu 
Netto zatrzymał sprawcę kradzieży. 
Okazał się nim Patryk L., Który po 
przybyciu na miejsce patrolu policji, 
został ukarany mandatem karnym? 

W piątek (10 grudnia br.) o godz. 
5.00 policja otrzymała zgłoszenie o 
wybiciu szyby w bocznych drzwiach 
sklepu spożywczego przy ul. Mły-
narskiej. 

O godz. 9.30, tego samego dnia, 
doszło do kolizji drogowej w Jarchli-
nie, w rejonie tamtejszego kościoła. 
Udział w zdarzeniu brały dwa auta 
marki Ford. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym. 

O godz. 17.00, tym razem w Nowo-
gardzie, kierowca jadący samocho-
dem marki BMW, potrącił na przej-
ściu dla pieszych kobietę. Do zda-
rzenia doszło przy ul. Kościuszki. Na 
szczęście w wyniku zdarzenia kobieta 
doznała tylko lekkich stłuczeń. 

MS

Do zdarzenia doszło w sobotę (11 grudnia br.,) o godz. 22.00 na dro-
dze krajowej nr 6, między Nowogardem  a Olchowem.  Jadący w stronę 
Szczecina autokar wycieczkowy potrącił śmiertelnie 27-letniego mężczy-
znę – mieszkańca Nowogardu. 

Tragiczny wypadek  
pod Nowogardem

Zginął 27-latek
Jak wynika z relacji świadków zdarzenia, młody mężczyzna szedł środkiem 

pasa ruchu, którym poruszał się autokar prowadzony przez 31-letniego miesz-
kańca Elbląga. Autobus był w drodze z Gdyni do Francji. 

- Kierujący pojazdem był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń wynika również, 
że autokar poruszał się po drodze prawidłowo – powiedziała redakcji DN, 
podkom. Marta Pierko, rzecznik prasowy komendanta policji w Goleniowie.  

Jak udało nam się ustalić, w wypadku ucierpiała także pasażerka autobu-
su, która w chwili gwałtownego hamowania złamała lewą rękę. Poszkodowa-
na nie była zapięta pasami. 

Na razie nie wiadomo dlaczego 27-latek poruszał się nieprawidłowo po 
jezdni.  Okoliczności zdarzenia badają, pod nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Goleniowie, policjanci z nowogardzkiego komisariatu.  

MS

Zbiórka żywności
Trwa świąteczna zbiórka żywności dla najuboższych rodzin z parafii pw. 

WNMP w Nowogardzie. Dary można zostawiać w specjalnie oznakowanych 
koszach, ustawionych w kilku sklepach w Nowogardzie (lista poniżej). Orga-
nizatorami akcji jest Parafialny Zespół Caritas. 

Lista punktów zbiórki żywności:
Biedronka przy ul. 700-lecia i War-

szawskiej
Netto przy ul. 700-lecia 
Inter Marche przy ul. Dworcowej
Sklep spożywczy „Rodzynek” przy 

ul. 3 Maja
Sklep spożywczo – warzywniczy 

p. Kwiatkowskiego przy ul. Wojska 
Polskiego 

Delikatesy „Słowik” przy ul. 
700-lecia

Sklep spożywczy p. Szymańskiego 
przy ul. Kościuszki.

Organizatorzy akcji, Parafial-
ny Zespół Caritas przy parafii pw. 
WNMP, proszą o wsparcie wszyst-
kich mieszkańców. 

Info. MS

Ważne 
dla uczniów i rodziców!

Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkol-
nej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowanym „Progra-
mie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gmi-
ny Nowogard na rok 2010” 

informuje, że w dniu 14-12-2010r. (wtorek) od godz. 1500w Szkole Pod-
stawowej Nr 3 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie ul. 
Boh. Warszawy 78 przeprowadzone będą konsultacje przez lekarzy ortope-
dów uczniów mających wady postawy w celu zakwalifikowania do uczest-
nictwa w gimnastyce korekcyjnej i wyjazdów na basen. W tym dniu na ba-
danie  zapraszamy uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 i  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, oraz uczniów którzy nie uczestniczyli w 
badaniu w dniu 30-10-2010r. w Szkole Szkoły Podstawowej Nr1 (ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podsta-
wowej w Żabowie, Przedszkola Nr 4) oraz uczniów którzy nie uczestniczyli 
w badaniu w dniu 19-11-2010r.  w Szkole Podstawowej 

Nr 2 (uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Strze-
lewie, Szkoły Podstawowej w Długołęce, Szkoły Podstawowej w Wierzbięci-
nie, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3).          

Następne badanie ortopedyczne odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Nowogardzie ul. Gen. J. Bema 41  w dniu 18-12-2010r. (sobota) od godz. 
900 . W tym dniu na badanie zapraszamy uczniów uczęszczających do Szko-
ły Podstawowej Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie, Szkoły Podstawowej w Błotnie którzy otrzymali skierowanie 
na konsultację ortopedyczną oraz wszystkich uczniów uczęszczających do 
placówek szkolno-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Nowogard, 
którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną a nie uczestni-
czyli w badaniu w dniu 

30-10-2010r. w Szkole Podstawowej Nr1, w dniu 19-11-2010r. w Szkole 
Podstawowej Nr 2 i 14-12-2010r. w Szkole Podstawowej Nr 3.

Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Deklaruję i zobowiązuję się do 
rzetelnej pracy, w celu zrealizowania 
programu wyborczego koalicji SLD-
PSL. Moje działania będę prowadził 
przy „otwartej kurtynie”. Zapraszam 
wszystkie środowiska do współpra-
cy – powiedział świeżo upieczony 
Burmistrz Nowogardu. 

Skład komisji ustalony
Po uroczystym fragmencie Se-

sji, przyszedł czas na realizację za-
planowanego porządku obrad, któ-
ry zakładał wybór członków komi-

sji. Radni rozpoczęli pracę w 20 oso-
bowym składzie – R. Czapla nie gło-
sował, ze względu na objęcie stano-
wiska burmistrza. Za nim jednak to 
nastąpiło, radny Marek Krzywania 
zaproponował zlikwidowanie komi-
sji mieszkaniowej. 

- Taki pomysł próbował forsować 
w poprzedniej kadencji radny Robert 
Czapla. Chcemy mu pomóc w jego re-
alizacji, a w to miejsce powołać ko-
misję ds. planowania i rozwoju, któ-
ra mogłaby się zająć np. opiniowa-
niem strategicznych dla miasta do-
kumentów. Proponuję także zmianę 
liczby członków komisji z 6 na 5 rad-
nych – uzasadniał swój wniosek M. 
Krzywania. 

Pomysł radnego Krzywani wyraź-
nie zaskoczył radnych z SLD. Prze-
wodniczący RM ogłosił kilkuminu-
tową przerwę. Kiedy radni ponow-
nie się zebrali A. Bielida tłumaczył - 
w listopadzie 2002 roku Rada Miej-
ska podjęła uchwałę w sprawie usta-
lenia członków stałych komisji. Aby 
dzisiaj dokonać zmian dotyczących 
ilości członków oraz rodzajów komi-
sji musielibyśmy uchylić poprzednią 
uchwałę. Sekretarz gminy Agniesz-

ka Biegańska –Sawicka, dodała, że 
wniosek ten został złożony za póź-
no. Rada ostatecznie odrzuciła pro-
pozycję radnego Krzywani. 

Po kilku głosowaniach wybra-
no ostatecznie członków komisji. 
W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Roman Saniuk – przewodniczący 
(SLD),  Paweł Kolanek (PSL), Rafał 
Paśko (NFS) i  Michał Wiatr (WN) 
oraz Marcin Wolny (SLD). W ko-
misji finansowo-gospodarczej za-
siądą: Stanisław Saniuk– przewod-
niczący (SLD), Robert Augusty-

nek (PSL), Marek Krzywania (NFS), 
Mieczysław Laskowski (PSL) i Rafał 
Szpilkowski (WN) – jedno miejsce 
pozostawiono wolne – przyczyny 
czytaj poniżej.  W składzie komisji 
społecznej znaleźli się:  Michał Bo-
ciarski – przewodniczący (PSL), Bo-
gumił Gała (WN), Lech Jurek (SLD), 
Jerzy Kubicki (PSL), Marcin Nierad-
ka (PO) oraz Tomasz Szafran (WN). 
Na członków komisji mieszkanio-
wej wybrano radnych: Czesław Ko-
zieł – przewodniczący (SLD), An-
drzej Kania (WN) oraz Cezary Mar-
cinkowski (PO).

Odszedł burmistrz, niech żyje burmistrz

Robert Czapla złożył ślubowanie
wodniczący Rady, przy akompania-
mencie poparcia sekretarza gmi-
ny i radczyni prawnej uznał, że rad-
ny tym samym nie został wybrany 
członkiem komisji finansowo-go-
spodarczej.  

Kolejna sesja…z kwiatkiem w 
kożuchu w tle

Kolejna, III Sesja Rady Miejskiej, 
ma się odbyć tuż po świętach Bo-
żego Narodzenia.  Znów będzie 
uroczysta. Oprócz ślubowania no-
wego radnego, który zastąpi Ro-
berta Czaplę (będzie to Jan Tan-
decki) odbędzie się, bowiem ofi-
cjalne pożegnanie byłego już bur-
mistrza Nowogardu – Kazimierza 
Ziemby. Tak przynajmniej zapo-
wiedział jego następca. 

Po za łamaniem się opłatkiem, 
kwiatami i uściskami, koalicja 
pośpieszy zapewne także z głoso-
waniem nad wypełnieniem wol-
nego miejsca w komisji finanso-
wo -gospodarczej, jakie świado-
mie pozostawiono do czasu osta-
tecznego pełnego ułożenia się 
składu Rady. 

Relacja Marcin Simiński
Foto: Lesław Marek 

 

Jeszcze o komisjach - nowa ko-
alicja, nowe standardy…

Dobrym obyczajem było, że 
przedstawiciele wszystkich ugrupo-
wań w Radzie Miejskiej, niezależnie 
od zdolności powołania klubu (min. 
3 radnych)  zasiadają w komisji re-
wizyjnej, która de facto ma patrzeć 
na ręce burmistrza. Standard ten 
jest powszechnie uznawany. Zgod-
nie z tym obyczajem, M. Krzywania 
(NFS) zgłosił kandydaturę M. Nie-
radki (PO) do tejże komisji. Najwy-
raźniej jednak Nowogard chce usta-
lać nowe standardy obyczajów poli-
tycznych.  W głosowaniu radny PO 
nie uzyskał bowiem, poparcia wy-
maganej większości głosów (8 prze-
ciw, 5 wstrzymujących i 7 za). Osta-
tecznie, więc, ugrupowanie to nie 
ma swojego przedstawiciela w komi-
sji rewizyjnej.  

Krzywania nie odpuszczał i zgło-
sił kandydaturę Nieradki do kolej-
nej komisji, tym razem finansowo-
gospodarczej. Nastąpiła dość cieka-
wa sytuacja. W głosowaniu nad kan-
dydaturą radnego PO nie nastąpiło 
rozstrzygnięcie – 7 radnych było za, 
7 przeciw i 6 się wstrzymało. Prze-

Podziękowania dla Kazimierza Ziemby za długie burmistrzowanie

Wyboru na urząd burmistrza gratulują tylko sympatycy SLD

Liczne „podziękowania” trzeba było umieszczać w bagażniku

dok. ze s. 1
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Annie Łysiak 
wyrazy głębokiego 

współczucia  
z powodu 

śmierci matki 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Publicznego 

Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie

Pani Jolancie 
Gornowskiej

szczere wyrazy 
współczucia  

z powodu śmierci
Syna michała

składa: 
była kl. IIIc wraz 

z wychowawczynią, dyrekcja 
i nauczyciele II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogardzie

kONdOleNCje kONdOleNCje

Powstał Klub Radnych 
Prawica

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zawiązał się  Klub Radnych Prawica. 
W jego skład weszli  Cezary Marcinkowski i Marcin Nieradka (PO) oraz 
Rafał Paśko i Marek Krzywania (NFS), który jednocześnie został prze-
wodniczącym Klubu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 17.00 do 18.30 w sali obrad Ratusza Miejskiego (I piętro).
tel. Biura Rady Miejskiej 0913926211 (po godz. 17.00 w dniach dyżuru).

Sesja rady miejskiej

Niedopatrzenie czy…
W dniu 10 grudnia 2010 roku o 

godz.15.00 rozpoczęła się sesja Rady 
Miasta, na której został zaprzysiężo-
ny nowy Burmistrz. Na sesji obec-
ni byli radni, wielu zaproszonych 
gości. Jako sołtysi o sesji i tak waż-
nym wydarzeniu dowiedzieliśmy się 
tzw. pocztą „pantoflową”. Nikt z rad-
nych, a przede wszystkim Przewod-
niczący Rady nie raczył poinformo-
wać Nas choćby telefonicznie o tak 
ważnym wydarzeniu. Rozumiem, że 
mała sala, a sołtysów 33. Ale moż-
na było powiadomić przedstawicieli 
sołtysów czyli konwent sołtysów tyl-
ko 5 osób. Oczywiście Przewodni-
czący Rady jako doświadczony po-
lityk, kiedyś z-ca burmistrza o tym 
nie pomyślał.

W związku z tym rodzą się pyta-
nia: Czy to było tylko niedopatrze-
nie?

A może to sygnał jaki stosunek 
rządząca koalicja będzie miała do 
spraw wsi i ich przedstawicieli z na-
szej gminy?

Tutaj już każdy musi odpowie-
dzieć sobie sam.

Nie chcę wzbudzać żadnej po-
lemiki, ale Droga Rado miejcie na 
względzie, że duża część waszych 
wyborców to mieszkańcy wsi wła-
śnie i takie potraktowanie ich przed-
stawicieli pozostawia niesmak.

 Przewodniczący
Konwentu Sołtysów

Nowogardzianie!
Chcąc utrwalić pamięć o osobie śp. Księdza Grzegorza Zakliki, który 

tak wiele zrobił dla swoich parafian przez 19 lat swojej kapłańskiej posłu-
gi, rozpocząłem opracowanie albumu wspomnieniowego.

Historię pobytu Księdza Proboszcza w Nowogardzie w latach 1991 – 2010 
pragnę opisać fotografiami. Planuję wydanie 2-tomowego albumu.  Pierw-
szy zawierać będzie fotografie wykonane przeze mnie, a tom drugi – foto-
grafie udostępnione przez innych fotografików i parafian.

Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe na wydanie albumu, który bę-
dzie wspaniałym hołdem złożonym człowiekowi, który dla wielu z nas był 
duchowym przywódcą i powiernikiem.

Franciszek Karolewski

Polskie Stowarzyszenie diabetyków

Zaproszenie na Wigilijny Opłatek
Wszystkich diabetyków zapraszamy w dniu 14 grudnia na godzinę 17.00 

do siedziby Koła przy ul. Wojska Polskiego 7 na uroczysty Opłatek Wigilijny.
Prezes Koła  Eugeniusz Tworek

Numizmatycy zapraszają…
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Koło w Nowogardzie zaprasza 

swoich członków i sympatyków na ostatnie w tym roku spotkanie do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie przy 
placu Wolności 7.

Spotkanie kolekcjonerskie rozpocznie się w piątek 17 grudnia o godzinie 
16.00, a o godzinie 17.00 wieczór wigilijny. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Koła PTN w Nowogardzie.

Tym samym sytuacja w radzie jest na razie dość klarowana, przynajmniej 
pod względem składu osobowego.  Poza większością, którą stanowią radni 
SLD i PSL, w opozycji działają dwa kluby – obok nowo powstałego KR Pra-
wica jest to KR Wspólny Nowogard z 5 radnymi.  Trudno było jednak nie 
zauważyć, że podczas niektórych głosowań radnym z WN zabrakło jedno-
myślności.  MS
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SPrZedam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

Budujemy  
energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

Orange
PRZYJDŹ

PODPISZ UMOWĘ
(również neostrada)
dOSTaNIeSZ 

PreZeNT
ul. Warszawska 14

ZAPRASZAMY 
(ilość prezentów ograniczona)

reklamareklama reklama reklama

          

ŚWIĄTECZNY KONCERT 
KOLĘDY I PASTORAŁKI 

W  BLUESOWO- ROCKOWYM 
KLIMACIE W WYKONANIU 

 YANOOSHA BARANA 
     14.12. (WTOREK)

           GODZ. 20.00
BILETY 12zł/os

INFOMACJE I ZAPISY W LOKALU (91)3922431 
 

ŚWIĄTeCZNY 
kONCerT

KOLĘDY I PASTORAŁKI
W  BLUESOWO-ROCKOWYM 

KLIMACIE W WYKONANIU

 YaNOOSHa BaraNa
14.12. (WTOrek)

GOdZ. 20.00
BILETY 12zł/os

Informacje I ZAPISY W LOKALU 
91 3922431

Św. Mikołaj  
w Wojcieszynie

Już po raz dwunasty z rzędu w Wojcieszynie zorganizowano mikołajki dla dzie-
ci. Na tę okazję przygotowano 56 pełnych słodyczy paczek, które osobiście wrę-
czył siwobrody Święty.  Zakup prezentów został sfinansowany ze środków fun-
duszu sołeckiego oraz gminy.  

Info i foto MS 

Cała prawda o drogach 
w Wojcieszynie

To jak do niedawna wyglądała 
droga gminna w Wojcieszynie, wie-
dzą najbardziej sami zainteresowa-
ni. Choć dzisiaj jest dużo lepiej, do 
pełni szczęścia jeszcze wiele braku-
je. Po 10 latach oczekiwań gmina, 
co prawda w  trzech etapach, to jed-
nak modernizację sporej części dro-
gi wykonała. Czy jest szansa na to, 
że mieszkańcy Wojcieszyna docze-
kają się przebudowy ostatniego, jak-
że ważnego odcinka drogi o długo-
ści dokładnie 234 metrów?  Na  re-
monty dróg na wsi w projekcie bu-
dżetu na rok 2011 zaplanowano 200 
tysięcy zł. Zbyt wiele to nie jest, ale 
lepsze coś niż nic. Co prawda kon-
kretnie o Wojcieszynie mowy w tym 
punkcie projektu nie ma, to jednak 
radni poprzedniej kadencji zapew-
niali, że wieś z tych pieniędzy sko-
rzysta. Czy nowa rada będzie mia-

ła takie same priorytety? O tym do-
wiemy się najprędzej pod koniec lu-
tego przyszłego roku, kiedy przed-
stawiony zostanie ostateczny pro-
jekt budżetu.

Warto wyjaśnić, że Wojcieszyn 
to jedna z nielicznych wsi w gminie 
Nowogard, która na swoim niewiel-
kim terenie posiada aż trzy rodzaje 
dróg: krajową,  powiatową i gminną. 
Trudno jednak mieszkańcom tej wsi 
być do końca z tego faktu zadowolo-
nym. O ile z drogą należącą do gmi-
ny jest już całkiem nieźle a krajowa 
kłopotów nie sprawia,  oprócz natę-
żonego ruchu, o tyle droga powiato-
wa od lat prosi się o remont. Na ra-
zie bez widocznego skutku. 

Mieszkańcom Wojcieszyna pozo-
staje życzyć zimy bez śniegu i dużo 
cierpliwości…

M. Simiński
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

                
Człowiek - najlepsza inwestycja

ELOKWENTNY TECHNICZNY ABSOLWENT TERAZ - ETAT 

ZABAWA MIKOŁAJKOWA  
W MOSTACH

Zgodnie z obietnicą  zamieszczamy w dzisiejszym „WBREW” fotorelację z 
zabawy mikołajkowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Domu Dziec-
ka w Mostach. 

Wyjazd do Domu Dziecka został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

III EDYCJA TURNIEJU SŁUŻB  
MUNDUROWYCH W PIŁCE SIATKOWEJ 
17 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogardzie odbędą się rozgrywki Turnieju 
Służb Mundurowych w piłce siatkowej o puchary: 

•	 Starosty Powiatu Goleniowskiego,
•	  Komendanta Powiatowego Policji, 
•	 Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard, 
•	 Dyrektora ZSP, 
•	  Prezesa LUKS „SIATKARZ”.

 Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 9.00
ZAPRASZAMY!!!

Przygotowania do zabawy

Pani Ania Zamara i Pani Ewa Krzak z uczennicami ZSP

Rozmowy podczas słodkiego poczęstunku

Mistrzowie break dance

Wspólne śpiewy z Mateuszem Saranem 

 Szaleństwa na parkiecie
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Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

SZYBY SamOCHOdOWe 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Wynajmę pomieszczenie 
biurowe 200 m2, 

własne ogrzewanie, po remoncie, 
parking, teren zamknięty.  

Budynek przy ul. 3 Maja 31  
w Nowogardzie. 663 500 501

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w domu weselnym 
„Ula” ul. leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, 

ul. Boh Warszawy 103A/1
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z ogrzewaniem 

gazowym
-współpracujemy ze wszystkimi firmami w W.E.
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy składaniu 

wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna

Przy zakupie urządzeń z montażem, 
w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 7%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Długołęka 36/18

Oferuję:
Choinki, świerk 
srebrny kłujący, 
świerk pospolity,
 jodła kaukaska  

oraz  
świerk kłujący 

w donicach
tel. 504 124 180

Do wynajęcia 
powierzchnia 

handlowa 300 m2 
z ogrzewaniem. 

509 528 688

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Cisy” 
w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie:             Nowogard ul. Boh. Warszawy 44A  - parter
Kategoria lokalu:                    M-3  (2 pok.) o pow. użytkowej   47,90m2
Rodzaj ogrzewania:               centralne  
Cena wywoławcza: 123.438,00zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1. Wpłacenie wadium w wysokości 12.344,00zł w kasie Spółdzielni naj-
później do dnia 17.12.2010r. do godz. 11.00

2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w terminie do dnia  17.12.2010r. 
do godz. 11.00 

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu i  ofe-
rowaną cenę  oraz  być złożona w zamkniętej kopercie z napisem   „prze-
targ w dniu 17 grudnia 2010 r.”  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2010r.   o godz. 11.30
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do 
1)  uiszczenia zaoferowanej kwoty na konto Spółdzielni , w terminie 7 

dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia  (wpłacone wadium zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia)

2)  przystąpienia w poczet członków Spółdzielni 
3)  przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określo-

nym przez Zarząd Spółdzielni.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej, o ustanowienie i przeniesienie  odrębnej własności tego loka-
lu, wpłaconego wadium nie zwraca się .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 
przetargu lub w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu o przetar-
gu.

Oględziny lokalu w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.
Operat szacunkowy wyceny lokalu  jest do wglądu w siedzibie Spółdziel-

ni przy ul. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie.
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze SM :Cisy” lub telefonicz-

nie pod nr tel. 91 3925261 lub kom. 697 104 578
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 

kontynuowany w formie przetargu ustnego.
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu po-
wierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 590 
m2 z budynkiem gospodarczym Okulic-
kiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na oso-
bę niepełnosprawną zamienię na parter 
lub I piętro. Może być mieszkanie do re-
montu w budynku wolnostojącym. Tel. 
695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy ul. 700-le-
cia; I piętro, parking; 501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725 590 955 po 
2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszawska 
13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie - okolice ul. Ogrodowa, Poniatow-
skiego, j. Pawła II, tel. 605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan za-
gospodarowania terenu, inwestycyjna, 
1 ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 PLN netto m2, Tel:, 660  424  989; 
91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na budow-
nictwo szeregowe i jednorodzinne, plan 
zagospodarowania terenu, pow. 26831 
m2, w całości 20 PLN, po podziale 45 PLN 
m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przylega 
do nowego cmentarz, droga asfaltowa, 
35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m2 przy ulicy 5-go marca 13 
(centrum miasta) 667 994 240

• Oddam w dzierżawę budynek produk-
cyjny pow. 100 m2 wraz z wiatą 80 m2 i 
budynkiem gospodarczym 10 m2. Cena 
1100 netto za miesiąc. Tel. 509 379 883.

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żeromskie-
go 19 IV piętro, cena 80 000. 883 636 023.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam połowę domu w Nowogar-
dzie, 513 045 346.

• Sprzedam sklep murowany na targo-

wisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wyposa-
żeniem o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 
504 930 230

• Mieszkanie do wynajęcia o pow. 58 m2. 3 
pokoje. Tel. 603 530 638

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 68 m2 
na ul. Leśnej. Tel: 602 406 327

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej- 
602 677 563

• Wynajmę mieszkanie komfortowe, kom-
pletnie umeblowane w Nowogardzie. 
668 989 393.

• Poszukuję garażu do wynajęcia na ulicy 
Zamkowej; 668 477 803

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe, 58 m2, IV piętro, ul 15-Lutego 
+ garaż. 667 354 000

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa po-
koje, łazienka i kuchnia- wyposażone; 
501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do kwoty 
140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie do generalnego 
remontu na wsi- 695 255 955

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajowej, 
668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Gryfitów, 
785 913 974

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 91 39 
21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje. 
501 411 106

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w Nowo-
gardzie- 600 769 600.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 29 
m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510  026  866, po 
godz. 18:00

• Sprzedam kawalerkę 32 m2 z dużym bal-
konem. 600 368 810

• Wydzierżawię warsztat z kanałem, 200 
m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje z 
kuchnią 60 m2 ul Zamkowa 665 001 251

• Wynajmę sklep 18 m2 609 388 700

• Mieszkanie do  wynajęcia centrum 3 po-
koje umeblowane. 601 724 492.

• Sprzedam lub wynajmę kiosk handlo-
wy na targowisku w Nowogardzie, prąd, 
woda, WC, 91 39 21 558

• Sprzedam mieszkanie do generalnego 
remontu na wsi- 695 255 955

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniejsze. 
665 562 511

• Do wynajęcia kawalerka z umeblowa-
nym aneksem kuchennym 728 234 952

• Sprzedam dom wolnostojący  w Grabinie 
do remontu. Powierzchnia działki 4884 m2 
Cena 195.000. Kontakt 00442085795117, 
00447738444727

• kredyt, pożyczki hipoteczne. Oferta 
20 banków w jednym miejscu. Uprosz-
czone procedury; 513 -164 -203; Piotr 
krekora.

mOTOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (serwiso-
wany w aSO Opel kozłowski - faktu-
ry), klimatronic dwustrefowy, nowe: 
rozrząd, olej, filtry, klocki hamulcowe, 
opony zimowe. Zadbany po dużym 
przeglądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, Tel. 
695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD combi 1994 
r. 2.0 16V, centralny zamek, ABS, elektr. 
Lusterka i szyby, szyberdach, kom. Po-
kładowy + komplet opon zimowycg 
srebr. Metalik stan dobry. Cena 4 500 tel. 
696 418 677

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 r., 
stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 
2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam opony zimowe 205/60/R16. 
665 602 233.

• Sprzedam Opel Vectra 1991 r. cena do 
uzgodnienia. 691 630 338

• Sprzedam VW Passat B5 1,8 poj., rok 
prod. 1998. 608 697 092

• Opony zimowe z felgami 14/175/65 
sprzedam Tel. 669 889 627

• kredyty samochodowe, leasing bez 
BIk, krd. Uproszczone procedury; 
513-164-203; Piotr krekora.

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinieta”. – 
91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamówienie. 
796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam Forschnith 100 km płóg 4-ski-
bowy, 3-skibowy, obracany, orkan, kom-
bajn ziemniaczany, Tel. 609 480 049

• kredyty dla rolników. Uproszczone 
procedury. Zapraszamy; 513-164-203; 
Piotr krekora.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.zespo-
lacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kaj – za-
bawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa 1,50 za km. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VAT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 791 111 749. 
Tanio, szybko.

• dUr – daCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• daCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Polskie-
go 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, rekla-
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      Biuro Ekonomiczne „Aktywa Plus” Emilia 
Kowalska wraz z Nowogardzkim Forum 

Organizacji Pozarządowych 
zapraszają  

przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, lokalnych 

podmiotów ekonomii społecznej, partnerów społeczno-
gospodarczych do bezpłatnego udziału w: 

KONFERENCJI 
"Wyzwania i szanse ekonomii społecznej  

w Powiecie Goleniowskim" 
 

Termin konferencji: 15.XII.2010r., godzina 14.00-17.30 

Miejsce konferencji: Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, 
sala 107 

Na zgłoszenia czekamy do 13 grudnia 2010 r. na adres email: 
nfop@nowogard.pl, nr fax: 091 829 15 84 lub w Nowogardzkim 
Forum Organizacji Pozarządowych 

                                             
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nowogardzie 

Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, Tel. 91 39 27 240 
Biuro projektu w Szczecinie: ul.  Bol. Śmiałego 39/2, 70-351;  

tel/fax 091 829 15 84, kom 508 675 975;  
www.aktywneowes.pl            kontakt@aktywneowes.pl 

ma na pojazdach, pieczątki, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700le-
cia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, laminacja, 
studio reklamy VIZART, Nowogard, ul. 
700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Zaprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Transport, przeprowadzki- szybko, tanio. 
696 138 406.

• malarz pokojowy wykonuje usługi 
szybko solidnie i tanio. 511 009 257.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Transport samochodów z Niemiec 1200 
zł- 790 405 650

• USŁUGI OGÓlNOBUdOWlaNe- 
889 716 814

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, Syl-
wester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- szko-
lenia BHP i P.POŻ- kompleksowa obsługa 
firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Korepetycje z języka niemieckiego- tel. 
665 541 960

• Naprawa, pralki, lodówki, 3-go maja 
48. Naprawy domowe. Tel. 607 719 505

• remonty, glazura, terakota, szpachlo-

wanie, malowanie, tapetowanie, re-
gipsy, panele, z 15 letnim stażem w 
Niemczech. 784 188 147

• Organizowanie kuligów konnych, tel. 
607 739 866.

• Mikołaj na święta tel. 727  569  687 po 
15.00.

• Montaż mebli w paczkach, meble na wy-
miar- 697 786 967

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, Tel. 
728 801 246

• Pożyczka bez BIk, na dowód osobisty, 
bez dochodu. Formalności przez tele-
fon.513-164 -203. Piotr krekora.

• kredyty dla firm. Pożyczki hipoteczne, 
leasing bez BIk, krd. 513-164 -203.
Piotr krekora

 PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, Euro-
pa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do prac 
wykończeniowych. 723 432 323

• restauracja „PrZYSTaŃ” zatrudni bar-
mana i kierownika baru mile widziany 
język angielski i niemiecki. dobre wa-
runki płacowe, 601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajomość 
dwóch języków obcych szuka pracy opie-
kunka osób starszych. Tel. 514 903 786.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego całodobowego, kom. 
507 043 174; tel: 91 39 27 122 do godz. 
1500

• Zaopiekuję się dzieckiem- 663 468 818

• Poszukujemy do pracy w biurze wyma-
ganie doświadczenie pracy przy kompu-
terze. 694 484 482.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarówka. 
Targowisko miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam 3,5 letnią pralkę firmy Whirl-
pool, z góry otwierana o pojemności 5 kg 
mało używana, stan bardzo dobry, kwo-
ta 500 zł i okno plastikowe białe nowe 
o wym. 117/63. kwota 200 zł. Tel. 91 39 
22 954

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- tygo-
dniowe- ojciec wnuk podwójnego zwy-
cięzcy świata, matka z rodowodem, tel: 
91 39 21 828

• Sprzedam butle gazowe używane- 11 kg, 
725 138 171

• Piec gazowo-olejowy Weissman typ 
VNO-18 + 3 zbiorniki na paliwo- plastiko-
we metalu. 668 989 393

• Okna prawie nowe plastiki kolor macha-
goni. 668 989 393.

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, 
kolor buk, tel 603 500 226

• Oflisy tartaczne na opał, pocięte w kloc-
ki lub do samodzielnego pocięcia, dowóz 
gratis. Tel: 514 740 538

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i ru-
dych, tel. 91 39 20 801.

• Drewno kominkowe, pocięte i  porąbane. 
603 353 789

•	 Karp świąteczny: spełnione wymaga-
nia ekologiczne, sprzedaż przy ul. Boh. 
Warszawy nr 107 obok sklepu wędkar-
skiego oraz w domu przy ul. dąbrow-
skiego 9 tel. 91 39 20 763

• Sprzedam akwarium 120 l, dwa filtry, 
grzałka, rośliny, korzenie ozdobne, 
żwir. Cena 500 zł. 696 016 786

• Sprzedam wózek głęboki ze spacerówką 
„TACO” w dobrym stanie. Tel. 609 089 547

• Sprzedam wyposażenie sklepu spożyw-
czego m.in. regały, ladę chłodniczą. Kon-
takt 504 930 230

• Sprzedam kuchenkę gazowo-elektrycz-
ną w bardzo dobrym stanie, oraz biur-
ko pod komputer- czarne- niedrogo. 
502 026 949

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 
i CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21  603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696 987 322

• ZGUBIONO TELEFON: NOKIA DOTYKO-
Wa 13 XII na ul. ZamkOWej 8  w godz. 
9-10 wiadomość do redakCjI dN 91 
39 22 165
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(codziennie)

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdjaZdY Z NOWOGardU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdjaZdY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

Od PONIedZIaŁkU dO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38
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Pogoń zabrała ogromny puchar
W sobotę odbyła się druga edycja nowogardzkiego halowego turnieju piłkarskiego PBO CUP. Pogoń Szczecin stanęła na wysokości zadania i zdo-

była okazały puchar, nie przegrywając nawet jednego meczu w rozgrywkach. 

Turniej odbywał się w Nowogar-
dzie po raz drugi. Jest wyrazem po-
dziękowań włodarzy Olimpii Nowo-
gard dla swojego sponsora – firmy 
PBO. Jego ideą jest także możliwość 
gry zespołów z niższych klas roz-
grywkowych z najlepszymi klubami 
w regionie. Dodatkowo zbierano pie-
niądze dla Pauliny Skrzyniarz – cho-
rej na zapalenia rdzenia kręgowego. 
Przy okazji impreza świetnie promo-
wała Nowogard. Świadczą o tym ob-
szerne i pozytywne artykuły w regio-
nalnej prasie. 

W sobotę poziom gry był wyższy 
niż rok temu. Podniosła go przede 
wszystkim Pogoń Szczecin, która do 
naszego miasta przyjechała z kilko-
ma piłkarzami występującymi w I li-
dze. „Dumę Pomorza” do Nowogar-
du zaprosił Marcin Nieradka. Obec-
ny radny z racji swojej dziennikar-
skiej przeszłości w „Gazecie Wybor-
czej” jest świetnie znany w szczeciń-
skim środowisku sportowym.

- Wiadomo, że nie jest łatwo zachę-
cić Pogoń do przyjazdu. Zależy nam, 
aby z każdą edycją turniej był obsa-
dzony coraz silnej. To sprawia, że na-
sza impreza jest bardziej atrakcyjna.  
Dużo pomogła przyjaźń z wicepreze-
sem klubu Dariuszem Adamczukiem. 
Poza tym Pogoni zależy na kibicach i 
dobrym wizerunku w regionie – mówi 
Nieradka. 

Oprócz Pogoni w turnieju rywa-
lizowały podzielone na dwie grupy 
drużyny: Grupa A: Pogoń Szczecin, 
Sarmata Dobra, Kasta Szczecin, Vic-
toria Słupsk. Grupa B: Pogoń `04, 
Kluczevia Stargard, Vineta Wolin i 
Olimpia Nowogard. Z grupy A do 
półfinałów pewnie awansowały Po-
goń i Sarmata. Natomiast z B wyszły 
Kluczevia i Pogoń `04.

W pierwszym półfinale doszło do 
starcia dwóch Pogoni. Piłkarze tej ha-
lowej nie potrafili jednak zachować 

się z klasą. Po 8 min. gry za niespor-
towe zachowanie z boiska wyleciał 
opiekun zespołu Mariusz Lewandow-
ski. Sędzia zakończył mecz, bo piłkarz 
nie chciał opuścić placu gry. Organi-
zatorzy za to zachowanie zdyskwa-
lifikowali Pogoń `04. Halowy klub 
ze Szczecina zmaga się teraz z dużą 
krytyką mediów. W drugim półfina-
le Kluczevia Stargard starła się z Sar-
matą Dobra. O zwycięstwie zadecy-
dowały rzuty karne, które lepiej wy-
konywali stargardzianie.

W finale zmierzyły się wiec Pogoń 
z Kluczevią. Efektem zachowawczej 
gry obu zespołów był bezbramkowy 
stan, który utrzymał się do przerwy. 
Później portowcy przejęli inicjatywę 
i zdobyli dwie bramki. Stargardzianie 
musieli ustąpić, choć na dwie minu-
ty przed końcem zdobyli jeszcze gola. 
Finał zakończył się wynikiem 2:1. 
Portowcy zaprezentowali się z klasą i 
z rąk burmistrza Roberta Czapli ode-
brali największy puchar. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Mikołaj Le-
bedyński (8 goli), a bramkarzem Łu-
kasz Baranowski (Olimpia). Puchar 
Fair Play trafił w ręce Victorii Słupsk. 

Turniej cieszył się sporym zainte-
resowaniem. Zawody obejrzała bar-
dzo duża liczba kibiców. Imprezę pod 
względem organizacyjnym oceniano 
na bardzo wysokim poziomie. Wielu 
uczestników i dziennikarzy podkre-
ślało nadzieję, że na stałe wpisze się 
w sportowy kalendarz. 

- Obiecuję, że staniemy na wysoko-
ści zadania. I jeśli tylko nikt nie bę-
dzie przeszkadzał, to obsada będzie 
jeszcze lepsza. Miastu i społeczeń-
stwu potrzebne są imprezy na wyso-
kim poziomie. Korzystać z tego powin-
ny wszystkie środowiska. Za rok obsa-
da będzie jeszcze lepsza – zapowiada 
Marcin Nieradka.   

Klasyfikacja Końcowa: I m. Po-
goń Szczecin, II. Kluczevia Stargard, 

III. Sarmata Dobra, IV. Kasta Majo-
we, V. Olimpia Nowogard, VI. Vine-
ta Wolin, VII. Victoria Słupsk, - Po-
goń `04 – dyskwalifikacja. 

Marcin Simiński  

Organizatorzy turnieju dzięku-
ją za pomoc firmom i instytucjom: 
Urząd Miasta i Gminy, PBO Grin-
bud, Piekarnia Karsk, Piekarnia Sa-
turn, Małgorzata Kinasz – Hurtow-
nia owoców i warzyw. 

mikołajkowy Wyścig 
– raz jeszcze

Prezentowany na naszych łamach Mikołajkowy Wyścig Kolarski mógł się 
odbyć dzięki pracy wielu bezimiennych, zaangażowanych w jego przygoto-
wanie. Piękna i co ważne bezpieczna trasa to zasługa pensjonariuszy Domu 
Opieki Społecznej nr 2, którzy ciężko pracowali w trudnym terenie i nie-
sprzyjającej pogodzie. Zawodnicy mogli czuć się bezpiecznie dzięki pomo-
cy medycznej jakiej udzielił nowogardzki szpital i Przychodnia Baby – Med.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie.
LMM
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2
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Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

reklama

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 17.00 do 18.30 w sali obrad Ratusza Miejskiego (I piętro).
tel. Biura Rady Miejskiej 91 392 62 11 (po godz. 17.00 w dniach dyżuru).

ZAPROSZENIE  
DO WOJCIESZYNA

Dnia 19.12.2010 r. (niedziela) o godz. 14.30 odbędzie się przedstawienie 
Jasełkowe pt. „Kolęda na ziemi”, które przygotowały dzieci i młodzież z Woj-
cieszyna. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania w Kaplicy w 
Wojcieszynie.

Dzieci i Młodzież z Wojcieszyna 

Święta
Święta, święta te wspaniałe święta
Któż z dzieciństwa ich nie pamięta
Te wielkie mrozy, wiatry i śnieżyce
Te długie przygotowania i ciepłe piece 

Święta to zapach upieczonych ciastek
To zapach żywego lasu choinkowych świeczek
To ręcznie zrobione ozdoby choinkowe
To prezenty i z życzeniami kartki kolorowe

Święta to sianko i najkrótszy dzień grudnia
Wyjątkowe potrawy, opłatek i owoce z południa
To rodzinna kolacja w ciszy, czasem ze łzami
To dużo wspomnień i życzeń z nadziejami

I jeszcze kolędnicy co przybyli do domu
By narozrabiać, nie szkodząc nikomu
Ileż gwaru, uciechy i zamieszania
Tańców, śpiewu i wspólnego kolędowania

A potem pasterka i niebo jasno gwieździste
Skrzypiące buty i patrzenie księżyca przejrzyste
I ucieszone spod ciepłych czapeczek oczęta
Bo oto nadeszły długo oczekiwane święta.

Halina Zając

Uwaga poszkodowani  
przez III Rzeszę!

Osoby deportowane z miejsca zamieszkania do pracy przymusowej z te-
renów przyłączonych do III Rzeszy, a dotychczas nie otrzymujące dodatku 
pieniężnego proszone są o zgłoszenie się do Biura Stowarzyszenia w Nowo-
gardzie przy ul. 700-lecia 14 (siedziba Zarządu Budynków Komunalnych).

Biuro czynne w każdy czwartek od godz. 10.00 do 13.00.
Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego SPP

Rajmund Bojarski

NIE MASZ POMYSŁU 
NA SYLWESTRA? 

Zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury na

SYlWeSTrOWY maraTON FIlmOWY 
z lampką szampana  

i słodkim poczęstunkiem.
Początek maratonu 31.12.2010 r. o godz. 20.30. 

Karnety w cenie 70 zł od osoby sprzedawane są w kasie kina „Orzeł” 
i w sekretariacie NDK do dnia 29.12.2010 r. 

Nie ma możliwości rezerwacji miejsc. 
Podczas maratonu zobaczymy nowości filmowe 

pt. „CHRZEST”, „ZEJŚCIE 2” oraz „CHLOE”. 
Serdecznie zapraszamy.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

reklama

rada Powiatu Goleniów

W rolach 
głównych 
bez zmian

Podczas I Sesji Rady Powiatu (2 grudnia 2010 roku) 
zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad Prze-
wodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej przywitał 
Radnych Powiatowych i każdemu wręczył zaświadcze-
nia objęcia tej funkcji.  Po stwierdzeniu quorum odbyło 
się uroczyste ślubowanie oraz  przyjęcie dziennego po-
rządku obrad  Następnie  po wyborze Komisji Skruta-
cyjnej odbyło się zgłaszanie kandydatów na pełnienie 
Funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprze-
wodniczących Rady Powiatu oraz Wybór Starosty, Wi-
cestarosty oraz Członków Zarządu. Na Przewodniczą-
cego  Rady Powiatu wybrano Witolda Kaleczyca (PO), 
który już wcześniej pełnił tę funkcję,   na Wiceprzewodniczących wybrano 
Czesława Siwka (SLD), oraz Leszka Soroczyńskiego (PSL).

Starostą ponownie został Tomasz Stanisławski (PO),  a Wicestarostą To-
masz Kulinicz (PSL). Członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani Łucja 
Kotwicka (PO), Mariusz Zalewski (PO) i Józef Korkosz (PSL).

Opr. LMM, foto – www.powiat-goleniowski.pl/galeria.php

Numizmatycy 
zapraszają…

Polskie Towarzystwo Numizma-
tyczne – Koło w Nowogardzie za-
prasza swoich członków i sympaty-
ków na ostatnie w tym roku spotka-
nie do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Stefana Żeromskiego w No-
wogardzie przy placu Wolności 7.

Spotkanie kolekcjonerskie roz-
pocznie się w piątek 17 grudnia o 
godzinie 16.00, a o godzinie 17.00 
wieczór wigilijny. Serdecznie zapra-
szamy.

Zarząd Koła PTN w Nowogardzie

Uwaga emeryci i renciści!
Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi – z nami nigdy nie będzie 

Wam smutno i nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy ponie-
działek i piątek w godzinach od 9.00 do 12.00.Poza tym organizujemy cieka-
we spotkania, imprezy i wycieczki.

Stałych członków proszę o sprawdzenie swoich legitymacji. Może ktoś z 
Państwa zalega z opłatą składek?

PRZYPOMNIENIE!
WIGILIA  dla członków Związku w restauracji „Przystań” w środę 22 

grudnia. Początek  o godz. 15.00
WIECZÓR SYLWESTROWY – restauracja „Przystań”, środa 29 grudnia. 

Bawimy się od godz. 15.30
Z poważaniem Alina Ochman 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 96 (1930)

W ubiegłą niedzielę, 12 grudnia br., odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Wspierania Rodziny  z siedzibą w Błotnie, przy parafii p.w. Chrystusa Kró-
la w Sikorkach. Ośrodek powstał z inicjatywy ks. proboszcza Janusza Zachęckiego oraz miejscowego zespołu Caritas. To trzecia tego typu placówka 
utworzona na terenie  Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. W uroczystości  wziął udział m.in. Arcybiskup Andrzej Dzięga.

Błotno daje przykład
Ośrodek Wspierania Rodziny w 

Błotnie
 Głównym celem działalności 

ośrodka, jak sama nazwa wskazuje, 
będzie wszechstronna pomoc dzie-
ciom, młodzieży, dorosłym i oso-
bom starszym z terenu wiejskiego. 
Konkretnie chodzi o obszar admini-
strowany przez parafię w Sikorkach, 
który łącznie obejmuje aż 18 wsi z 
terenu naszej gminy. 

- Ośrodek będzie prowadził wielo-
raką działalność oświatową, wycho-
wawczą, socjalną i kulturową – po-
wiedział ks. Maciej Szmuc, dyrektor 
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej. 

W statucie ośrodka faktycz-
nie zapisano wiele działań, w tym 
m.in.:  udzielanie pomocy społecz-
nej i prawnej rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, prowa-
dzenie i organizowanie działalno-
ści charytatywnej, ochronę i promo-
cję zdrowia, działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, promocję za-
trudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy lub 
zagrożonych jej utratą, działalność 
wspierającą rozwój przedsiębiorczo-
ści, działanie w zakresie edukacji, 
oświaty, kultury, sztuki, upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu, a 
także promocję wolontariatu i wie-
le, wiele innych. 

- Wszystkie te cele będą realizowa-
ne poprzez różne formy działalno-
ści, od organizacji szkoleń, poprzez 
warsztaty zajęciowe, wyjazdy, zbiór-
ki publiczne aż po wsparcie duchowe 
–  wymieniał ks. M. Szmuc. Każde 
świadczenia i zajęcia organizowane 
w  ośrodku dostępne będą  bezpłat-
nie. Świetlica będzie obsługiwana 
przez wolontariuszy. 

Warto dodać, że ośrodek powstał 
przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Błotnie. To sprawi, że obie pla-
cówki  będą się świetnie uzupełniać. 
Tak jest już od poniedziałku kiedy to 
świetlica służy dzieciom spoza Błot-
na, które po zakończeniu zajęć lek-
cyjnych mogą spędzać wolny czas w 
oczekiwaniu na transport do domu. 

Wkrótce w ośrodku ma także po-
wstać parafialny klub seniora, gdzie 
osoby starsze i samotne będą mogły 
milej spędzać czas. 

Uroczystość otwarcia nowej pla-
cówki była bardzo podniosła. Roz-
poczęła się od mszy św.  w Sikor-
kach z udziałem Abp. A. Dzięgi. Po 
przyjeździe do Błotna nastąpiła mo-
dlitwa i poświęcenie świetlicy. Padły 
też pierwsze, konkretne deklaracje 
współpracy. Wicestarosta goleniow-

ski Tomasz Kulinicz, obiecał prze-
kazać komputery pochodzące z wy-
miany sprzętu jaka jest planowana w 
urzędzie w przyszłym roku. 

Budowa ośrodka  kosztowała 40 
tys. zł. 20 tys. dołożyła gmina, 8 tys. 
fundusz sołecki i 12 tys. szczeciński 
Caritas. Teraz trzeba świetlicę jak 
najszybciej wyposażyć, tak by mo-
gła w pełni realizować założone cele. 

tekst i foto Marcin Simiński

Odpust  
św. Barbary w karsku
Podziękowania

Serdeczne podziękowania księdzu Jackowi i księdzu Grzegorzowi za wy-
głoszone Słowo Boże, Piekarni Karsk i Piekarni Państwa Pędziszczak za 
pyszne wypieki, Pani Karolinie i Beacie Oraczyńskiej za wspaniały żurek, 
mieszkańcom Karska, którzy pomogli w organizacji oraz Gościom, którzy 
uczestniczyli w odpuście św. Barbary.

Sołtys Jerzy Kubicki i Rada Sołecka

W Nowogardzie żyje 15 bezdomnych. Tylu przynajmniej pod swoją opieką ma miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej.  Skala proble-
mu jednak z roku na rok  rośnie. Być może już dziś warto pomyśleć o budowie schroniska lub noclegowni dla osób bez dachu nad głową. 

Co raz więcej bezdomnych
Na razie jednak za oknami sroga 

zima, która dla bezdomnych ozna-
cza walkę o przetrwanie. Na jaką 
pomoc ze strony OPS mogą liczyć? 
-  Tym, do których docieramy propo-
nujemy pobyt w powiatowym schro-
nisku dla bezdomnych w Miękowie 
pod  Goleniowem – mówi Teresa 
Skibska, kierownik nowogardzkie-
go OPS. Jeżeli tam nie ma miejsca, 
szukamy w innych ośrodkach. Nie-
stety nie wszyscy chcą korzystać z ·ta-
kiej formy  pomocy. Koczują w altan-
kach, piwnicach i na klatach schodo-
wych. Pomagamy im wtedy również 
materialnie -  wydajemy żywność, 
odzież.

Głównym powodem, dla którego 
osoby te nie chcą mieszkać w schro-
niskach jest obowiązujący tam ab-
solutny zakaz spożywania alkoho-

lu. Z naszych informacji wynika, że 
na chwilę obecną w Miękowie prze-
bywa zaledwie kilkoro bezdomnych 
z naszej gminy. Koszt pobytu jednej 
osoby w takim schronisku wynosi 
od 350 do 400 zł miesięcznie. Gmi-
na Nowogard przekazuje na ten cel 
rocznie 12 tys. zł. Osoby, które trafią 
do tego typu placówki mogą liczyć 
na pełne wyżywienie i ciepłe miej-
sce do spania. 

Niestety na chwilę obecną schro-
nisko jest już przepełnione. 

-  Ludzie śpią już na korytarzach 
– mówi Mieczysław Bździuch, kie-
rownik schroniska w Miękowie. Na 
dzień dzisiejszy przyjmujemy tylko 
osoby znajdujące się w  sytuacji za-
grażającej bezpośrednio ich życiu. 

Jeszcze kilka lat temu w Nowogar-
dzie zjawisko bezdomności nie wy-

stępowało. Dziś jest inaczej.  Może 
warto zawczasu pomyśleć o zaadap-
towaniu, chociaż niewielkiego loka-
lu, który by ten problem, przynaj-
mniej częściowo rozwiązał. Możli-
wość schronienia się, bez koniecz-

ności opuszczania miasta, być może 
sprawi, że osoby bezdomne chętniej 
będą korzystać z takiej formy pomo-
cy. 

Marcin Simiński
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1,9 KM

Husqvarna 
236 e-series

699 zł

20.12.br. g. 16.00

KANCELARIA

DORADZTWA PRAWNEGO
Mgr Krzysztof Kolibski3

Pomoc prawna dla każdego
Porady prawne z zakresu prawa:

Pisma procesowe, umowy,
Minimalne stawki - już od 30 zł

ożyczki gotówkowe do 120 000 zł

pracy, cywilnego, administracyjnego,
handlowego.

Sprawy spadkowe, testamenty,
zachowek, dział spadku.
Sprawy podatkowe, rodzinne
i inne.

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4

- tel. 501 341 824

tel. 513 157 166

BIURO KREDYTOWE

P

Szybka decyzja - szybka wypłata!

Kredyty konsolidacyjne do 150 000 zł
Spłata rozłożona nawet na 96 m-cy

Kredyty dla każdego
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Zachęcamy do pytań, sugestii odnośnie do strony „Vox Ecclesiae”, 
religijności, wiary, Boga i innych spraw życia: Ks. Tomasz Tylutki; Parafia  
pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II nr 2; e-
mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; skype: tomek_tylutki  

IV Niedziela Adwentu (Mt 1,18-24)

Pojednanie z bliskimi
„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Ma-

ryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym 
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy 
powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Da-
wida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypeł-
niło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się 
ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie…” (Mt 1,18-24)

W życiu amerykańskich Indian ważną rolę odgrywał topór wojenny. Jeśli ja-
kieś plemię wchodziło na ścieżkę wojny z drugim plemieniem, topór był w ręku 
wodza. Jeśli plemię zawierało pokój, uroczyście zakopywano topór w ziemi, a są-
siednie plemiona zapraszano, by wspólnie z  nimi wypalić fajkę pokoju. Topór 
wojenny był, ale nie można się było nim posługiwać. W  każdej jednak chwili 
mógł być wykopany i natychmiast plemię wchodziło na ścieżkę wojny z ościen-
nymi plemionami. Pojednanie zawarte przy fajce pokoju nie było trwałe. Życie 
decydowało o  tym, jaki czas topór wojny spoczywał w ziemi. Niestety, z regu-
ły było tak wiele zapalnych sytuacji, że topór nie miał czasu w ziemi zardzewieć.

Wielu chrześcijan rozumie pojednanie z braćmi na wzór owych Indian. Mają 
swój topór wojny i są gotowi zakopać go w ziemi i zapalić fajkę pokoju z bliskimi, 
ale tylko warunkowo, o ile nie zaistnieją sytuacje napięte, w których znowu trze-
ba będzie sięgnąć po topór wojny.

W sposób wyjątkowo wyraźny prawdę tę objawia Wigilijny Wieczór, kiedy to 
wychodzimy do drugiego człowieka z chlebem w ręku. To przepiękny gest prze-
baczenia, miłości i jedności. Ten chleb jest symbolem serca, które chce dać siebie. 

Jakże często dziś w rodzinnych wspólnotach życie biegnie ścieżkami wojny, jak 
rzadko odkrywamy, że topór wojny trzeba po prostu zamienić na twórcze narzę-
dzie pokoju. Czy nie należałoby wigilijny opłatek zostawić na widocznym miej-
scu przez cały rok i gdy jedna ze stron w napiętej atmosferze odkopuje topór woj-
ny, wyjść do niej z opłatkiem w ręku?

Wigilijny wieczór nie może być godziną zakopywania topora wojny, ale godzi-
ną zamiany tego topora na biały chleb. Przecież cała ludzkość była w stanie woj-
ny z Bogiem, na tym polega dramat grzechu. I oto Bóg przybył do nas bez topora, 
lecz z chlebem w ręku, z przebaczeniem. Wprawdzie ludzie nie pojęli tego przyj-
ścia, wyciągnęli swój topór wojny i uderzyli w Syna Bożego. Ten jednak nie zre-
zygnował ze swej metody. Wiedział, że na ziemi będzie grono ludzi, które zrozu-
mie mądrość Bożego budowania pokoju. Wiedział, że znajdą się tacy, którzy zre-
zygnują z topora wojny nawet wówczas, gdy inni ostrzem tego topora dosięgną 
ich serca.

Mądrości zawartej w przebaczeniu trzeba się uczyć we wzajemnych relacjach 
małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich. Trzeba wielkiej cierpliwości zanim więk-
sza liczba ludzi odkryje, że największym nieszczęściem jest samo posiadanie to-
pora wojny. Niezależnie od tego czy on jest w użyciu, czy jest zakopany w ziemi. 
On musi zniknąć z świadomości ludzi i to jest warunek pokoju. W Wigilijną Noc 
miejsce anioła z mieczem, który strzegł wejścia do raju, zajmują aniołowie, któ-
rzy zwiastują: „Pokój ludziom dobrej woli”. Pokój ten ukryty jest w pojednaniu 
z Bogiem i ze światem, w pojednaniu z ludźmi i z samym sobą. Niech te zbliżają-
ce się święta będą kolejną okazją dla nas do pojednania i miłości.

Ks.Tomasz Tylutki

Parafia pw. Św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie:
Trwamy w okresie Adwentu, czasie radosnego przygotowania na przyj-

ście Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codziennie 
na Roraty o godz. 17.00 – w poniedziałki, środy, piątki; o godz. 6.30 – w 
wtorki i czwartki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci i młodzież niech przyno-
szą ze sobą adwentowe lampiony. Zapraszamy na Msze św. w niedzielę o 
g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00. W Kulicach o g.9.00; Jarchlinie o g.10.00; w 
Sąpolnicy o g.10.00. W tygodniu Msza św. o g.7.00 i 18.00. 

W najbliższych dniach roznoszone będą poświęcone opłatki na stół wi-
gilijny, przez osoby ze wspólnot naszej parafii, które mają specjalne identyfi-
katory stwierdzające tożsamość. Od dnia 17 do 24 grudnia rozpoczynamy 
bezpośredni czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…
W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 

ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 
Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 

Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobo-
wych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 po-
siłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, ubezpie-
czenie. Zaliczka 500 zł do końca grudnia. Zapisy i informacje u ks. Toma-
sza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie (GG: 
240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku.

Już za niespełna rok - 16 sierp-
nia 2011 r. - w Madrycie roz-
poczną się XXVI Światowe Dni 
Młodzieży. Hasłem spotkania, 
które potrwa do 21 sierpnia, będą 
słowa „Zakorzenieni i zbudowa-
ni na Chrystusie, mocni w wie-
rze”. Na dni młodych do Hiszpa-
nii - jak zapowiadają przygotowu-
jący pielgrzymkę młodych - przy-
jedzie ponad 2 mln uczestników. 
Hiszpański Komitet Organizacyj-
ny oczekuje ok. 50 tys. młodych 
osób z Polski. Czy tak będzie? Za-
leży to w dużej mierze od tego, czy już teraz uda się włączyć rzesze mło-
dych do programu duchowych przygotowań do przyszłorocznych Świato-
wych Dni Młodzieży.

 Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarze-
niu. Organizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie 
składał się z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian 
w Hiszpanii w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. 
Koszt całości ok. 1900 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, 
pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i 
informacje: Punkt przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie; Ks. Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.
onet.pl; zapraszamy na spotkania w poniedziałki o g.19.00). Info: www.ma-
dryt2011.pl.
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Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Pani 
Annie Łysiak

z powodu śmierci mamy
składają 

Burmistrz Nowogardu, 
pracownicy Urzędu Miejskiego

oraz pracownicy Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie

Annie 
Łysiak 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu 
śmierci mamy

składają 
Dyrektorzy 

szkół i przedszkoli 
Gminy Nowogard

Wyjazd dla młodzieży na narty…
Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży do Szklarskiej Poręby na 

„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknieJ, zdrowoJ i duchowo J Termin: w 
czasie ferii zimowych (I tydzień) -  13.02-20.02.2011 r. 

W planie: nauka jazdy na nartach lub desce, zwiedzanie Szklarskiej Porę-
by oraz pięknych górskich okolic, wyjazd na jeden dzień do Pragi i oczywi-
ście dobrze spędzony czas w górskim klimacie, wraz  z odnową duchaJ oraz 
wiele innych atrakcji. Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt 
narciarski przez cały tydzień, instruktorzy, nocleg - pobyt z wyżywieniem, 
ubezpieczenie, przejazd. Zapisy do 15 stycznia (ilość miejsc ograniczona). 
Kontakt i informacje szczegółowe: Ks.Tomasz Tylutki, parafia pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; www.rafalkalinowski.republika.pl

Polecamy także inne wyjazdy na narty: Nowy Rok w Tatrach: nar-
ty, kurs tańca, zabawa noworoczna: 27 XII - 2 I; Weekend na nartach: 5-9 I; 
Rekolekcje na nartach w Tatrach: 12 II - 19 II; 19 II – 26 II. Uczestnicy mają 
możliwość bezpłatnego korzystania z wypożyczalni sprzętu narciarskiego, a 
osoby pragnące się uczyć jeździć na nartach mogą liczyć na pomoc doświad-
czonych narciarzy. Szczegółowe informacje i dokonywanie zgłoszeń na stro-
nie internetowej: www.rekolekcje.scj.pl 

Paczki rozdane!
W ubiegły weekend dobiegła końca 

akcja pt.: „Szlachetna Paczka.” Nowo-
gard wziął w niej udział po raz pierw-
szy. Magazyn został otwarty 11 grud-
nia 2010 r. Akcja dotyczyła zbiórki naj-
potrzebniejszych rzeczy dla rodzin, któ-
re znajdują się w trudnej sytuacji życio-
wej. Wielkie było nasze zaskoczenie, gdy 
okazało się, że wszystkie rodziny, któ-
re były zgłoszone, tę pomoc otrzymały. 
Będą to niewątpliwe dla nich dużo we-
selsze i spokojniejsze święta. Dlatego 
też wolontariusze „Szlachetnej Paczki” 
chcieliby w imieniu swoim, a przede wszystkim w imieniu rodzin objętych 
pomocą złożyć podziękowania na ręce darczyńców z różnych rejonów 
naszego województwa zarówno małym przedsiębiorcom, dużym firmom 
jak i osobom prywatnym. Ponadto podziękowania należą się także wszyst-
kim koordynatorom w województwie, liderowi naszego rejonu ks. Toma-
szowi Tylutkiemu za wsparcie, jakim nas otaczał przez cały okres trwania 
akcji, pani Romie Kołodziejskiej – pedagog z ZSO Nowogard, a także ks. ka-
nonikowi Kazimierzowi Łukjaniukowi proboszczowi parafii św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie za udostępnienie magazynu i zyczliwość. 

Do zobaczenia za rok! Z wyrazami wdzięczności – Wolontariusze.
Karolina Sałaga

kONdOleNCjekONdOleNCje

Czy są jeszcze gdzieś 
prawdziwi chłopi?

Atmosfera podnowogardzkiej wsi, 
na której wychowywałem się - a któ-
ra praktycznie od początków pol-
skiej państwowości na tych terenach 
(a przecież i wcześniej) była przed-
sionkiem powiatowego miasteczka - 
różniła się zdecydowanie od atmos-
fery dziś tu panującej. Niby te same 
zabudowania (jeszcze w zdecydowa-
nej większości), niby te same dro-
gi, dróżki, niektóre ścieżki; niby te 
same drzewa (choć już w mniej zde-
cydowanej większości), niby ten sam 
pobliski las, no i w dalszym ciągu ta 
sama dumnie brzmiąca nazwa miej-
scowości - ale to już inna miejsco-
wość, bo...

Bo nie znajdziesz tu już tej szcze-
gólnej atmosfery, która szczelnie 
otulała tę rozległą, rozwaloną -jak 
określali to miejscowi - wioskę. 
„Szczelność” tejże atmosfery okazy-
wała się być uzależniona od zaan-
gażowania miejscowego nauczycie-
la (była jednoklasowa szkółka z czte-
rema oddziałami), który przy pomo-
cy sołtysa i sporej liczby aktywnych 
społeczników potrafił pokonać nie-
mal każdy dystans.

Bo nie spotkasz tu już woźniców, 
którzy wołając zachęcająco „wio!”, 
strzelali z bata, a koniki rączo przy-
śpieszały na pobliskie pole. Bo nie 
spotkasz już takiej ilości pastuchów, 
którzy z każdej (niemal) zagrody pę-
dzili na okoliczne pastwiska po kilka 
krów czy owiec.

Bo przed niedzielnym południem 
nie spotkasz tu podążających gę-
sto zadrzewioną asfaltową drogą do 
nowogardzkiego kościoła (miejsco-
wego nie było) prawie wszystkich 
mieszkańców wioski. Bo w dni tar-
gowe (wtorek i piątek) nie spotkasz 

podążających na miejskie targowi-
sko gospodyń z własnego wyrobu 
masłem, serem, ze świeżutkimi ku-
rzymi jajami. Bo...

Bo inna jest też atmosfera dzisiej-
szego Nowogardu. Dlatego przed 
miejscowym (jeszcze przecież ist-
niejącym) młynem nie uświadczysz 
już kolejki chłopów, którzy przy-
wieźli tu na furmankach ziarno, aby 
zemleć je na mąkę. Z tej mąki po-
wstawał później domowego wypie-
ku chleb czy inne ciasta.

Swego czasu takie zbiorowiska 
furmanów były tu bardzo pokaźne, 
ponieważ w bezpośredniej blisko-
ści znajdowała się mleczarnia i miej-
skie targowisko, a tylko nieco dalej 
tartak. Targowisko jeszcze jest, w in-
nym miejscu i z inną atmosferą, ale 
jest. Tartaku i mleczarni już nie ma.

Nie ma też punktu skupu zwierząt 
rzeźnych, a przecież był, i to w cen-
tralnym punkcie dzisiejszego mia-
sta. Tym nowogardzianom, którzy 
nie mogą tego pamiętać postaram 
się podpowiedzieć obrazowo: Gdy-
by któryś z ówczesnych kierowców 
nadjeżdżający od strony najstarsze-
go nowogardzkiego pomnika (wów-
czas jedynego) potrafił rozpędzić 
swój pojazd tak, że nie „wyrobiłby” 
zakrętu na najbliższym skrzyżowa-
niu, to miałby szansę zatrzymać się 
na rampie dla tych zwierząt.

Tuż obok, mniej więcej tam, gdzie 
teraz jest market „NETTO” (wcze-
śniej była tu restauracja „Koloro-
wa”), rosła dość pokaźna grusza. 
Pod tą gruszą był „bar”, w którym 
podsumowywano większość han-
dlowych transakcji dokonywanych 
przez chłopów z całej gminy. Aby 
opisać wiernie atmosferę tam panu-
jącą, musiałbym użyć sporej liczby 
niecenzuralnych słów. Muszę jednak 
dodać, że zdecydowana większość 
tych spotkań kończyła się w pełnej 
komitywie.

Do znaczących osób ówczesne-
go Nowogardu należeli kowale. Pod 
kuźnią mieszczącą się obok sklepu 
„Kaplica” czy też pod kuźnią przy 
ulicy Żeromskiego (naprzeciw bo-
isk przy SP2), też można było zaob-
serwować „obrazy”, o których inni 
mogą tylko poczytać sobie w „Chło-
pach” czy „Weselu”.

No więc: Czy są jeszcze gdzieś 
prawdziwi chłopi?

Lech Jurek
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Odkrywamy tajemnice  
przyrody LKP Puszcze 
Szczecińskie

Odkrywamy tajemnice przyrody Leśnego Kompleksu Promocyjnego Pusz-
cze Szczecińskie to projekt edukacyjny organizowany przez Regionalną Dy-
rekcję Lasów Państwowych w Szczecinie. Biorąca udział w tym projekcie gru-

rystycznym runem leśnym oraz z wie-
loma rzadkimi gatunkami roślin ob-
jętymi ochroną prawną. Ogród Den-
drologiczny w Glinnej gromadzi cen-
ną roślinność introdukowaną (obcego 
pochodzenia). Kolekcja Ogrodu liczy 
obecnie ponad 800 gatunków drzew i 
krzewów. Najcenniejsze i jedne z naj-
starszych w Polsce drzew rosnących 
na tym terenie to m.in.: jodła olbrzy-
mia, jodła szlachetna, orzesznik pię-
ciolistkowy, tulipanowiec chiński, me-
tasekwoja chińska. 

W Puszczy Goleniowskiej zachwy-
cać się możemy dominującymi w ru-
nie leśnym wrzosami, czarnymi jago-
dami, borówkami, paprociami, rozle-
głymi torfowiskami z bogatą florą czy 
licznymi gatunkami storczyków i ro-
siczek. 

Puszcza Wkrzańska to jeden z naj-
ważniejszych kompleksów polsko 

-niemieckiego pogranicza - obszar 
składający się nie tylko z lasów, ale i 
piaszczystych wydm porośniętych 
ubogą roślinnością, łąk, bagien, jezior 
i torfowisk. Rezerwat Świdwie nato-
miast ze względu na swoje ukształ-
towanie, istniejącą sieć jezior, oczek 
wodnych, łanów trzcinowisk i turzy-
cowisk, podmokłych łąk, fragmentów 
lasu bagiennego i boru mieszanego 
jest miejscem bytowania ponad 200 
gatunków ptaków.

Całość projektu podsumowywał 
czteroetapowy konkurs wiedzy, który 
odbył się pod koniec listopada. Cho-
ciaż naszym uczniom nie udało się 
zająć punktowanego miejsca, każdy 
wrócił bogatszy o wiedzę o LKP Pusz-
cze Szczecińskie i został obdarowany 
ciekawymi książkami przyrodniczymi.

Inf. własna

Tydzień życzliwości 
w SP Długołęka

21 listopada przypadał Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Na 
świecie obchodzony od 1973 r., a w Polsce dopiero od 2006. Święto to 
można obchodzić nie robiąc nic szczególnego -wystarczy kilka miłych 
słów, przyjazny gest czy choćby uśmiech.

Włączając się w propagowanie tego 
miłego święta uczniowie z Długołę-
ki pod kierunkiem p. Ewy Kulczyk i 
p. Aleksandry Nowak przygotowa-
li w swojej szkole Tydzień Życzliwości 
pod hasłem: „Życzliwość jest jak cud, 
życzliwość odmienia ludzi, życzliwość 
przemienia świat”.

 W ramach tego tygodnia ucznio-
wie starali się być jak najbardziej 
życzliwymi i uprzejmymi. Choć na co 
dzień słowa takie jak: dzień dobry, do-
widzenia, dziękuję, proszę i przepra-
szam nie są im obce, to w tym tygo-
dniu szczególnie zwracali na nie uwa-
gę. A to opłacało się w dwójnasób. Nie 
tylko sprawiało, że stali się dla siebie 
życzliwsi, ale także zdobywali punk-
ty w szkolnym konkursie na najbar-
dziej życzliwą osobę i klasę. Two-

rzyli także galerię zdjęć pt.: „Cytry-
nowy uśmiech”, która przedstawia-
ła miny uczniów po zjedzeniu cytry-
ny, jak również robili papierowy łań-
cuch życzliwości. W konkursie na naj-
bardziej życzliwą klasę wygrała klasa 
IV, a tuż za nimi klasa VI. Natomiast 
najżyczliwsze osoby w szkole to: z od-
działu przedszkolnego: Damian Kłys, 
Jarosław Kopka, Maciej Nowak, z kl. l 
Karol Jankowski, Julia Kątka , Karoli-
na Szafranek i Bartek Zakrzewski; z kl. 
II Wiktoria Maślak, Klaudia Jeż; z kl. 
III Ania Dobruchowska; z kl.IV Ola 
Bąk, Natalia Kozakiewicz, Filip Olej-
nik; z kl.V Klaudia Maślak; z kl. VI.

Wszystkim życzymy wytrwałości w 
byciu życzliwym na co dzień.

Info i zdjęcia organizatorzy

pa uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Długołęce wraz z opiekunką p. B. Pio-
trowską w okresie od maja do paź-
dziernika 2010r. miała niecodzien-
ną okazję odwiedzenia tych komplek-
sów oraz zapoznania się z walorami 
przyrodniczymi trzech wielkich, le-
śnych Puszcz: Bukowej, Goleniow-
skiej i Wkrzańskiej, bogatych w lasy, 
jeziora, bory sosnowe, buczyny, dą-
browy i znajdujące się na ich obszarze 

liczne formy ochrony przyrody. Mogli 
też poszerzyć swoją wiedzę na temat 
świata przyrody, dostrzec pozytyw-
ny i negatywny wpływ człowieka na 
przyrodę, rozwijać aktywność twór-
czą, a także świadomie uczestniczyć 
w ochronie świata przyrody.

Każdy z owych kompleksów oferu-
je co innego. Puszcza Bukowa to je-
den z największych w Polsce kom-
pleksów lasu bukowego, z charakte-
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Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez po-

wiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

Podsumowanie trzeciej edycji projektu systemowego 
„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

projekcie odbył się warsztat opie-
kuńczo-wychowawczy pt. „Agre-
sja wśród dzieci i młodzieży” a dla 
uczestników projektu odbył się wy-
jazdowy trening godzenia życia za-
wodowego i rodzinnego (ja jako ro-
dzic/ moja rodzina; ja jako pracow-
nik/ moja praca). Wszyscy uczestni-
cy projektu biorący udział w warsz-
tatach i treningach otrzymali cer-
tyfikat o ukończeniu szkolenia. Po-
nadto osoby biorące udział w pro-
jekcie otrzymały wsparcie w posta-
ci zasiłku celowego mającego cha-
rakter aktywizacyjny z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów związa-
nych z udziałem w projekcie.

Od miesiąca czerwca do listo-
pada 2010r. w ramach projektu re-
alizowany był cykl spotkań „Szko-
ły dla Dzieci i  Rodziców”. Zajęcia 
w formie warsztatów odbywały się 
w przedszkolu „Stokrotka” w Gole-
niowie. Adresowane były do rodzi-
ców i dzieci w wieku od 5 – 14 lat. 
Zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem zaplanowanych było 17 spo-
tkań. Zajęcia dla rodziców i dzieci 
odbywały się w osobnych pomiesz-
czeniach. Podczas zajęć skierowa-
nych do rodziców, dzieci znajdowa-
ły się pod opieką wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej. Inicjowa-
ne były wspólne zabawy oraz zajęcia 
edukacyjne.

W ramach realizowanego projek-
tu odbyły się 2 wyjazdy integracyj-
ne w miesiącu wrześniu br. do Kra-
kowa- Wieliczki- Oświęcimia nato-
miast w miesiącu grudniu br. do Po-
znania. Łącznie w wyjazdach wzięło 
udział 18 osób.

W miesiącu październiku br. za-
kończono szkolenia „Specjalista ds. 
sprzedaży z obsługą komputera i 
kas fiskalnych”, „Kucharz Małej ga-
stronomii” oraz „Manicure i styliza-
cja paznokci”. Szkolenia przeprowa-

dzono w Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „Profit” Szczecińskiej 
Fundacji Talent- Promocja- Postęp 
w Nowogardzie. Odbiorcami szko-
lenia było 11 uczestniczek projektu z 
Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie. W szkoleniu „Opiekun 
osoby starszej i niepełnosprawnej” 
przeprowadzonym w Goleniowie 
wzięły udział 2 uczestniczki projek-
tu systemowego.

W Nowogardzie odbyło się pięcio-
dniowe szkolenie z zakresu eduka-
cji finansowej z modułem zarządza-
nia długiem. 16 uczestniczek pro-
jektu „Z BEZRADNOŚCI DO AK-
TYWNOŚCI” uczyło się jak gospo-
darować swoim ograniczonym bu-
dżetem domowym. Warsztat zreali-
zowało Zachodniopomorskie Cen-
trum Szkoleń i Wspierania Przed-
siębiorczości w Kołobrzegu i był on 
jednym z ostatnich działań w tego-
rocznym projekcie systemowym. 
Uczestniczki sprawnie rozwiązywa-
ły ćwiczenia, wypełniały materiały 
szkoleniowe, wymieniały się uwaga-
mi i wątpliwościami. 

Uczestniczki projektu nabyły no-
wych umiejętności w zakresie ra-
dzenia sobie ze stresem, motywacji 
w sytuacji poszukiwania pracy, au-
toprezentacji przed pracodawcą, ko-
munikacji    w kontaktach z ludź-
mi, negocjacji i rozwiązywania kon-
fliktów a ich wrażenia z warsztatów, 
szkoleń i spotkań ze specjalistami są 
bardzo pozytywne.

Ośrodek Pomocy Społecznej in-
formuje, iż od miesiąca stycznia 
2011r. będzie prowadził nabór do 
kolejnej edycji projektu na rok 
2011.

Zapraszamy do obejrzenia gale-
rii: www.ops.nowogard.pl

Opr. Kierownik Projektu POKL 
Iga Błażewicz

W dniu 10 grudnia br. w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie Kierownik jednostki Pani Te-
resa Skibska dokonała podsumowa-
nia trzeciej edycji projektu systemo-
wego skierowanego do osób nieak-
tywnych zawodowo korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. 
Projekt systemowy współfinansowa-
ny jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu 
VII: Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Podziała-
nia 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie pod tytu-
łem „Z BEZRADNOŚCI DO AK-
TYWNOŚCI”. Projekt jest realizo-
wany w partnerstwie z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Powia-
towym Urzędem Pracy oraz wszyst-
kimi Ośrodkami Pomocy Społecz-
nej z terenu naszego powiatu (Go-
leniów, Osina, Stepnica, Maszewo, 
Przybiernów). 

Celem szczegółowym projektu 
systemowego było nabycie umiejęt-
ności komunikacji społecznej, aser-
tywności, radzenia sobie ze stre-
sem, wykształcenia postawy pro ak-
tywnej poprzez nabycie umiejętno-
ści aktywnego poszukiwania pra-
cy, przygotowania własnego CV, li-
stu motywacyjnego, nabycie umie-
jętności autoprezentacji i stymulo-
wania rozmowy kwalifikacyjnej, na-
bycie dodatkowych kwalifikacji za-
wodowych poprzez udział w kur-
sach zawodowych oraz przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu ro-
dzin z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi oraz nie radzącymi 
sobie w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, zagrożonych odebra-
niem dzieci do pieczy zastępczej po-
przez skierowanie do pracy z rodzi-
nami asystentów rodziny.

Projekt kierowany był do osób ko-
rzystających z pomocy społecznej, 
bezrobotnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej oraz osób 
niezaradnych w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych. Do projektu 
komisja zakwalifikowała 13 osób i 
6 rodzin. Największym jednak wy-
zwaniem dla pracowników odpo-
wiedzialnych za realizację projektu 
były rodziny, które po raz pierwszy 
brały udział w takim przedsięwzię-
ciu.  Każda rodzina znajdująca się 
w projekcie współpracowała z Asy-
stentem rodziny. 

Beneficjenci ostateczni projek-
tu zostali objęci indywidualnym 
wsparciem przez pracownika so-
cjalnego oraz wsparciem grupowym 
poprzez psychologa, doradcę zawo-
dowego oraz uczestnictwo w warsz-
tatach i szkoleniach. 

Zgodnie z Planem Działania na 
2010r. na realizację programu sys-
temowego przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie prze-
widziana była kwota 214  052,00 zł, 
przy 10% wkładzie własnym samo-
rządu lokalnego w realizację tego 
programu.

W ramach realizacji projek-
tu zgodnie z harmonogramem w 
2010r. odbyły się zajęcia indywidu-
alne i grupowe z psychologiem, za-
jęcia grupowe z doradcą zawodo-
wym, radcą prawnym, w ramach za-
jęć beneficjenci ostateczni zapozna-
li się z przepisami dotyczącymi pod-
staw prawa pracy, obowiązkami pra-
cownika i pracodawcy, odbyły się 
dwa wyjścia do kina z uczestnikami 
projektu, wyjazd wszystkich uczest-
ników projektu wraz z rodzinami 
do Bajkolandii Centrum Zabaw dla 
Dzieci i Dorosłych pod Koszalinem 
z okazji Dnia Dziecka.

W spotkaniu wyjazdowym wzięło 
udział 75 osób. 

W miesiącu maju br. w Nowogar-
dzie dla rodzin biorących udział w 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
Ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard

Tel. (091) 39-26-289, fax (091) 39-26-251
Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Klub gorących serc 
w bibliotece nowogardzkiej

  „Gdy się człowiek robi stary
Wszystko w nim po trochu parszywieje

   Ceni sobie spokój miły
       I czeka, aż całkiem wyłysieje.

Tadeusz Boy Żeleński
Co bez przyjaciół za żywot?

                                                                                         Jan Kochanowski

Nie udawajmy, że problem nie ist-
nieje. W naszym miasteczku jak na 
dłoni, widać całkiem pokaźną gru-
pę ludzi, którzy nolens volens zna-
leźli się w tzw. „jesieni życia”, uży-
wając banalnej i zużytej nieco po-
etyckiej metafory. Problem jest sta-
ry, jak świat. Samotność na starość. 
Samotność z braku zainteresowania 
bliźnich; ludzie poczęto pracowitym 
życiu. Ludzie pass’e, nie aktualni, od 
których już nic nie zależy. Użytecz-
ni, ale też jakby niezauważalni. To z 
myślą o nich narodziła się idea spo-
tkań towarzysko – integracyjnych, 
zainicjowana przez dyrekcję i pra-
cowników Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie. Pierwsze, 
„eksperymentalne” nie jako spotka-
nie odbyło się dnia 8 grudnia (śro-
da) br. w przytulnej sali bibliotecz-
nej w podpiwniczonej części budyn-
ku. I jak na chłodne, mokrym śnie-
giem oprószone popołudnie – fre-
kwencja dopisała. Miejsc wolnych 
nie widziałem. Towarzystwo prze-
sympatyczne, dystyngowane i mie-
szane (panie i panowie), acz cokol-
wiek zaskoczone nową formą. Zo-
fia Pilaż, dyrektor biblioteki czyni-
ła honory pani domu, a sekundo-
wała jej Kazimiera Fecak, kierow-
niczka czytelni. Pani Zofia krótko i 
zwięźle przedstawiła założenia pro-
gramowe i sens spotkań: ma być za-
wsze apolitycznie, ciepło, serdecz-
nie i miło. Wszystko utrzymane w 
klimacie bezpośrednich rozmów i 
otwarcia się na drugiego człowieka. 
Odniosłem wrażenie, że pozytywna 
energia i takież same wibracje ema-
nowały z całego audytorium. Na do-
bry początek pokazano na dużym 
monitorze krótki film o działalno-
ści biblioteki, emitowany w TV ja-
kieś 13 lat temu. Taka sentymental-
na troszeczkę i wirtualna podróż w 
niezbyt odległą przeszłość, urzekła 
jednak zebranych. Dalsza część wie-
czoru upłynęła w niemalże sielskiej 
atmosferze: na miłych pogawęd-
kach, kawie i herbacie. Wśród dys-
kutantów prym wiedli – Franciszek 
Karolewski, nasz pracowity kroni-
karz, posiadający w swoim prywat-

nym archiwum ok. pół mln zdjęć 
(sic!) z życia mieszkańców i wyda-
rzeń Nowogardu oraz Franciszek 
Tarczykowski, długoletni nauczyciel 
i urodzony facecjonista pochodzą-
cy ze skalnego Podhala. Na koniec 
ustalono demokratycznie, że spo-
tkania odbywać się będą systema-
tycznie, dwa razy w miesiącu. Mają 
mieć charakter otwarty dla wszyst-
kich aktywnych Seniorów (i nie tyl-
ko), na pełnym luzie, bez dworskiej 
etykiety i bez sztywnych ram organi-
zacyjnych, a także bez całego zbęd-
nego sztafażu cechującego rozmaite 
partie i stowarzyszenia. Czyżby po-
czątek narodzin autentycznego ży-
cia towarzyskiego w naszym mie-
ście? Już teraz gorąco zapraszam w 
imieniu dyrekcji Miejskiej Bibliote-
ki, tego bijącego serca Nowogardu ( 
określenie ad hoc wymyślone przez 
samych uczestników), na kolejne 
spotkanie, które odbędzie się dnia 
21 grudnia (wtorek) br. o godzinie 
16,30 w piwnicznym salonie obiek-
tu. W tematyce przewidziano m.in. 
wymianę przepisów na świąteczne 
kulinaria oraz pokaz multimedial-
ny pożaru kościoła pw N.M.P au-
torstwa F. Karolewskiego. Napraw-
dę warto przyjść, a i miejsc wystar-
czy dla wszystkich zainteresowa-
nych. Dobrze jest czasami zrelakso-
wać się po trudach i kłopotach dnia 
codziennego. Nic wam nie grozi, bo 
żaden Moskal ani też Prusak we wsi 
nie stoi. 
O czym zapewnia sympatyk spo-
tkań

Marian A. hr. Frydryk

W kinie „Orzeł” 

POZWÓL  
MI WEJŚĆ
Fantasy, Horror, USA, 2010, 
115 min
Bilet - 12 zł, od lat 15
17.12.2010 godz. 19.00
18.12.2010 godz. 19.00
19.12.2010 godz. 19.00

Porady prawne
Różne zawiłości prawne wyjaśniamy Państwu dzięki uprzejmości „Forum Po-

krzywdzonych Przez Państwo”. Opracowane przez prawników „Forum” zagad-
nienia znajdziecie Państwo w Dzienniku Nowogardzkim w kolejnych 5 naszych 
piątkowych wydaniach. Jednocześnie informujemy, że każdy z Czytelników może 
zwrócić się do Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo z prośbą o pomoc we wła-
snej sprawie. Podajemy adres:

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo, ul. Częstochowska 23/7, 44-100 Gli-
wice, tel. (+48) 781 729 460, www.forumpokrzywdzonych.pl

Poprzedni artykuł omawiał problemy dziedziczenia i był publikowany w nu-
merze weekendowym z datą 10 grudzień 2010 rok.

Współwłasność
Współwłasność to jedna z najbar-

dziej niezrozumiałych instytucji praw-
nych. Niezrozumienie wynika z istoty 
współwłasności, która polega na tym, 
że właścicielem jednej rzeczy lub pra-
wa jest kilka osób. Do tego momentu 
współwłasność nie budzi wątpliwości. 

Współwłasność polega na tym, że do 
jednej rzeczy (nieruchomości, samo-
chodu, komputera) jest współupraw-
nionych kilku właścicieli.

Współwłasność najczęściej jest wy-
rażona ułamkiem. Wygląda to w ten 
sposób, że prawo własności każdego 
współwłaściciela jest określone jakimś 
ułamkiem - na przykład udział 1/12 w 
prawie własności domu, udział 1/3 w 
prawie własności samochodu.

Niezależnie od tego, jakiego rodza-
ju rzeczy jesteśmy współwłaścicielami, 
nasz udział we własności rozciąga się 
na całą rzecz. Przykład.

Jestem w 1/5 współwłaścicielem 
działki, na której jest 5 domów. To 
oznacza, że jestem właścicielem działki 
i każdego domu w 1/5. Nie jestem wła-
ścicielem jednego domu i 1/5 działki, 
ponieważ prawo własności rozciąga się 
w takim samym stopniu na całą rzecz.

Przykład: Jestem w 1/3 współwła-
ścicielem domu, to oznacza, że jestem 
współwłaścicielem w 1/3 każdej części 
tego domu, a nie poszczególnych pokoi 
czy kondygnacji.

W przypadku współwłasności moż-
na dokonać podziału rzeczy do korzy-
stania. Jednak ten podział nie ma wpły-
wu na prawo własności w tym sensie, 
że udziały we współwłasności pozosta-
ją takie same, a w umowie o podział do 
korzystania reguluje się tylko korzysta-
nie z rzeczy.

I faktycznie w odniesieniu do powyż-
szego przykładu może być tak, że w ra-
mach podziału do korzystania (quod 
usum) będę korzystać z 1/5 działki i 
jednego domu. Nie zmienia to faktu, 
że nie jestem wyłącznym właścicielem 
domu, z którego korzystam. Nadal je-
stem właścicielem tego domu w 1/5 jak 
i 1/5 działki oraz 1/5 pozostałych do-
mów.

Jeśli chodzi o zarządzanie współwła-
snością, to w sprawach zwykłego za-
rządu (utrzymanie bieżące, konserwa-
cja) głosuje się udziałami. Wystarczy 
zwykła większość udziałów, aby podjąć 
uchwałę w sprawach zwykłego zarządu.

Natomiast w sprawach przekracza-

jących zwykły zarząd (obciążenie kre-
dytem, budowa i inne) wymagana jest 
zgoda wszystkich. Nie zawsze taka zgo-
da będzie miała miejsce, dlatego współ-
właściciele, których udziały wynoszą co 
najmniej połowę, mogą żądać rozstrzy-
gnięcia przez sąd, który orzeknie, ma-
jąc na względzie cel zamierzonej czyn-
ności oraz interesy wszystkich współ-
właścicieli.

Każdy współwłaściciel może sprze-
dać swój udział, kiedy tylko ma na to 
ochotę. Sprzedaż nie wymaga zgody 
pozostałych współwłaścicieli.

Zarząd można także uregulować w 
umowie. Jeśli współwłaściciele nie po-
trafią porozumieć się w kwestii zarzą-
du, można wnieść sprawę do sądu i 
wtedy sąd ustanowi zarząd przymuso-
wy.

Współwłasność, którą omówiono 
powyżej to współwłasność ułamkowa. 
Istnieje jeszcze współwłasność łączna, 
które występuje w spółce cywilnej i po-
między małżonkami, gdy istnieje po-
między nimi wspólność ustawowa.

W przypadku współwłasności łącz-
nej nie oznacza się własności ułam-
kiem w czasie trwania takiej współwła-
sności. Chodzi o to, że co prawda każ-
dy ze współwłaścicieli ma jakiś udział 
we współwłasności, niemniej w trakcie 
jej trwania nie oznacza się tego udziału. 
To oznacza, że w trakcie trwania współ-
własności łącznej nie można rozporzą-
dzać (sprzedać, obciążyć) udziałem we 
współwłasności. Zniesienie współwła-
sności w takich wypadkach jest możli-
we dopiero po ustaniu małżeństwa lub 
spółki.

W przypadku współwłasności ułam-
kowej zniesienie współwłasności jest 
możliwe w każdym czasie zarówno w 
drodze umowy jak i postępowania są-
dowego. Dopiero po zniesieniu współ-
własności można rzecz podzielić tak, 
że współwłaściciele staną się wyłącz-
nymi właścicielami danej rzeczy po-
wstałej w podziale. W ramach zniesie-
nia współwłasności istnieje możliwość 
przyznania tej rzeczy jednej osobie ze 
spłatą na rzecz pozostałych współwła-
ścicieli. Zniesienie może także nastąpić 
poprzez sprzedaż wspólnej rzeczy i po-
dział uzyskanej kwoty zgodnie z posia-
danymi udziałami we współwłasności.

Małgorzata Pundyk
Do druku ł LMM
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Rafał Szpilkowski
Wspólny Nowogard

Dziwi mnie bardzo fakt, że kilku 
panów próbuje wrabiać Wspólny No-
wogard w to, że przysłużyliśmy się 
zwycięstwu Roberta Czapli w wybo-
rach na burmistrza Nowogardu. Naj-
pierw redakcja „DN” wieszczyła nam 
koalicję z SLD i nazwała „czerwonym 
koniem trojańskim”. Gdy jednak wy-
jaśniło się, że wróciła stara koalicja 
SLD-PSL, wtedy zostało to opatrzone 
komentarzem, że jakoby zostaliśmy 
oszukani naiwnie wierząc, ze Czapla 
„doceni i nagrodzi wysiłki skierowa-
ne w kierunku jego wyniku wybor-
czego”. Wydaje się, że przekroczono 
pewien poziom manipulacji i nagina-
nia rzeczywistości. Dlatego nie może-
my zostawić tego wszystkiego bez wy-
jaśnienia.

Wspólny Nowogard koncentro-
wał swoje wysiłki wyborcze wyłącz-
nie na osiągnięciu jak najlepszego 
wyniku naszego kandydata – Toma-
sza Szafrana. W odróżnieniu np. od 
dwóch innych komitetów, które wy-
stawiły swoich kandydatów tylko po 
to, aby oddać później swoje poparcie 
p. Ziembie. Wspólny Nowogard nie 
dogadywał się z nikim przed wybora-
mi w temacie kto dostanie jaką fuchę, 
jeżeli wygra czerwony lub zielony. W 
I turze wyborów osiągnęliśmy bar-
dzo dobry wynik wyborczy. Zwłasz-
cza biorąc pod uwagę fakt, że zawią-
zaliśmy naszą grupę dopiero w maju 
b.r. Jednak w II turze znaleźli się po-
nownie pp. Czapla i Ziemba. Przyzna-
ję, że istniała pewna presja społecz-
na, aby młodzi dogadali się z mło-
dym, czyli abyśmy poparli R. Czaplę. 
My jednak bardziej niż postronni ob-
serwatorzy byliśmy zorientowani w 
realiach otoczenia kandydata SLD. 
Gdyby R. Czapla był rzeczywiście sa-
modzielnie funkcjonującym młodym 
politykiem, to myślę, że koalicja taka 
byłaby bardziej realna. Wiedzieliśmy 
jednak to, co powoli ukazuje się te-
raz rozczarowanym wyborcom. Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej został 

p. Bielida. Przewodniczącym komi-
sji mieszkaniowej został p. Kozieł. W 
urzędzie miejskim szuka się miejsca 
dla p. Jabłońskiego. A głównym auto-
rem koalicji SLD-PSL jest p. Lembas. 
Tak oczekiwana zmiana pokolenio-
wa, która pchnęła wyborców do gło-
sowania na R. Czaplę już dziś okaza-
ła się kompletną fikcją. Stary spraw-
dzony aparat SLD po prostu wyeks-
ponował ładną młodą twarz, dzię-
ki której wygrał wybory. Natomiast 
p. Ziemba przystępując do koalicji ze 
swoim pogromcą zadbał o to, aby jego 
ludzie utrzymali stanowiska, a niewy-
godne sprawy nie były wyciągane na 
światło dzienne.

Jak pisałem przed wyborami, 
Wspólny Nowogard zrzesza osoby o 
różnym światopoglądzie politycznym, 
ekonomicznym i wyznaniowym. Je-
steśmy grupą ludzi, dla której pierw-
szorzędnym celem jest tylko i wy-
łącznie dobro gminy. A cel ten chce-
my osiągnąć zachowując jak najwię-
cej wolności osobistej naszych człon-
ków i sympatyków. Dlatego nie zde-
cydowaliśmy się przed II turą wy-
borów na poparcie żadnego z kan-
dydatów, co jasno i wyraźnie przeka-
zaliśmy w naszym oświadczeniu opu-
blikowanym w „DN” w piątek przed-
wyborczy. Nie będę ukrywał, że pew-
na część naszych członków chciała 
wesprzeć Ziembę, a inna część chciała 
głosować na Czaplę. Szanując te po-
glądy pozostawiliśmy każdemu wolną 
rękę w działaniu. Dlatego miały miej-
sce ze strony naszych członków przy-
padki agitacji za jednym bądź drugim 
kandydatem. Jednak były to przejawy 
ich osobistych poglądów do których 
mają prawo jako pełnoprawni oby-
watele Rzeczpospolitej Polskiej i opa-
trywanie takich działań kpiarskimi 
komentarzami uważam po prostu za 
niesmaczne. Jeszcze raz powtórzę: dla 
Wspólnego Nowogardu wybory za-
kończyły się na I turze. Wszelkie for-
my aktywności wyborczej członków 
i sympatyków WN po tym terminie 
były tylko i wyłącznie przejawem ich 
prywatnych i osobistych poglądów.

A tych, którzy teraz płaczą po K. 
Ziembie proszę, aby przypomnie-
li sobie opowieść H.Ch. Andersena 
pt. „Nowe szaty króla”. W tej histo-
rii tkacze – oszuści wmówili dworza-
nom, że kto nie dostrzega, jak piękna 
jest ich tkanina, ten jest głupcem. Tak 
naprawdę żadnej tkaniny nie było, ale 
każdy chciał pokazać jak bardzo jest 
mądry, więc wychwalał jej wzór, bar-
wy i piękno. Gdy tkacze „ubrali” kró-

la w swoje nieistniejące szaty, ten naj-
pierw kompletnie nagi ukazał się 
dworzanom. A grono pochlebców, 
którzy chcieli się królowi przypodo-
bać i okazać swoją mądrość, klaska-
ło w ręce i cmokało z zachwytu. Tak 
więc nagi król udał się na publicz-
ną uroczystość. Nikt nie śmiał po-
wiedzieć, że coś jest nie tak z odzie-
niem władcy, dopóki nie odezwało się 
dziecko, które ze śmiechem zawołało 
- „Patrzcie – król jest nagi!”

Pan Marek Krzywania w swoim 
powyborczym komentarzu napisał: 
„Wspólny Nowogard swoją „antybur-
mistrzowską” retoryką skutecznie znie-
kształcił obraz Kazimierza Ziemby” 
oraz „jednym z autorów sukcesu kan-
dydata SLD był Wspólny Nowogard”. 
Zarówno jemu, jak i wszystkim po-
zostałym spryciarzom, którzy pró-
bują obarczyć nas odpowiedzialno-
ścią za przegraną K. Ziemby, chciał-
bym przekazać jasną odpowiedź. To 
Wy pchnęliście p. Ziembę do wybor-
czej porażki. Od 4 lat kadząc mu po-
chlebstwami i niczego od niego nie 
wymagając pozwoliliście mu uwie-
rzyć, że do wyborów idzie pięknie 
wystrojony i pewien wygranej. Pro-
paganda sukcesu była tą fałszywa tka-
niną, która nijak nie mogła przysło-
nić golizny dostrzeżonej i ocenio-
nej przez wyborców. Z jednym tylko 
mogę się zgodzić – że nie Czapla wy-
grał wybory, ale przegrał je po prostu 
Ziemba. Przegrał je, gdyż nowogar-
dzianie zapamiętali mu wszystkie nie-
spełnione od 16 lat obietnice wybor-
cze. Ile razy można obiecać to samo? 
Zapamiętali także: umorzenie podat-
ków dla byłego posła, zmarnowanie 
300.000 zł na fundację „Zdrowie”, for-
sowanie budowy padliniarni, odłoże-
nie na półkę projektu zagospodaro-
wania terenów wokół jeziora, czy w 
końcu dążenie do zniszczenia kilku-
dziesięciu przedsiębiorców decyzją o 
odebraniu koncesji.

Te wszystkie tematy upublicznio-
ne zostały w artykułach, które publi-
kowałem od 2006 r. na łamach „DN” 
oraz na gminnym forum interneto-
wym. Nieco później ze swoimi te-
matami dołączył Tomasz Szafran. 
Wspólnie odkryliśmy mieszkańcom 
naszej gminy wiele spraw skrywa-
nych do tej pory w stertach urzędo-
wego papieru. Jako dwójka młodych 
radnych nie mogliśmy wiele zdziałać 
przeciwko istniejącym w Nowogar-
dzie od 16 lat partyjno-personalnym 
układom. Dlatego główną formą wy-
pełniania mandatu radnego uczy-

niliśmy pokazywanie prawdy oby-
watelom naszej gminy. W ten spo-
sób realizowaliśmy słowa ślubowa-
nia, które nakazywało nam „obowiąz-
ki radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców”.

Nasze zdecydowane poglądy i brak 
chęci podporządkowania się starszym 
panom spowodowały, że jedyną moż-
liwość dalszego działania w samorzą-
dzie dawało nam zbudowanie wła-
snego ugrupowania. Tak właśnie po-
wstał Wspólny Nowogard, do które-
go wkrótce dołączyło wiele warto-
ściowych osób. W wyborach do Rady 
Miejskiej osiągnęliśmy 2 miejsce pod 
względem liczby uzyskanych głosów. 
Dzięki temu naszych wyborców re-
prezentuje 5 radnych. Sugerowanie, 
że dokonaliśmy tego wszystkiego je-
dynie po to by ułatwić zwycięstwo R. 
Czapli jest zwyczajnym absurdem. 
Tym bardziej, że przecież nie przystą-
piliśmy do koalicji z jego partią.

Razem z Tomaszem Szafranem 
uważnie patrzyliśmy na ręce burmi-
strzowi Ziembie. Wzmocnieni wspar-
ciem Michała Wiatra, Kazimierza 
Kani i Bogumiła Gały będziemy ob-
serwować poczynania burmistrza 
Czapli. Zapewne przegrana p. Ziemby 
jest tylko pierwszą jaskółką, co wio-
sny nie czyni. Jest jednak pewnym 
krokiem naprzód. Dziś Nowogard zo-
stał już nieco oczyszczony z mniema-
nia o wszechwładzy K. Ziemby oraz 
z niepotrzebnych złudzeń o tym kim 
jest i kim będzie burmistrz Czapla. 

Mimo wszystko życzymy p. Cza-
pli, aby sprawnie zarządzał gminą 
i deklarujemy, że jeżeli kiedykol-
wiek zapyta o naszą opinię, czy do-
brą radę dotyczacą spraw gminnych, 
to zawsze otrzyma odpowiedź wska-
zującą najkorzystniejsze dla Nowo-
gardu rozwiazania. Lokujemy się w 
umiarkowanym środku pomiędzy 
tymi co znów będą karmić burmistrza 
pochlebstwami, a tymi, którzy uży-
wają sformułowań w typie „pogań-
ska koalicja”. Zadaniem radnych jest 
czuwanie nad właściwym funkcjono-
waniem gminy i wcale nie zależy nam 
na tym, aby przez następne 4 lata król 
paradował po mieście nago.

P.S. Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim, których gło-
sy zapewniły mi ponowne uzyskanie 
mandatu radnego. Traktuję Państwa 
decyzję z najwyższym szacunkiem i 
zapewniam o pełnym zaangażowa-
niu w dalszą pracę na rzecz społecz-
ności gminnej.

Refleksje powyborcze 
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Sprzedam lokal
handlowy

o pow. 76 m2 w Nowogardzie

telefon 504 930 230

Do wynajęcia 
powierzchnia 

handlowa 300 m2 
z ogrzewaniem. 

509 528 688

Choinki - sprzedaż 
Świerk, jodła 5 gatunków 
jak co roku najładniejsze
- Olchowo 74 

(przed CPN) 
507 102 211

Zaginął pies 
rasy mieszanej niedużo większy od jamnika, mi-
niaturka dobermana sierść gładka krótka ciem-
nobrązowa, łaty jasnobrązowe, pysk podłuż-
ny, ostatnio widziany w ok. ul. Roosevelta. Tra-
gedia w domu. Znalazcę prosimy o kontakt 

604 702 817; 91 38 13 958

Sprzedaż 
choinek i karpia 

ul Wiejska 40 oraz 700 lecia 
obok cukierni „Asprod” 

od 21 grudnia

Orange
PRZYJDŹ

PODPISZ UMOWĘ
(również neostrada)
dOSTaNIeSZ 

PreZeNT
ul. Warszawska 14

ZAPRASZAMY 
(ilość prezentów ograniczona)

CHOINkI SPrZedaŻ
Świerk zwykły
Świerk srebrny
jodła północna
jodła kaukazka

NISkIe CeNY
ul. Poniatowskiego 19
Tel. 694 905 654

Długołęka 36/18

Oferuję:
Choinki, świerk 
srebrny kłujący, 
świerk pospolity,
 jodła kaukaska  

oraz  
świerk kłujący 

w donicach
tel. 504 124 180

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk

zaprasza na
BAL SYLWESTROWY

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami : 91 392 63 88, 507 421 567

reklama

Choinki 
świerk srebrny cięty  

i w doniczkach oraz jodła 
kaukaska. Poleca szkółka 

w Karsku - 606 106 142. 

Skazani na odśnieżanie
Od kilku tygodni trwa walka z zimą. W ostatnim czasie przegrywamy ją chyba 

na każdym froncie. Gmina deklaruje, że szybko wystawi zaciężną armię.
Po raz kolejny mamy do czynienia z 

problemem, który powtarza się corocz-
nie. Gwałtownego ataku zimy można 
było się przecież spodziewać. Rzeczy-
wistość pokazuje co innego. Zasypa-
ne gminne drogi, chodniki, parkingi 
to norma, z którą miasto nie może so-
bie poradzić. Do redakcji dociera coraz 
więcej sygnałów świadczących o despe-
racji mieszkańców. Ludzie płacą prze-
cież podatki i liczą, że gmina w walce 
ze śniegiem nie zostawi ich na lodzie.

Z podniesionym pługiem 
Do kompetencji lokalnych władz 

należy dbałość o drogi powiatowe i 
gminne. Te właśnie znajdują w najgor-
szym stanie. Gmina w drodze przetar-
gu zadecydowała, że opiekę na droga-
mi sprawował będzie nowogardzki Za-
kład Usług Komunalnych.

- Nie mamy oddzielnego funduszu na 
walkę z zimą. ZUK dysponuje ogólną uję-
tą w budżecie miejskim kwotą. Jeśli nie 
pada śnieg są to fundusze przeznaczone 
na oczyszczanie ulic. Jeżeli mamy opady, 
to firma czerpie z tej kwoty na odśnieża-
nie. Na walkę z zimą przeznaczamy rocz-
nie do 100 tys. zł. – tłumaczy Tadeusz 
Fiejdasz, kierownik miejskiego Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska. Mieszkańcy 
zgłaszają, iż notorycznie widują jeżdżą-
ce piaskarki z podniesionym pługiem. I 
choć najczęściej samochody obładowa-
ne są piaskiem, to i tak na ulice sypią go 
sporadycznie. Pojawia się wiec podejrze-
nie, że obecność piaskarek na naszych 
drogach to tylko pretekst do wyłudzania 
pieniędzy z miejskiej kasy. Miastu cięż-
ko zweryfikować takie przypadki i pro-
si o ich konkretne udokumentowanie. 

Rolnik z pługiem widmo
Najgorzej jest na wsiach. I choć gmi-

na informuje, że podpisała umowy z 
rolnikami, którzy posiadają traktor z 
pługiem, to ciężko o przykład takich 
interwencji. 

– Mamy umowę z rolnikiem odpo-
wiedzialnym za odśnieżanie Słajsina, 
Jarchlina, Osowa, Bieniczek – deklaru-
je Fiejdasz.

Sęk w tym, że mieszkańcy tych wio-
sek pługa nie widują. O ile np. droga 
powiatowa w Wierzbięcinie jest utrzy-
mana w miarę względnie, to już przez 
boczne ulice ciężko przejechać samo-
chodem. 

- Gdyby Leszek Szkołuda i Heinrich 
Torspecken nie odśnieżali Osowa swoimi 
ciągnikami, to przejechanie przez wieś 
byłoby niemożliwe. Natomiast do Bieni-
czek dojechać się prawie nie da – skarży 
się jeden z mieszkańców Osowa.

Chodnik – rzecz właściciela
Fatalnie wyglądają także chodniki. 

Widywany na mieście traktorek i przy-
czepka, z której szufelką spychany jest 
piasek swe miejsce powinien znaleźć 
już raczej w muzeum techniki. W gmi-
nie twierdzą jednak, że traktorek to i tak 
dużo, bo nie musieliby robić nic.

- Odśnieżanie chodników nie jest w 
obowiązku gminy. Jeśli chodnik przy-
lega do prywatnej posesji, to odśnieże-
nie jest obowiązkiem jej właściciela. Je-
żeli przebiega w pasie drogowym, to za 
odgarniecie śniegu odpowiada zarządca 
dróg – informuje Fiejdasz.    

Więźniowie z odsieczą  
Z odsieczą w walce mają przyjść osa-

dzeni w nowogardzkim Zakładzie Kar-
nym. Od wtorku z zalegającym śnie-
giem stara się uporać aż pięciu więź-
niów.

- Burmistrz Czapla planuje jednak 
znacznie zwiększyć grupę. Osadzo-
nych, których głównym zadaniem bę-
dzie czyszczenie parkingów ma być czter-
dziestu. Rozmowy z ZK już się odbyły. 
Przed nami jeszcze do załatwienia spra-
wy formalne. Śnieg będzie zbierany i wy-
wożony poza miasto – zapewnia Tade-
usz Fiejdasz.  

Marcin Nieradka
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ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 91 39 27 479

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w domu weselnym 
„Ula” ul. leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

SPrZedam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

SZYBY SamOCHOdOWe 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu 
powierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po ka-
pitalnym remoncie ze względu na oso-
bę niepełnosprawną zamienię na par-
ter lub I piętro. Może być mieszkanie do 
remontu w budynku wolnostojącym. 
Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725  590  955 
po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie - okolice ul. Ogrodowa, Po-
niatowskiego, j. Pawła II, tel. 605 
522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan za-
gospodarowania terenu, inwestycyjna, 
1 ogrodzona, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 35 PLN netto m2, Tel:, 660 424 989; 
91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na Star-
gard, rolna z przeznaczeniem na bu-
downictwo szeregowe i jednorodzin-
ne, plan zagospodarowania terenu, 
pow. 26831 m2, w całości 20 PLN, po 
podziale 45 PLN m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przyle-
ga do nowego cmentarz, droga asfalto-
wa, 35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m2 przy ulicy 5-go marca 
13 (centrum miasta) 667 994 240

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam sklep murowany na targo-
wisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wyposa-
żeniem o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 
504 930 230

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej- 
602 677 563

• Poszukuję garażu do wynajęcia na ulicy 
Zamkowej; 668 477 803

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa po-
koje, łazienka i kuchnia- wyposażone; 
501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do kwo-
ty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż- 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie do generalnego 
remontu na wsi- 695 255 955

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajowej, 
668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Gryfitów, 
785 913 974

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 91 
39 21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje. 
501 411 106

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w No-
wogardzie- 600 769 600.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
29 m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510 026 866, po 
godz. 18:00

• Sprzedam kawalerkę 32 m2 z dużym 
balkonem. 600 368 810

• Wydzierżawię warsztat z kanałem, 
200 m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje z 
kuchnią 60 m2 ul Zamkowa 665 001 251

• Wynajmę sklep 18 m2 609 388 700

• Mieszkanie do  wynajęcia centrum 3 
pokoje umeblowane. 601 724 492.

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogardzie, 
prąd, woda, WC, 91 39 21 558

• Sprzedam mieszkanie do generalnego 
remontu na wsi- 695 255 955

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniej-
sze. 665 562 511

• Do wynajęcia kawalerka z umeblowa-
nym aneksem kuchennym 728 234 952

• Sprzedam dom wolnosto-
jący   w Grabinie do remon-

tu. Powierzchnia działki 4884 m2 
Cena 195.000. Kontakt 
00442085795117, 00447738444727

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w cen-
trum miasta. Tel. 510 026 866

mOTOrYZaCja

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta marki 
Rover serii 400, 200, cena kompletu 120 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w aSO Opel kozłow-
ski - faktury), klimatronic dwustre-
fowy, nowe: rozrząd, olej, filtry, 
klocki hamulcowe, opony zimowe. 
Zadbany po dużym przeglądzie. 
Cena 41 500 zł. Tel. 605 522 340, 
Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, Tel. 
695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD combi 
1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, ABS, 
elektr. Lusterka i szyby, szyberdach, 
kom. Pokładowy + komplet opon zimo-
wycg srebr. Metalik stan dobry. Cena 4 
500 tel. 696 418 677

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 
r., stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do golfa 
2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam opony zimowe 205/60/R16. 
665 602 233.

• Sprzedam Opel Vectra 1991 r. cena do 
uzgodnienia. 691 630 338

• Sprzedam VW Passat B5 1,8 poj., rok 
prod. 1998. 608 697 092

• Opony zimowe z felgami 14/175/65 
sprzedam Tel. 669 889 627

• Sprzedam opony ziomowe stan bardzo 
dobry 185/14C, 503 322 168; 39 72 656 
po godz. 18.00.

• Sprzedam motor Ronat rok 2009 
696 630 538

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinieta”. – 
91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamówie-
nie. 796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam Forschnith 100 km płóg 
4-skibowy, 3-skibowy, obracany, or-
kan, kombajn ziemniaczany, Tel. 
609 480 049

• Sprzedam mieszankę- 600 345 068

• Sprzedam prosiaki- 600 345 068

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze Wiel-
kiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrd – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus Max 784  053  493, 
604 963 120

• Zespół muzyczno – taneczny kaj 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGd. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– instalacja 
oprogramowania, naprawa kompu-
terów, sieci komputerowe (Windows, 
linux), konserwacja pracowni szkol-
nych. Faktury VaT. Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• dUr – daCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• daCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340
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www.extradom.net.pl

ZaPraSZamY dO NaSZeGO BIUra

NOWOGard,
 Ul. 3 maja 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł
 72-200 Nowogard

ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

72-100 Goleniów
ul. Szkolna 6

tel/fax 91 407 33 77

72-300 Gryfice
ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

W tym tygodniu polecamy nowe domy w Nowogardzie

Zachęcamy do składania ofert cenowych. Przeprowadzimy dla kupują-
cego formalności związane z kredytem.  Zapraszamy!

Cena 465 tys. 

Cena 700 tys. 

Cena 385 tys. 

Cena 800 tys. 

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie energe-
tyczne. 795 093 086

• Zaprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21  933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Transport samochodów z Niemiec 
1200 zł- 790 405 650

• USŁUGI OGÓlNOBUdOWlaNe- 
889 716 814

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, 
Sylwester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- 
szkolenia BHP i P.POŻ- kompleksowa 
obsługa firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Korepetycje z języka niemieckiego- tel. 
665 541 960

• Naprawa aGd, pralki, lodówki, 3-go 
maja 48. Naprawy domowe. Tel. 
607 719 505

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowanie, 
regipsy, panele, z 15 letnim stażem 
w Niemczech. 784 188 147

• Organizowanie kuligów konnych, 
tel. 607 739 866.

• Mikołaj na święta tel. 727  569  687 po 
15.00.

• meble na wymiar. Tanio i solidnie, 
697 796 967

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, ta-
nio- 696 138 406

• Docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podłogi; 
Tel: 600 626 268

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• restauracja „PrZYSTaŃ” zatrud-
ni barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zaopiekuję się dzieckiem- 663 468 818

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- en-
gland; Duży wybór, pełna rozmiarów-
ka. Targowisko miejskie Nowogard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, matka z rodowodem, 
tel: 91 39 21 828

• Piec gazowo-olejowy Weissman typ 
VNO-18 + 3 zbiorniki na paliwo- plasti-
kowe metalu. 668 989 393

• Okna prawie nowe plastiki kolor ma-
chagoni. 668 989 393.

• Sprzedam dwa regały systemu „KASIA”, 
kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i ru-
dych, tel. 91 39 20 801.

• Drewno kominkowe, pocięte i  porąba-
ne. 603 353 789

•	 Karp świąteczny: spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy ul. 
Boh. Warszawy nr 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu przy ul. 
dąbrowskiego 9 tel. 91 39 20 763

• Sprzedam akwarium 120 l, dwa fil-
try, grzałka, rośliny, korzenie ozdob-
ne, żwir oraz ryby. Cena 500 zł. 
696 016 786

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 
i CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21  603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696 987 322

• ZGUBIONO TeleFON: NOkIa dOTY-
kOWa 13 XII na ul. ZamkOWej 8  w 
godz. 9-10 wiadomość do redakCjI 
dN 91 39 22 165

• Prosięta sprzedam Nowaczyk, Koryto-
wo 38.

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, 

ul. Boh Warszawy 103A/1
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z ogrzewaniem 

gazowym
-współpracujemy ze wszystkimi firmami w W.E.
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy składaniu 

wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna

Przy zakupie urządzeń z montażem, 
w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 7%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16 Nr 96 (1930)

Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996

WEŹ POŻYCZKĘ  
Z MAŁĄ RATĄ  
I ZAWIEŚ JEJ SPŁATĘ!

 rata tylko 22 zł za każdy 1000 zł pożyczki
   możliwość przesunięcia spłaty pierwszej raty
na przyszły rok 
 do 150 000 zł bez poręczycieli

Promocja trwa tylko do 31 grudnia 2010 r.

Zapraszamy:  

GOlEnIóW 
ul. KOnSTYTuCJI 3 MAJA 59/8

 91 416 04 27

RRSO dla pożyczki w wysokości 8000 zł spłacanej w 12 równych ratach oraz dla pożyczki w wysokości 1000 
zł spłacanej w 96 równych ratach miesięcznych wynosi odpowiednio 29,94% i 23,93%. Podane RRSO zawiera 
wszystkie opłaty, prowizje, koszty związane z udzieleniem pożyczki i kosztami ubezpieczenia na życie. Ostateczny 
harmonogram spłat zależy od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności 
pierwszej raty. Wysokość rat, oprocentowania, opłat oraz inne warunki oferty – wg stanu na 16.11.2010 r.

www.aliorbank.pl

Drogeria „WITTER” 
zaprasza na 

świąteczną promocję 
w dniach 18-19.bm. 
(sobota, niedziela),

w godz. 9.00 do 14.00.
RABAT 5% 

DLA KAŻDEGO!
a do większych zakupów 

dodatkowo nagrody i upominki!
Nowogard ul. 700 Lecia 19C 

tel. 91 392 66 46

Budujemy  
energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424Zakład handlu Laskowscy 
15 Lutego 9c 

lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 
przeznaczone pod działalność 
handlową, biurową, usługową. 

Duży parking. 

Tel: 91 39 20 776

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

Tel.  913 922 165
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYŻÓWkakupon - 17.12

karP
Rzekł karp na talerzu 
Leżąc przy bigosie:
Proszę mi wybaczyć ,
Nie jestem dziś w sosie. 
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA…
Kiedy pomyślę: choinka , śnieg, 
Świeczki, przy stole rodzina, 
I że na miasto już spokój legł,
Że mróz swój spacer zaczyna,
Że ludzie w roku ten jeden raz ,
Siądą pod drzewkiem, że będą 
W swoich mieszkaniach ożywiać czas,
Rozkołysaną kolędą.
Że, zniknie mnóstwo nawyków złych, 
Że zapanuje w narodzie 
Zgoda – (jak zwykle w wypadkach tych,
Gdy jakieś święto nadchodzi). 
I, że tak wszyscy się w kraju dziś, 
Dzielą napojem i jadłem – 
Wtedy nawiedza mnie smutna myśl:
- Jakże ja nisko upadłem!
Kraj odpoczywa i bawi się, 
A ja pracuję zawzięcie, 
Wiersz okazyjny piszę – i chcę ,
Interes ubić przy święcie!
Jeden na święta przyjeżdża, 
Drugi wyjeżdża –  Azali 
Nie lepiej, żeby wszyscy 
Na miejscu pozostali?...
Powiadają, że po to wymyślono święta ,
Aby gościa nikt, nie śmiał uznać za natręta.
I stąd, ze względu na wzgląd 
Obowiązuje w dniach świąd 
Staropolska gościnność – 
Cierpliwość święta.
By święta szybko minęły,
Nieba o to proście, 
Bo prędzej nie odetchniecie,
Nim wyjadą goście…

GĘŚ TUCZONa 
Ostro dawała w szyję – 
Pewnie długo nie pożyje. 

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 10.132 – 
CZYŻBY ZMIANA KLIMATU – nadesłali: Ka-
zimiera Kaciupa – Grzelak I Beata Lewandow-
ska  z Sieciechowa, Grzegorz Grzelak z Jarchlina, 
Andrzej Czarnowski z Osowa, Iwona Kochelska 
z Błotna, Justyna Matusiak z Kosciuszek, Elżbie-
ta Feliksiak z Wyszomierza, Natalia Furmańczyk 
ze Strzelewa, Teresa Krystkiewicz z Dąbrowy oraz 
z Nowogardu: Wiesław Borowik, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Teresa Powalska, Jadwiga Mak-
nia (także 03.12), Jerzy Siedlecki, Zbigniew Sze-

remeta, Szczepan Falaciński, Ewa Dymek, Marta 
Baran, Teresa Januszonek, Pelagia Feliksiak, Ha-
lina Stefańska, Natalia Chruściel, Danuta i Józef 
Górzyńscy (Dziękujemy za życzenia – życzymy 
zdrowia i spełnienia wszelkich zamierzeń!).

Prenumeraty „DN” na styczeń 2011 wyloso-
wali:

 - Teresa Krystkiewicz z Dąbrowy,
- Kazimiera Kuciapa – Grzelak z Sieciechowa,
- Ewa Dymek z Nowogardu.

Gratulujemy!
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 13 grudnia

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Nowogard – Szczecin Główny:
5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 
17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg:
7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 
20.17 (P), 21.57 (P),

UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 
r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich 
przystankach osobowych.

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, jarek dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
OdjaZdY Z NOWOGardU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
OdjaZdY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

Od PONIedZIaŁkU dO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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Nowogardzka amatorska liga Piłkarska

Tubisie zdobyły  
Puchar 

 
W minioną niedzielę dokończono rozgrywki Pucharu Ligi. Druga faza 

rozpoczęła się od ćwierćfinałów.
Wyniki spotkań ćwierćfinałowych:
BTCH -Pampeluna  1 : 2 (0:1)
Budowlani -Probud  2 : 3 (0:2)
Tubisie -Seniorzy  5 : 2 ( 2:0)
Czarne Chmury -Skorpiony  2 : 1 (1:1)
 Półfinały:
Pampeluna -Probud  6 : 2 (4:1)
Tubisie -Czarne Chmury  6 : 2 (1:1)
Finał:
Pampeluna -Tubisie  1 : 1 (0:1) k. 3 : 4

Opr. LMM

Harmonogram spotkań 
następnej kolejki NalP

II liga
14.00   OLD PUNK’S – CZARNE CHMURY
14.30   JANTAR     – NEHUERA
15.00   CZARNE KOSZULE – BŁĘKITNI
15.30   OGIEŃ W OKOPIE - BOSMAN
16.00   ZAMKOWA    –  SKORPIONY
I liga
16.30 BUDOWLANI - SENIORZY
17.00 HEROSI – TUBISIE
17.30 PAMPELUNA PEREIROS – PROBUD WYSZOMIERZ
18.00 BTCH –  BAD BOYS JUNIORS’94

Wyniki rozgrywek pucharowych na stronie www.nowogardinfo.pl

HalOWY TUrNIej 
PIŁkI NOŻNej  
WeTeraNÓW

Dnia 11 grudnia (sobota) odbył się halowy turniej piłki nożnej Wetera-
nów (ukończone 50 lat ). Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn: Olsztyn , Szcze-
cin, Golczewo, Koszalin, Nowogard. Turniej odbył się w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr.1 .Drużyny grały systemem każdy z każdym. Pu-
chary i statuetki dla najlepszych zawodników ufundowała firma “PUWIS” 
Nowogard.

Pierwsze miejsce zajęła “PO-
GOŃ” Szczecin, drugie miejsce Ko-
szalin, a 3 miejsce nasza drużyna 
“BOSMAN” Nowogard. Najlepszym 
bramkarzem został wybrany Zbi-
gniew Rakowski z Nowogardu, kró-
lem strzelców został Krzysztof Czar-
necki ze Szczecina, a najlepszym za-
wodnikiem wybrano Stanisława Ja-
nota z Koszalina. W drużynie Bos-
mana Nowogard wyróżnił się jesz-
cze Janusz Rzechuła i Andrzej Ka-
nia.

Był to dla nas bardzo ważny tur-

niej ponieważ w tej kategorii wie-
kowej wyjeżdżamy 16 lutego 2011 r. 
na międzynarodowy halowy turniej 
piłki nożnej weteranów do Wilna na 
Litwie, gdzie uczestniczy 18 drużyn, 
m.in. z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, 
Białorusi i Polski.

Dziękuję za udostępnienie hali 
Dyrektorowi SP 1 Panu Sebastiano-
wi Szymańskiemu oraz Panu Jaku-
bowi Sobieralskiemu za ufundowa-
nie Pucharów.

Andrzej Szafran

Oskar Bonda  
mistrzem Szczecina

Miejskie Mistrzostwa Szczecina na ergometrze wioślarskim przyniosły 
ogromny sukces Oskarowi Bondzie, uczniowi LO nr 1 w Nowogardzie, a 
sportowo członkowi AZS Szczecin.

Zawody zgromadziły ponad 100 zawodników, a ergometr podłączony do 
komputera pozwalał kibicom obserwować zmagania zawodników na telebi-
mie – emocje były większe jak na prawdziwym torze regatowym. Rozegrano 
wyścigi w trzynastu kategoriach. 

Oskar Bonda startował w swojej zawodniczej konkurencji czyli z juniora-
mi. Wygrał bezapelacyjnie co świadczy o prawidłowym treningu i rosnącej 
formie szlifowanej na naturalne wodne zawody.

Życzymy sukcesów nie gorszych jak w mijającym roku. Przypominamy, że 
Oskar zdobywał medale na Akademickich Mistrzostwach Polski.

LMM 
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20 grudnia br. g. 16.30

SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2



Wtorek 
21 grudnia 2010 r. 
Nr 96 (1930) 
nakład 2500
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

reklamareklama

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zakład handlu Laskowscy 15 Lutego 9c 

lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 przeznaczone pod działalność 

handlową, biurową, usługową. Duży parking. Tel: 91 39 20 776

Wśród nocnej ciszy...

Czytaj s. 3
 fot. M.Simiński

Świąteczne  
wydanie Dziennika 

Nowogardzkiego
w sprzedaży od 23 

grudnia 2010 r.
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Kronika policyjna Burmistrz po nowemu
Nowy burmistrz Robert Czapla podejmuje już pierwsze decyzje. Nowo-

ścią, która cieszy nas dziennikarzy (a zapewne mieszkańców również ) jest 
informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta o planowanych spotka-
niach burmistrza. I tak w tym tygodniu:

20.12.2010
godz. 830 - Spotkanie z panem Janem Czarkowskim z GDDKiA w sprawie 

poprawy chodników w Żabowie (Ratusz Miejski)
godz. 1100 - Spotkanie z dr Zbigniewem Zychowiczem w sprawie utworze-

nia strefy ekonomicznej w Nowogardzie (Ratusz Miejski)
godz. 1430 - Spotkanie Mikołajkowe Zboru Ewangelickiego (Nowogardz-

ki Dom Kultury) 
21.12.2010
godz. 1100 - Narada z dyrektorami przedszkoli i szkół (Ratusz Miejski) 
22.12.2010
godz. 1000 - Spotkanie z sołtysami Gminy Nowogard (Ratusz Miejski)
godz. 1500 - Spotkanie wigilijne ze Związkiem Emerytów Rencistów i In-

walidów (restauracja Przystań)
LM M

Pracownicy Um  
mają wolne..

Dnia 24 grudnia 2010r. Urząd Miejski w Nowogardzie będzie nieczynny.
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 24 grudnia 2010r. ustala się 

dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r.
Strona UM - LMM

Uwaga poszkodowani  
przez III Rzeszę!

Osoby deportowane z miejsca zamieszkania do pracy przymusowej z te-
renów przyłączonych do III Rzeszy, a dotychczas nie otrzymujące dodatku 
pieniężnego proszone są o zgłoszenie się do Biura Stowarzyszenia w Nowo-
gardzie przy ul. 700-lecia 14 (siedziba Zarządu Budynków Komunalnych).

Biuro czynne w każdy czwartek od godz. 10.00 do 13.00.
Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego SPP

Rajmund Bojarski

Uwaga emeryci i renciści!
WIGILIA  dla członków Związku w restauracji „Przystań” w środę 22 grud-

nia. Początek  o godz. 15.00.
WIECZÓR SYLWESTROWY – restauracja „Przystań”, środa 29 grudnia. 

Bawimy się od godz. 15.30.
Z poważaniem Alina Ochman 

NIE MASZ POMYSŁU NA SYLWESTRA? 
Zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury na

SYLWESTROWY 
MARATON FILMOWY 

z lampką szampana i słodkim poczęstunkiem.
Początek maratonu 31.12.2010 r. o godz. 20.30. 
Karnety w cenie 70 zł od osoby sprzedawane są 

w kasie kina „Orzeł” i w sekretariacie NDK do dnia 29.12.2010 r. 
Nie ma możliwości rezerwacji miejsc. 

Podczas maratonu zobaczymy nowości filmowe 

pt. „CHRZEST”, „ZEJŚCIE 2” oraz „CHLOE”. 
Serdecznie zapraszamy.

W kinie „Orzeł” 

ZEMSTA  
FUTRZAKÓW

Komedia Familijna, USA, 2010, 92 
min, Bilet 12 zł, od lat 10

22/23/26.12.2010 godz. 17.00

STREETDANCE
Muzyczny, Wielka Brytania, 2010, 

98 min, Bilet 12 zł, od lat 15
22/23/26.12.2010 godz. 19.00

13 GRUDNIA godz. 19 policjan-
ci KP Nowogard zostali powiadomieni 
przez pracowników DPS Smużyny do-
tyczących kradzieży elementów meta-
lowych pokryw studzienek kanalizacyj-
nych o łącznej wartości 1200 zł

Godz. 23.00 kolizja drogowa w No-
wogardzie na ul. Zielonej z udziałem 
samochodów VW Golf i Opel Astra 
jedno auto zostało pozostawione na 
miejscu, a sprawcy oddalili się od miej-
sca zdarzenie

14 GRUDNIA - Nowogard ul. 15  
Lutego zdarzenie drogowe prowadzą-
cy auto marki BMW koloru fioletowo-
czarnego uszkodził stojący na parkingu 
inny pojazd i oddalił się z miejsca zda-
rzenia

Godz. 4:25 policjant z posterunku 
policji w Przybiernowie ujawnił w No-
wogardzie na ul. 15 Lutego nietrzeźwe-
go kierującego, Sławomir G.- 1,91 pro-
mila.

Godz. 9.30 - policjanci komisariatu 
policji w Nowogardzie na ul. Boh. War-
szawy dokonali zatrzymania poszuki-
wanego listem gończym Michała T.

Godz. 12.50 policjanci zostali po-
wiadomieni o bójce w ZSP ul Ponia-
towskiego - ustalono okoliczności zaj-
ścia, były to osoby nieletnie, sprawa tra-
fi więc do Sądu Rodzinnego w Golenio-
wie

Godz. 15.00 policjanci zostali powia-
domieni o uszkodzeniu zaparkowanego 
samochodu przy ul. 15 Lutego w Nowo-
gardzie przez inny NN samochód

Godz. 16.30 - w miejscowości Bo-
dzęcin nastąpiło włamanie do pomiesz-
czeń z agregatorem, gdzie NN sprawcy 
dokonali kradzieży 320 l. oleju napędo-
wego na stratę firmy „Drobimex”

16 GRUDNIA godz. 15.00 - NN ko-
bieta powiadomiła o niewłaściwej opie-

ce nad dziećmi, którą sprawowała nie-
trzeźwa Katarzyna G.

Godz. 19.45 - Policjanci zostali po-
wiadomieni o kradzieży w mieszkaniu 
przy ul. Plac Wolności złotej biżuterii o 
wartości 1200 zł

17 GRUDNIA 16.25 – kradzież pa-
liwa PKN Orlen Nowogard przez NN 
mężczyznę, który po zatankowaniu pa-
liwa do samochodu marki Fiat Dukat 
koloru białego odjechał w NN stronę 
nie płacąc za zatankowane paliwo

18 grudnia godz. 14.40 policjanci z 
komisariatu policji w Nowogardzie w 
trakcie kontroli pojazdu VW Golf zna-
leźli w trakcie legitymowania zawiniąt-
ko papieru z białym proszkiem, po uży-
ciu narkotestu wskazaną substancją jest 
amfetamina.

19 GRUDNIA - policjanci KP No-
wogard dokonali zatrzymania Czesława 
K. na podstawie wydanego przez Pro-
kuratora Rejonowego w Goleniowie za-
rządzenia o zatrzymaniu i doprowadze-
niu osoby zatrzymanej.

Godz. 11.20 interwencje w pociągu 
relacji Goleniów-Kołobrzeg - ustalenie 
trzech osób jadących na gapę.

Policjanci z KP w Nowogar-
dzie przypominają właścicie-
lom posesji, 

że do ich obowiązków należy 
odśnieżanie i usunięcie śniegu, 
lodu i zanieczyszczeń z chodni-
ków przylegających do nieru-
chomości. Jeśli obowiązek nie 
zostaje spełniony prosimy by za-
wiadomienia o podobnych zda-
rzeniach nie były anonimowe z 
podaniem dokładnego miejsca.

Świąt białych, pachnących choinką,   
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

z kolędą i  wspaniałymi prezentami, 
świąt dających radość i odpoczynek oraz 

nadzieję na nowy rok
życzą Mieszkańcom 

Radni i Członkowie Wspólnego Nowogardu
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

W niedzielę (19 grudnia br.) 
w sali kinowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury odbył się „Kon-
cert Kolęd i Pastorałek”. Bożona-
rodzeniowe misterium wystawia-
ne przez artystów skupionych wo-
kół NDK, to tradycja, która ma 
już 11 lat. Pierwszy raz, tzw. jaseł-
ka, odbyły się jednak bez udziału 
śp. ks. Grzegorza Zakliki. Pamięć 
o zmarłym niedawno proboszczu, 
uczczono minutą ciszy. W imieniu 
Kościoła życzenia pełnych miło-
ści i pozbawionych trosk Świąt Bo-
żego Narodzenia złożył ks. Kazi-
mierz Łukjaniuk – proboszcz para-
fii p. w.  św. Rafała Kalinowskiego. 

W tegorocznym koncercie kolęd, 
którego reżyserem był Lech Jurek, 
wzięło udział wielu artystów z NDK: 
Grupa Teatralna „Warsztat” - instr. 
Jolanta Gornowska; Grupa Tanecz-

na „Promyk”, Zespół Wokalny „Bły-
skawiczki” oraz Zespół Śpiewaczy 
„Wesoła Ferajna” - pod kierownic-
twem  Beaty Źróbek;  Zespół Wokal-
ny GM-21 z gościnnym występem 
Pawła Biernackiego – instr. Kata-
rzyna Jarmużek; soliści: Mają Tem-
błowska, Julia Szmyt i Aneta Drą-
żewska;  instrumentaliści: AK-Ka-
meleon II pod batutą Lecha Jurka. 
Oprócz zespołów działających na 
co dzień przy  NDK gościnnie za-
grał Zespół „Bursztyn” rodziny Za-
jąców z Wojcieszyna oraz Jarosław 
Tomczak na saksofonie. Scenogra-
fię przygotowała tradycyjnie Zofia 
Frydryk, za światło odpowiedzialny 
był Marcin Kolasiński, a koncert na-
głośnił Adrian Czernicki. Warto do-
dać, że tegorocznej szopce towarzy-
szył szczytny cel. Zbierano pienią-
dze na zakup podnośnika do wanny 

i wózka inwalidzkiego dla Krzyszto-
fa Paulinga. 

Na zakończenie misterium,  ży-
czenia zdrowych i wesołych Świąt 
złożył Burmistrz Nowogardu, za-
praszając jednocześnie na wspól-
ne  przywitanie w dniu 31 grudnia 
Nowego Roku 2011, które   tradycyj-
nie odbędzie się  Placu Wolności  o 
godz. 24.00. 

MS

Misterium Bożonarodzeniowe w NDK
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Na zbliżające się Święta pragniemy  
złożyć życzenia przeżywania 

Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś Rok 2011 
niech będzie czasem pokoju oraz 
realizacji osobistych zamierzeń. 

Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,

A Nowy Rok obdaruje Was 
Pomyślnością i Szczęściem.

Najpiękniejszych i spokojnych 
Świąt Bożego 
Narodzenia 

życzy:
KOMENDANT 

KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE
KOM. MGR LESZEK NOWAK 

z ZAŁOGĄ KOMISARIATU

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Osina

Uroczyste ślubowanie  
wójta

W ubiegłym wtorek (14 grud-
nia) o  godzinie 14:00 w Urzędzie 
Gminy Osina odbyło się uroczy-
ste ślubowanie nowego Wójta pana 
Krzysztofa Szwedo.  Świadkami 
tego zdarzenia byli: Sołtys, radni, 
oraz pracownicy Urzędu oraz po-
przedni Wójt pan Wiesław Tom-
kowski i proboszcz tutejszej Para-
fii. Po ślubowaniu pan Krzysztof 
Szwedo wręczył swej żonie kwiaty 
jako  dowód miłości i podziękowa-
nie za wsparcie.  Dalsza część Sesji 
odbyła się wg. ustalonego porząd-
ku. 

1. Uchwała w sprawie nabycia lo-
kalu mieszkalnego w Osinie

2. Uchwała w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 

3. Informacja Wójta z działa-
nia w okresie między Sesjami (dnia 
03.11.2010 do 01.12.2010

4. Wnioski i zapytania 
5. Zakończenie obrad

W większości jednak sesja była 
poświęcona trudniej sytuacji na dro-
gach, spowodowana obfitymi opada-
mi śniegu i sporym spadkiem tem-
peratury poniżej zera. Wiadomo, że 
problem ten dotyczy nas wszystkich 
więc miała miejsce ożywiona dysku-
sja, podczas której ustalono sposoby 
skutecznego uporania się z utrud-
nieniami (regularne odśnieżanie) na 
terenie gminy. Wydawałoby się, że 
Nowy Wójt rozpoczyna swoją pracę 
od właściwego podejścia do proble-
mów.  Jak będzie dalej? Nie wiemy 
ale na pewno pan Krzysztof Szwe-
do nie uniknie obserwacji ze strony 
mieszkańców oraz pana Wiesława 

Tomkowskiego piastującego stano-
wisko Wójta przeszło  20 lat. Jest to 
naturalne w takiej sytuacji. A ostat-
nim etapem Sesji było uroczyste po-
żegnanie odchodzącego na emery-
turę pana Tomkowskiego. Wręczono 
kwiaty świadczące o tym iż nie był 
to przykry obowiązek, ale przyjem-
ność. I znowu nasuwa się pytanie: 
Czy tak było? Teraz czekają  Gmi-
nę i Nowego Wójta, trudne i nowe 
wyzwania. Bo kolejna kampania już 
trwa, a rozpoczęła się w momencie  
wyboru pana Krzysztofa Szwedo  na 
wójta i będzie trwała 4 lata. Bądźmy 
dobrej myśli. 

Anna Babczyńska 

Numery kont bankowych: 










Okaż serce podaruj mi życie. 
 
Jesteśmy rodzicami dwóch przecudnych dziewczynek: Zuzi i Lili. Zuzia przyszła na świat 
25 stycznia 2008 r. z wrodzonym zarośnięciem dwunastnicy. Przeszła 3 operację, które 
przeżyła, ostatnia "powiodła" się, lecz 10 marca 2008 r zmarła  z powodu zakażenia       
uogólnionego (klebsiella pneumoniae) które doprowadziło do niewydolności                   
wielonarządowej. Świat przestał istnieć, a życie nie miało sensu…. Musieliśmy nauczyć 
się żyć od nowa. Kiedy 15 sierpnia 2009 r  okazało się, że jestem w ciąży strach, szczęście                      
i poczucie pustki towarzyszyły nam przez 9 miesięcy. Baliśmy się, pomimo zapewnień 
lekarzy, że wszystko jest dobrze. Lila urodziła się 19 kwietnia 2010r., jako zdrowe          
dziecko. Nasze szczęście nie trwało jednak długo. Po kilku tygodniach pediatra 
„wysłuchał” szmery nad serduszkiem. Od tego czasu odwiedziliśmy kilku kardiologów, 
którzy        stawiali różne diagnozy. W całym tym zamieszaniu i bezradności trafiliśmy do 
profesora Malca, który ostatecznie rozwiał nasze wątpliwości: ubytek                               
międzyprzedsionkowy (ASD) sinus venosus i najprawdopodobniej nieprawidłowy         
częściowy spływ żył płucnych (PAPVD). 
Ciężko jest pogodzić się ze śmiercią, czy chorobą własnego dziecka. Jak wszyscy rodzice 
pragniemy, aby Lila znalazła się pod opieką najlepszych specjalistów. Poznaliśmy           
profesora Malca i pragniemy, aby to On zoperował serduszko naszej Kruszynki, przede 
wszystkim dlatego, iż jest On wybitnym specjalistą. Niestety, koszty pobytu w Klinice       
w Monachium (około 15.200 euro) przekraczają nasze możliwości finansowe, dlatego    
prosimy wszystkich ludzi o wielkim sercu o pomoc. Podarujcie nam życie…. 
 
Świat bez Niej nic nie znaczy, bo to Ona jest całym światem…. 

Rodzice Lilianki 

POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY 

Zbiórka pieniędzy możliwa jest dzięki pomocy fundacji „Cor Infantis”. 
Wszelkie informacje dostępne są na stronach: www.corinfantis.org oraz 

www.sercelilianka.pl 

Przekaż 1% podatku 
OPP: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis  

KRS: 0000290273 z dopiskiem Liliana Ostrowska 

Wigilia na …Smoczaku
Nowogardzka Inicjatywa 4X4 zaprasza wszystkich miłośników jazdy tere-

nowej na opłatkowe spotkanie na Smoczaku.
Piątek – 24 grudnia o godz. 14.00
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reklama

miejska Biblioteka Publiczna 

Ty i Ja… twórcami sztuki - Wernisaż malarski 
Biblioteka Publiczna w Nowogardzie jest jedną z niewielu placówek, które oprócz wypożyczania książek promuje sztukę, której wymiar jest zawarty 

w malarstwie, rzeźbie i innych technikach, które budzą do kreowania talentów. Prezentowana wystawa jest szczególna, gdyż twórcami jej są osoby nie-
pełnosprawne. 

W dniu 16 grudnia w Bibliote-
ce Miejskiej w Nowogardzie miała 
miejsce wystawa. Jej charakter miał 
szczególne znaczenie gdyż kierowa-
ny był wobec mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej. 

Obecność gości, wychowawców i 
Dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej Lucyny Skałeckiej-Włodarczyk 
a także Dyrektor Biblioteki Zofii Pi-
larz, która pełniła  rolę gospodarza 

wystawy  bardzo pozytywnie wpły-
nęła na atmosferę  jak i samych arty-
stów. W kolejnych przemówieniach 
nie szczędzono ciepłych słów wobec 
artystów, którzy z zainteresowaniem 
słuchali okazując szczere zadowole-
nie. Styl wystawionych prac jest do-
wolny, ale najczęściej inspirowany 
przyrodą. Finał wystawy mógł być 
tylko jeden - wspólne zdjęcie i wpis 
do księgi pamiątkowej. JB

Autorzy ze swoimi pracami
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Przedszkole nr 4 

Przybył oczekiwany 
Mikołaj

Dzyń, dzyń, dzyń – zadźwięczały sanek dzwonki …
„Przyleciałem gwiezdną drogą,
W zimę mroźną, bardzo srogą,
Moc prezentów w worku mam
W dniu dzisiejszym wszystkim dam…”
Wypowiadając takie słowa stanął w drzwiach Przedszkola nr 4 św. Miko-

łaj.
Dzieci w pięknych bajkowych strojach bawiły się ze św. Mikołajem przy 

dx wiekach muzyki granej przez jego pomocników Elfów. Były pląsy, koro-
wody, pociągi i koła…

Dzieci prezentowały piosenki i wiersze na życzenie Mikołaja. Chętnie ro-
biły sobie z nim zdjęcia. Na pożegnanie Mikołaj obdarował dzieci prezenta-
mi i obiecał, że wróci za rok…

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za udział we wspaniałej zabawie i 
złożyła serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Inf.własna

Przedszkole nr 4

„Dzisiaj w Betlejem...”
Słowami tej kolędy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Kościusz-

ki 3 rozpoczęły inscenizację „Jasełek”. Przedstawienie zostało znakomicie 
wyreżyserowane przez nauczycielkę Elżbietę Ciesielską i przebiegało bardzo 
dynamicznie. 

Dzieci ze wzruszeniem i przejęciem wygłaszały swoje kwestie, a odgrywa-
jące pierwszoplanowe role popisały się nie lada aktorstwem. Śpiewane kolę-
dy podniosły świąteczny nastrój.

W uroczystościach wzięły udział dzieci z najmłodszych grup wiekowych 
oraz personel przedszkola. Mło0dzi aktorzy zaprezentowali „Jasełka” swoim 
rodzicom oraz pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej nr 1. Dziękuję 
rodzicom za przygotowanie pięknych strojów do przedstawienia oraz kole-
żance Annie Czachowskiej za pomoc w przygotowaniu dekoracji i szopki.

„W ten wigilijny dzień zaśnieżony,
Kiedy w kościele uderzą dzwony 
Przyjmijcie życzenia pełne radości,
A w Nowym Roku 
Szczęścia, zdrowia i pomyślności”.
Dla Rodziców oraz całego Personelu Przedszkola Nr 4 składają 

Elżbieta Ciesielska i Anna Czachowska.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Piotr Jasiek, Katarzyna Nowakowska, Marika Zawadzka, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Patryk Paluszak, Aleksandra Jarczewska, Malwina Król
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

III eDYCJa TUrNIeJU  
SŁUŻB mUNDUrOWYCH 

W PIŁCe SIaTkOWeJ
17 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-

nisława Staszica w Nowogardzie odbyły się rozgrywki III Turnieju Służb 
Mundurowych w piłce siatkowej o puchary: 

Starosty Powiatu Goleniowskiego,  Komendanta Powiatowego Policji, 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard, Dyrektora ZSP,  Komendanta Poste-
runku Policji, Prezesa LUKS „SIATKARZ”.

Norbert Kuriata (LUKS „SIATKARZ”) odbiera nagrodę od Komendanta KPP w 
Nowogardzie

Uczestnicy turnieju

Po emocjonujących rozgrywkach wyniki przedstawiły się następująco:
I miejsce – Zakład Karny Goleniów,
II miejsce – Komenda Powiatowa Policji,
III miejsce – Zakład Karny Nowogard,
IV miejsce – LUKS „SIATKARZ” Nowogard,
V miejsce – Straż Pożarna Goleniów – Goleniów,
VI miejsce – Komenda Powiatowa Policji - Kamień Pomorski.

 Podczas turnieju zostali wybrani najlepsi zawodnicy: 
- Najlepszy atakujący - Paweł Wojtyła (KPP Goleniów), nagrodę wręczył 

ksiądz administrator Grzegorz Legutko,
- Najlepszy rozgrywający – Robert Pacholski (ZK Goleniów), nagrodę 

wręczył Dyrektor ZK  Dariusz Dudzik,
- Najwszechstronniejszy zawodnik – Kamil Pacelt (ZK Nowogard), nagro-

dę wręczył zastępca dyrektora ZK w Nowogardzie Paweł Kowalski.

Organizatorzy i fundatorzy nagród

Nagrodzeni uczestnicy

Nagrody wręczali:
Puchar Starosty – Pan Robert Czapla
Puchar Komendanta KPP Goleniów –Pan Krzysztof Targoński
Puchar Burmistrza – Pan Robert Czapla
Puchar Dyrektora ZSP- Pan Marcin Wolny
Puchar Komendanta Posterunku Policji – Pan Leszek Nowak
Puchar Prezesa LUKS „SIATKARZ” – Pan Marcin Wolny

IX eDYCJa WOJeWÓDZkIeJ 
OlImPIaDY WIeDZY ekOlOGICZNeJ

03.12. odbyła się IX edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
w Barzkowicach. Tematem przewodnim olimpiady było: Wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii szansą poprawy stanu środowiska. Brali w niej 
udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopo-
morskiego i lubuskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Renata Domagalska z 
klasy II TE oraz Igor Hirniak z klasy IV TI. Renata Domagalska została fina-
listką tej edycji olimpiady.

Gratulujemy i uczniom i opiekunowi Pani Grażynie Kostrzewskiej!

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego 
wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia. 

Życzy redakcja „WBREW”.
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”Wsparcie dla rodzin zastępczych” 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Społecznej  w Nowogardzie  

zakończył  projekt pod hasłem „Wsparcie dla rodzin zastępczych”. Projekt 
ten był finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
Warszawie.  Celem zadania było umożliwienie rodzinom zastępczym sko-
rzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz 
zorganizowanie tzw. grupy wsparcia, gdzie rodzice zastępczy mieliby możli-
wość spotkania się z trenerem rodzinnym i omówienia najważniejszych pro-
blemów związanych z wychowaniem dzieci.

W ramach projektu trwającego od września  do listopada  2010r. wzięło 
udział 15 rodzin zastępczych z terenu gminy Nowogard oraz ich małoletnie 
dzieci. Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej-grupowej z trenerem ro-
dzinnym i socjoterapeutą oraz konsultacji indywidualnych, prowadzonych 
przez psychologa klinicznego.

Mamy nadzieję ,że przeprowadzone spotkania pomogły wielu rodzicom 
w rozwiązaniu  problemów i trudności związanych z wychowaniem dzieci. 
Umożliwiły lepszy dostęp do specjalistów oraz pozwoliły na wymianę do-
świadczeń i spostrzeżeń w grupie wsparcia. 

Dorota Maślana 
  Koordynator projektu.

                     Stowarzyszenie 
„ ZACZĄĆ NA NOWO”  
działające przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej  w Nowogardzie  zakończyło  
projekt pod hasłem
”Umiejętność zaspakajania oraz 
rozpoznawania potrzeb dzieci i 
nastolatków w obszarze emocjo-
nalno-poznawczym, szczególnie 
w obszarze suicydalnym”. 

Celem zadania było rozpropagowanie własciwych postaw opiekuńczych i 
wychowawczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promowanie war-
tości rodzinnych.

W ramach projektu trwającego od maja do października 2010r. wzięło 
udział sześć szkół podstawowych z terenu wiejskiego. Zajęcia odbywały się 
z rodzicami w formie warsztatowej, grupowej oraz konsultacji indywidual-
nych, prowadzonych przez psychologa.

Mamy nadzieję ,że przeprowadzone spotkania pomogły wielu rodzicom 
w rozwiązaniu  problemów i trudności oraz umocniły jeszcze bardziej więzi 
emocjonalne poprzez zaspakajanie potrzeby miłości i akceptacji.

Dorota Maślana 
Członek Stowarzyszenia 

Do redakcji DN dotarł wstrząsający anonim.  Jego autor  jest sąsiadem 
rodziny, w której dochodzi do bójek. Z listu wynika, że ofiarą jest kobieta 
bita przez swojego męża. Gdzie mogą się zwrócić o pomoc osoby będące 
ofiarami przemocy w rodzinie?

Jesteś ofiarą bądź świadkiem  
przemocy w rodzinie?  

Zgłoś się do ZIK
Już od 2008 roku w Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Nowogardzie 
działa Zespół Interwencji Kryzyso-
wej, w skrócie ZIK,  którego koordy-
natorem jest Dorota Maślana.  Ze-
spół ten ma właśnie za zadanie po-
magać osobom, które są bite i nęka-
ne fizycznie przez członków swojej 
rodziny. 

- Gdy zgłasza się do nas osoba bę-
dąca ofiarą przemocy w rodzinie to 
przede wszystkim zaczynamy od roz-
mowy – mówi D. Maślana. Musimy 
rozpoznać sytuację, by wiedzieć jaką 
konkretnie pomoc zaoferować, tak by 
była skuteczna. Mamy do dyspozycji 
wiele instrumentów Współpracujemy 
z policją, kuratorami, psychologami, 
gminną komisją ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych  oraz praw-
nikami. 

Od początku swojego istnienia, 
ZIK podjął już przeszło 230 inter-
wencji w sprawie przemocy w rodzi-
nie.  Tylko do końca  października 
tego roku takich zgłoszeń było 57. 
W jakich rodzinach dochodzi naj-
częściej do przemocy i kto pada jej 
ofiarą? 

- Oczywiście przemoc jest głównie 
tam, gdzie jest alkohol.  I nie chodzi 
tutaj tylko o  rodziny patologiczne. 
Takie sytuacje kryzysowe występu-
ją także w tzw. normalnych domach. 
Mówi się wtedy o „przemocy w bia-
łych rękawiczkach”. Najczęściej bite 
są  niestety kobiety i dzieci. Zdarza-
ło nam się interweniować również w 
sprawie mężczyzn – mówi D. Maśla-
na. 

ZIK pomaga na wiele sposobów, 
począwszy od umawiania na spotka-
nia ze specjalistami, poprzez wysy-
łanie na terapie i leczenie aż po mo-
nitoring  do czasu  stwierdzenia, że 
do przemocy w rodzinie już nie do-
chodzi.   

Warto pamiętać, że nic nie uspra-
wiedliwia przemocy! 

Marcin Simiński
Informacja dodatkowa:
Wszelkie, dodatkowe informacje 

dotyczące działalności Zespołu In-
terwencji Kryzysowej  można uzy-
skać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie lub 
pod nr tel. 91 39 25 268 i 91 39 25 
289  w godz. 8.30 – 15.30. 

Ile na prezenty
Blisko dwie trzecie internautów na świąteczne prezenty wyda mniej 

niż 500 zł. W tym gronie większość to osoby, które obdarują bliskich za 
mniej niż 200 zł. Z ankiety Money.pl wynika, że Polacy niezbyt chętnie 
zadłużają się na święta. A im droższe prezenty chcą kupić, tym częściej 
na okazje polują w sieci.

Polacy nie przestraszyli się kry-
zysu i nie stracili ochoty na zakupy. 
W dużej mierze właśnie dzięki temu 
nasz kraj był zieloną wyspą na mo-
rzu recesji. Ale mimo tego obawy 
o finansową przyszłość sprawiły, że 
staliśmy się nieco bardziej ostrożni 
przy planowaniu świątecznych wy-
datków.

Z deklaracji internautów Money.
pl wynika, że w porównaniu z ubie-
głorocznymi świętami, zwiększy się 
liczba osób, które kupią prezenty za 
mniej niż 200 zł. W tym roku jest 
ona największa w czteroletniej hi-
storii naszych badań.

Po raz kolejny - taka sytuacja mia-
ła miejsce także przed rokiem - zma-
leje odsetek tych, którzy planują 
większe wydatki. Prezenty za kwotę 
mieszczącą się w przedziale od 500 
do dwóch tysięcy złotych chce kupić 
44 proc. badanych.

Rok temu taką deklarację złożyła 
ponad połowa - 52 proc. - ankieto-
wanych. Od czterech lat praktycznie 
nie zmienia się za to wielkość grupy 
tych, którzy chcą kupić prezenty za 
ponad 2 tys. zł.

Wygląda na to, że tym razem 
większa liczba osób planujących 
mniejsze wydatki sprawi, że odczu-
ją to sklepy internetowe. Odsetek 
internautów planujących e-zakupy 
zmalał w porównaniu z 2009 r. aż o 
dziewięć pkt proc.

W tym roku z usług sklepów in-
ternetowych planuje skorzystać jed-
na trzecia ankietowanych. Na au-
kcjach chce kupować co piąty inter-
nauta Money.pl.

Po wcześniejszych spadkach tym 
razem praktycznie nie zmienił się 
odsetek osób planujących odwiedzi-
ny w tradycyjnych sklepach i cen-
trach handlowych.

Mniejszy odsetek osób deklarują-
cych korzystanie z e-zakupów może 
tłumaczyć między innymi to, że wię-
cej osób chce kupić tanie prezenty. 
Przy niewielkich kwotach, ewentu-
alna różnica w cenie między hiper-
marketem a e-sklepem, może zostać 
zniwelowana chociażby przez kosz-
ty wysyłki.

Zdecydowana większość inter-
nautów deklaruje, że zakup prezen-
tów sfinansuje z własnych środków: 
bieżącą gotówką lub oszczędnościa-
mi. Po pożyczone w różnej formie 
- karta kredytowa, debet, pożyczka 
ratalna lub kredyt - pieniądze się-
gnąć chce co czwarty ankietowa-
ny. Proporcje między grupami osób, 
które święta finansują bez potrzeby 
pożyczania i tymi, którzy zamierzają 
się zadłużyć od kilku lat praktycznie 
się nie zmieniają.

Źródło: Ankieta Money.pl
Tomasz Bonek

Opr. LMM
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W ubiegłą sobotę tj. 18 grudnia br., w świetlicy ZBK, odbyła się wigi-
lia dla najuboższych rodzin z terenu parafii p. w. WNMP w Nowogardzie, 
której organizatorem  był działający przy parafii Zespół Caritas. Dzięki 
prowadzonej od kilku tygodni zbiórce żywności oraz hojności sponso-
rów, udało się pomóc kilkudziesięciu rodzinom. 

Wigilia z Caritasem
Była to już trzecia wigilia, któ-

rą zorganizowaliśmy – mówi Ra-
fał Paśko, przewodniczący Para-
fialnego Zespołu Caritas przy para-
fii p. w. WNMP w Nowogardzie. W 
tym roku, dzięki hojności mieszkań-
ców Nowogardu i sponsorów udało 
nam się przygotować 150 paczek. Gro 
z nich stanowiły podarunki dla dzie-
ci. Oprócz słodyczy rodziny otrzyma-
ły również artykuły spożywcze. Część 
produktów pochodziła również z da-
rów przekazanych przez Caritas. 

Oprócz zaproszonych rodzin, w 
wigilii wzięli udział m.in. ks. Grze-
gorz Legutko,  przewodniczący 
Rady Miejskiej Antoni Bielida oraz 
radni Mieczysław Laskowski i Mar-
cin Nieradka. Wspólne dzielenie się 
opłatkiem i kolędowanie zakończy-
ła wizyta św. Mikołaja, który wręczył 
dzieciom podarunki.

Parafialny Zespół Caritas działa-
jący przy parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie dziękuje 
za okazaną pomoc przy organizacji 
zbiórki darów dla rodzin nisko upo-

sażonych, potrzebujących pomocy: 
ks. Grzegorzowi Legutko, ks. Jac-
kowi Czekańskiemu, ks. Marcinowi 
Kryckiemu, ks. Piotrowi Budzie, by-
łemu burmistrzowi Nowogardu Ka-
zimierzowi Ziembie, przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej A. Bielidzie, 
radnemu Mieczysławowi Laskow-
skiemu, kierownikowi ZBK Wiesła-
wowi Kaliszewskiemu, pani Tere-
sie Ziółkowskiej, panu Sławomirowi 
Kucalowi, państwu Kwiatkowskim, 
Jankowskim, Kinaszom, Szymań-
skim, paniom L. Szocik i M. Mali-
nowskiej, E. Kasprzyk, właścicielom 
piekarni Karsk, sieci sklepów Bie-
dronka, Netto, supermarketowi In-
termarche, panu Stanisławowi Ryn-
kiewiczowi, pani Annie Szymańskiej 
i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 
za zorganizowanie szkolnej zbiórki 
słodyczy. Szczególne podziękowa-
nia Caritas składa  panu Mariano-
wi Kwiatkowskiemu z ochrony sieci 
sklepów Biedronka. 

MS
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działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z 
późniejszymi zmianami 

ogłasza, że taryfy dla Odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Osina wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,51 zł/m3 netto + należny podatek 

VAT 8% = 3,79 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-

starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 
8,94 zł odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 9,66 zł/odbiorcę-
/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 
wodomierza dodatkowego – 12,18 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek 
VAT 8% = 13,15 zł/odbiorcę/m-c bru to,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 
wodomierzy dodatkowych - 15,42 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek 
VAT 8% = 16,65 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalowa-
nego w lokalu w budynku wielolokalowym – 3,24 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT 8% = 3,50 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalowa-
nych w lokalu w budynku wielolokalowym – 6,48 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT 8% = 7,00 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalowa-
nych w lokalu w budynku wielolokalowym – 9,72 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT 8% = 10,50 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podsta-
wie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,92 zł/od-
biorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 7,47 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,04 zł/m3 netto + należny po-
datek VAT 8% = 3,28 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody – 10,14 zł/odbiorcę/m-c netto + na-
leżny podatek VAT 8% = 10,95 zł/odbiorcę/m-c brutto,

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, któ-
rym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ście-
ków, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego – 12,16 
zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 13,13 zł/odbiorcę/m-
-c brutto,

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną 
na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budyn-
kach wielolokalowych – 3,24 zł /odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 
8% = 3,50 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogar-

dzie działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
wraz z późniejszymi zmianami ogłasza, że: 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
na terenie Gminy wynoszą:

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 270,00 291,60

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 270,00 291,60

* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 
Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów 
obliczanych na podstawie cennika zakładowego. W przypadku negatywnego odbioru – opłata 
za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

Lp.
Wskaźniki określone w umowie na 
zbiorowe odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł 

Do 20 %*
Powyżej 20% 

do 50%*

Powy-
żej 50% do 

100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 
do 5,5 i po-

wyżej 10,0 do 
10,5 **

Poniżej 5,5 
do 4,5 i po-
wyżej 10,5 
do 11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Gr
up

a I

1. Chlorki
0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Gr
up

a I
I

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina

7.
Substancje skstrahujące się eterem 
naftowym

Gr
up

a I
II

8.
Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9.

Metale ciężkie: 
Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne

11.
Substancje powierzchniowo czynne 
anionowe

12. Siarczki
13. Fenole

Gr
up

a I
V

14.

Substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego - wymie-
nione w załączniku Nr 1 do Roz-
porządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 roku w spra-
wie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. 
Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) 
znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia 
na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji dotyczą-
cych świadczonych przez nas usług.

POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 26 lub 27, e-mail: pok@puwis.pl

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
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Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • Montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Zapraszamy 

na Bal 
Sylwestrowy 

w Domu weselnym 
„Ula” ul. leśna 1a. 
Zapewniamy miłą obsługę 

i smaczne menu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod

 nr Tel. 697 612 808.

Do wynajęcia 
powierzchnia 

handlowa 300 m2 
z ogrzewaniem. 

509 528 688

Sprzedaż 
choinek i karpia 

ul Wiejska 40 oraz 700 lecia 
obok cukierni „Asprod” 

od 21 grudnia

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, ła-
zienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684

ZAPRASZA NA 

 
• Wyśmienita kuchnia
• Miła i profesjonalna obsługa
• Szampańska zabawa 
   i oprawa muzyczna w stylu disco 
   DJ VARIX (Krzysztof Żylak)

Szczegółowe informacje i zapisy
w lokalu kont. 91 3922424, 608053371

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl
Tel.  913 922 165

reklama reklama

Nowogardzianie!
Chcąc utrwalić pamięć o osobie śp. Księdza Grzegorza Zakliki, który tak 

wiele zrobił dla swoich parafian przez 19 lat swojej kapłańskiej posługi, roz-
począłem opracowanie albumu wspomnieniowego.

Historię pobytu Księdza Proboszcza w Nowogardzie w latach 1991 – 2010 
pragnę opisać fotografiami. Planuję wydanie 2-tomowego albumu.  Pierw-
szy zawierać będzie fotografie wykonane przeze mnie, a tom drugi – foto-
grafie udostępnione przez innych fotografików i parafian.

Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe na wydanie albumu, który bę-
dzie wspaniałym hołdem złożonym człowiekowi, który dla wielu z nas był 
duchowym przywódcą i powiernikiem.

Franciszek Karolewski

klub „HaNIa”

Zabawa Mikołajkowa 
w klubie „Hania”

W dniu 04.12.2010 miała miejsce bardzo radosna zabawa mikołajkowa 
w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. W klubie „HA-
NIA” , gdzie, na co dzień spotykają się jego  wszyscy  podopieczni  zosta-
ły poczynione odpowiednie kroki, by ten jedyny wieczór dla dzieci był bar-
dzo radosny. Były gry, zabawy i przede wszystkim prezenty, które przywiózł 
dla uczestniczących dzieci Św. Mikołaj, który przed podarowaniem pacz-
ki koniecznie chciał usłyszeć miłą piosenkę lub wierszyk od obdarowane-
go dziecka. Całość była inspirowana miłą muzyką i słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez organizatorów. 

Opr. Jarosław Bzowy 
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 
kapitalnym remoncie ze względu na 
osobę niepełnosprawną zamienię na 
parter lub I piętro. Może być mieszka-
nie do remontu w budynku wolnosto-
jącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725 590 955 
po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie - okolice ul. Ogrodowa, Po-
niatowskiego, J. Pawła II, tel. 605 
522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan 
zagospodarowania terenu, inwesty-
cyjna, 1 ogrodzona, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 35 PLN netto m2, Tel:, 
660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem 
na budownictwo szeregowe i jed-
norodzinne, plan zagospodarowa-
nia terenu, pow. 26831 m2, w całości 
20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usłu-
gi, plan zagospodarowania teren, 
przylega do nowego cmentarz, droga 
asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m2 przy ulicy 5-go marca 
13 (centrum miasta) 667 994 240

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Sprzedam lokal handlowy z wyposa-
żeniem o pow. 76 m2 w Nowogardzie, 
504 930 230

• Wynajmę kawalerkę na Bema, 27 m², 
na parterze, ogrzewanie gazowe, tel. 
512 322 137

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej- 
602 677 563

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa po-
koje, łazienka i kuchnia- wyposażone; 
501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajo-
wej, 668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Gryfitów, 
785 913 974

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 91 
39 21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w No-
wogardzie- 600 769 600.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
29 m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510  026  866, 
po godz. 18:00

• Wydzierżawię warsztat z kanałem, 
200 m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia 3 poko-
je z kuchnią 60 m2 ul Zamkowa 
665 001 251

• Wynajmę sklep 18 m2 609 388 700

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogardzie, 
prąd, woda, WC, 91 39 21 558

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniej-
sze. 665 562 511

• Do wynajęcia kawalerka z ume-
blowanym aneksem kuchennym 
728 234 952

• Sprzedam dom wolnosto-
jący   w Grabinie do remon-
tu. Powierzchnia działki 4884 m2 
Cena 195.000. Kontakt 
00442085795117, 00447738444727

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w cen-
trum miasta. Tel. 510 026 866

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Kupię mieszkanie na ul. Boh. Warsza-
wy- 608 302 040

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 
budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam kawalerkę przebudowaną 
na dwa pokojwe z dużym balkonem, 
600 368 810

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we- 728 234 952

• Do wynajęcia kawalerka- 698 548 788

• Kredyt, pożyczki hipoteczne. Ofer-
ta 20 banków w jednym miejscu. 
Uproszczone procedury;513 -164 
-203;Piotr krekora.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta mar-
ki Rover serii 400, 200, cena kompletu 
120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w aSO Opel kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD combi 
1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, ABS, 
elektr. Lusterka i szyby, szyberdach, 
kom. Pokładowy + komplet opon zi-
mowycg srebr. Metalik stan dobry. 
Cena 4 500 tel. 696 418 677

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 
1997 r., stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do gol-
fa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam opony zimowe 205/60/R16. 
665 602 233.

• Sprzedam VW Passat B5 1,8 poj., rok 
prod. 1998. 608 697 092

• Opony zimowe z felgami 14/175/65 
sprzedam Tel. 669 889 627

• Sprzedam motor Ronat rok 2009 
696 630 538

• Kredyty samochodowe, Leasing 
bez BIk, krD. Uproszczone proce-
dury; 513-164-203; Piotr krekora.

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinieta”. 
– 91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamó-
wienie. 796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam Forschnith 100 km płóg 
4-skibowy, 3-skibowy, obracany, or-
kan, kombajn ziemniaczany, Tel. 
609 480 049

• Sprzedam mieszankę- 600 345 068

• Sprzedam prosiaki- 600 345 068

• Prosięta sprzedam Nowaczyk, Koryto-
wo 38.

• Kredyty dla rolników. Uproszczone 
procedury. Zapraszamy; 513-164-
203; Piotr krekora.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 91 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. www.ze-
spolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus Max 784  053  493, 
604 963 120

• Zespół muzyczno – taneczny KAJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFORMATYCZNE– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, Linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VAT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.
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reklama

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpiecze-
nia. Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 721 124 740

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykona-
nie murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Transport samochodów z Niemiec 
1200 zł- 790 405 650

• USŁUGI OGÓlNOBUDOWlaNe- 
889 716 814

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, 
Sylwester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- 
szkolenia BHP i P.POŻ- kompleksowa 
obsługa firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Korepetycje z języka niemieckiego- 
tel. 665 541 960

• Naprawa AGD, pralki, lodówki, 3-go 
maja 48. Naprawy domowe. Tel. 
607 719 505

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, regipsy, panele, z 15 letnim sta-
żem w Niemczech. 784 188 147

• Organizowanie kuligów konnych, 
tel. 607 739 866.

• Mikołaj na święta tel. 727 569 687 po 
15.00.

• meble na wymiar. Tanio i solidnie, 
697 786 967

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, ta-
nio- 696 138 406

• Docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podłogi; 
Tel: 600 626 268

• Mikołaj do wynajęcia 504 965 111

• Sprzątanie pomników- 504 965 111

• Profesjonalne odśnieżanie dachów- 
791 111 749

• Pożyczka bez BIK, na dowód osobisty, 
bez dochodu. Formalności przez tele-
fon.513-164 -203. Piotr Krekora.

• Kredyty dla firm. Pożyczki hipoteczne, 
Leasing bez BIK, KRD. 513-164 -203. 
Piotr Krekora

• Korepetycje matematyka 505 793 280.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Bel-
gia, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracowni-
ka do prac wykończeniowych. 
723 432 323

• restauracja „PrZYSTaŃ” zatrud-
ni barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. Dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zaopiekuję się dzieckiem- 
663 468 818.

• Poszukuję opiekunki do dzieci 606 
998 623.

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, matka z rodowo-
dem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i ru-
dych, tel. 91 39 20 801.

• Drewno kominkowe, pocięte i  porą-
bane. 603 353 789

•	 Karp świąteczny: spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy 
ul. Boh. Warszawy nr 107 obok skle-
pu wędkarskiego oraz w domu przy 
ul. Dąbrowskiego 9 tel. 91 39 20 763

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 
i CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21 603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696  987 
322

• ZGUBIONO TELEFON: NOKIA DOTY-
kOWa 13 XII na ul. ZamkOWeJ 8  w 
godz. 9-10 wiadomość do reDak-
CJI DN 91 39 22 165

• Sprzedam piec gazowy CO (dwubie-
gowy) 2-letni- w bardzo dobrym sta-
nie. 502 026 949; 519 375 032

• Sprzedaż wianków słomkowych suro-
wych- 504 965 111

• Sprzedam Nokię 2330 classic. Nowa 
nieużywana, cena 140 zł, Tel. 504 965 
111

Długołęka 36/18

Oferuję:
Choinki, świerk 
srebrny kłujący, 
świerk pospolity,
 jodła kaukaska  

oraz  
świerk kłujący 

w donicach
tel. 504 124 180

Choinki - sprzedaż 
Świerk, jodła 5 gatunków 
jak co roku najładniejsze
- Olchowo 74 

(przed CPN) 
507 102 211

CHOINkI SPrZeDaŻ
Świerk zwykły
Świerk srebrny
Jodła północna
Jodła kaukazka

NISkIe CeNY
ul. Poniatowskiego 19
Tel. 694 905 654

Choinki 
świerk srebrny cięty  

i w doniczkach oraz jodła 
kaukaska. Poleca szkółka 

w Karsku - 606 106 142. 
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GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek,  
Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38
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mateusz Zaremba 
w roli głównej

Dzisiaj na naszej sportowej stronie czynimy wyjątek – piszemy o meczu 
międzynarodowym. Wszystko za sprawą nowogardzianina Mateusza Zarem-
by, którego kariera stawiana jest za przykład młodym adeptom sportu w No-
wogardzie. O tym, że prawidłowo rozwija się jego kariera wiedzą wszyscy – gra 
w najlepszej krajowej drużynie VIVE Kielce, a ostatnio dostąpił zaszczytu by-
cia reprezentantem Polski. Wypada czekać na sukcesy typu mistrzostw Euro-
py i Świata. W opisywanym meczu należał do najlepszych i zdobył 5 bramek. 
Gratulujemy!

Polscy piłkarze ręczni pokona-
li Rumunów 31:25 (15:11) w towa-
rzyskim rozegranym w Poznaniu. W 
sobotę w Zielonej Górze biało-czer-
woni przegrali 26:28. 

Polacy, podobnie jak Rumunii, 
wystąpili w krajowych składach. 
Trener gości Vasile Stinga nie ma 
jednak aż tylu zawodników grają-
cych zagranicą, co szkoleniowiec 

biało-czerwonych Bogdan Wenta i 
do Polski przywiózł niemal najsil-
niejsze zestawienie.

Gospodarze zrewanżowali się za 
sobotnią porażkę. Wprawdzie pierw-
sze minuty należały do Rumunów, 
którzy prowadzili 3:1, ale Polacy roz-
kręcali się każdą akcją. Skutecznością 
z lewego skrzydła imponował Bar-
tłomiej Tomczak, a momentami nie 

1

Rozwiązanie: 1727

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych 
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jedne-
go egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego 
poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy 
przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Niezwykli geniusze – Joseph Lagrange
Poprzednio pisaliśmy o znanym i cenio-

nym matematyku Évariste Galois. Tym razem 
zapoznajmy się z osobą Josepha Louisa La-
grange’a. Urodził się w 1736 roku w Turynie 
we Włoszech. Mając zaledwie dziewiętna-
ście lat został mianowany profesorem mate-
matyki w Szkole Artylerii w Turynie. W wie-
ku dwudziestu trzech lat został wybrany na 
członka zagranicznego Berlińskiej Akademii 
Nauk. Gdy miał trzydzieści lat, od Frydery-
ka Wielkiego, króla pruskiego, otrzymał list 
z propozycją objęcia kierownictwa wydziału 
matematyczno-fizycznego Akademii Berliń-
skiej, którą oczywiście przyjął. Był skromny 
i chorobliwie nieśmiały, czym zyskał sobie 
powszechną sympatię otoczenia. W Berlinie 
osiągnął wspaniałe wyniki w matematyce, 
mechanice i astronomii. Jednym z jego naj-
większych dzieł była „Mechanika analitycz-
na”, której pisanie zakończył w 1782 roku. 
Stał się jednym z najwybitniejszych matema-
tyków XVIII wieku. Jednak już wtedy tego 

wielkiego uczonego dopadła wielka depresja 
i pogrążył się w apatii. Po śmierci Frydery-
ka Wielkiego przyjął zaproszenie Ludwika 
XVI, wyjechał z Berlina i osiadł w Paryżu. 
Był w tak głębokiej depresji, że przez dwa 
lata egzemplarz wydrukowanej „Mechaniki 
analitycznej” leżał nietknięty na jego biurku. 
Nawet do niego nie zajrzał.

Odmianę w jego życiu przyniosło dopiero 
małżeństwo. W 1792 roku, mając już 56 lat, 
ożenił się z młodszą o czterdzieści lat, a więc 
zaledwie szesnastoletnią córką paryskiego 
astronoma Pierre’a Lemonniera. To małżeń-
stwo okazało się nadzwyczaj szczęśliwe, a 
Lagrange z niezwykłą energią wznowił dzia-
łalność naukową.

Zawsze miał słabe zdrowie, a dzięki bardzo 
udanemu małżeństwu dożył 77 lat. Zmarł w 
1813 roku.

Eugeniusz Sikorski
redaktor Świata Matematyki

Z

do zatrzymania był Mateusz Zarem-
ba. Świetnie bronił Adam Malcher i 
przez długie minuty Rumuni nie po-
trafili znaleźć sposobu na pokonanie 
bramkarza Zagłębia Lubin. W 25. mi-
nucie po efektownym golu Zaremby 
przewaga podopiecznych Bogdana 
Wenty urosła do sześciu goli (14:8).

Po zmianie stron obraz gry nie 
uległ zmianie. Polacy kontrolowa-
li przebieg wydarzeń na parkiecie, 
utrzymując bezpieczne prowadze-
nie. Goście w 45. minucie zbliży-
li się na 20:22, ale kilka skutecznych 
kontrataków rozwiało nadzieje Ru-
munów na korzystny rezultat,.

Organizatorzy spotkania wybrali 
najlepszych zawodników spotkania 

- wyróżnienia otrzymali Malcher i 
Marius Ioan Fenici.

Sparingi z Rumunami były jed-
nym z ostatnich sprawdzianów bia-
ło-czerwonych przed mistrzostwa-
mi świata, które w styczniu roze-
grane zostaną w Szwecji. Po świę-
tach Bożego Narodzenia kadra roz-
pocznie zgrupowanie w Cetniewie. 
Ostatnim egzaminem przed MŚ 
będzie turniej, który w dniach 6-8 
stycznia rozegrany zostanie w Gdy-
ni, z udziałem reprezentacji Węgier, 
Słowacji i Czech.

Opr. LMM
Relacja z meczu sport.pl, 

foto facebook.pl
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2

Budujemy  
energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

reklama reklama

Do odśnieżania  
nie odśnieżając

fot. K.K.
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Zakład handlu Laskowscy 
15 Lutego 9c 

lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 
przeznaczone pod działalność 
handlową, biurową, usługową. 

Duży parking. 

Tel: 91 39 20 776

Pokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - BotticelliPokłon Trzech Króli - Botticelli

Pokłońmy się Panu



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 98 (1932)

Nowogard • ul. 3 MAJA 52
tel./fax 91 392 60 57

Dobra • ul. Westerplatte 11
tel. 91 391 42 91

Jarosław Maćkowiak

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

Świadczymy kompleksowe
Usługi Pogrzebowe

Nasza dewiza to profesjonalizm,
godność, kultura i rozsądne ceny

rok założenia 1993

reklama

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 17.00 do 18.30 w sali obrad Ratusza Miejskiego (I piętro).
tel. Biura Rady Miejskiej 91 392 62 11 (po godz. 17.00 w dniach dyżuru).

Od krzyża po wybory – rok 2010 
budowy drogi przez środek POM za-
planowanej w Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Przeciwko jej 
przebiegowi protestowali miejsco-
wi przedsiębiorcy. Nic to jednak nie 
dało. Bo pod koniec roku uchwala-
jąc plan Rada Miejska i tak ujęła w 
nim przygotowany wcześniej prze-
bieg drogi. 

21 kwietnia – Złoty Krzyż Za-
sługi odebrała Zofia Górecka. Nowo-
gardzkiej działaczce Polskiego Związ-
ku Byłych Więźniów Politycznych Hi-
tlerowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych wyróżnienie przyznał 
śp. Prezydent Lech Kaczyński.

2 maja – W Nowogardzie odby-
wa się kolarski „Wyścig Głosu i Olim-
pijczyków”. Inicjatorem i organiza-
torem imprezy jest nasz olimpijczyk 
z Tokio i Meksyku, kolarz Rajmund 
Zieliński. Honorowym gościem na 
imprezie, w której rywalizowali mło-
dzi kolarze był Wojciech Fortuna – 
słynny mistrz olimpijski w skokach 
narciarskich z Sapporo.

3 maja – Za wydarzenie wyróż-
niające tegoroczną majówkę można 
uznać to, że po raz pierwszy od kilku-
nastu, a może kilkudziesięciu lat nie 
zorganizowano tradycyjnych biegów 
majowych. Oficjalną przyczyną była 
zbyt mała liczba chętnych do rywali-
zacji. Aż nie chce się wierzyć w taką 
argumentację. Ciekawe, czy w impre-
za odbędzie się w roku 2011?

7 maja – Jubileusz 65 lat istnie-
nia obchodzi nowogardzka Szkoła 
Podstawowa nr I. Na tę cześć czter-
dzieścioro uczniów uroczyście odtań-
czyło poloneza. Życzyny, co najmniej, 
kolejnych 65 lat.

17 maja – Rozpoczął się XI 
Ogólnopolski i VII Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Ekologicznych. Im-
preza trwa pięć dni. Nagrodę za naj-

lepszego filmu otrzymuje obraz pt. 
Karta Marka Piotrowicza – filmow-
ca pochodzącego z naszej gminy. Co 
ciekawe zdjęcia do filmu powstawały 
także w okolicach Nowogardu.

13 czerwca – 112 zawodników 
rywalizowało po raz kolejny w mo-
tocrossowych wyścigach na torze 
„Smoczak”. Tym razem rywalizowa-
no o Mistrzostwo Polski Strefy Za-
chodniej. Była to jedna z większych 
sportowych imprez w Nowogardzie. 
Zawiodły tylko władze miasta, które 
nie potrafiły „zaopiekować” się spor-
towcami, oraz towarzyszącymi im go-
ściom. 

20 czerwca – Nowogardzianie, 
jak mieszkańcy całej Polski wybierali 
prezydenta kraju. W pierwszej turze, 
w naszej gminie, wygrał Bronisław 
Komorowski uzyskując 4421 głosów. 
Sensacyjnie - drugi był Grzegorz Na-
pieralski, który otrzymał 2263 gło-
sy. Jarosław Kaczyński zajął dopiero 
trzecie miejsce dostając 2188 głosów. 
W II turze także zwyciężył Bronisław 
Komorowski uzyskując 6192 głosy. 
Jarosław Kaczyński otrzymał tylko 
3062 głosy.

20 czerwca – Tragedia pod 
Świerczewem. O godz. 5 nad ranem 
doszło do wypadku samochodowego, 
w którym zginęły trzy młode osoby 
wracające z dyskoteki w Świerczewie. 
Okoliczności katastrofy po dziś dzień 
bada goleniowska prokuratura.

25 czerwca – Gmina Nowogard 
otrzymuje zewnętrzne dofinansowa-
nie na budowę ścieżki rowerowej do 
Olchowa. Koszt całej inwestycji to 
1 mln 659 tys. zł. Dofinansowanie z 
funduszy Urzędu Marszałkowskiego 
wynosi 75 proc. tej kwoty. Był to je-
den z nielicznych tego typu sukcesów 
nowogardzkich władz.

Marcin Nieradka

W przeddzień zakończenia 2009 
roku w sali obrad nowogardzkiej 
Rady Miasta zawisł krzyż. Krucyfiks 
został poświęcony przez ks. probosz-
cza Grzegorza Zaklikę, a na ścianie 
umieścił go radny Jerzy Majewski. 
Tak właśnie kończył się poprzedni 
rok. Mijający obfitował w wiele, nie-
koniecznie radosnych wydarzeń. Po-
niżej przedstawiamy te z pierwszych 
sześciu miesięcy. Kolejne w nowo-
rocznym wydaniu „Dziennika”. 

7 stycznia – Rozpoczęła się pro-
dukcja oleju i makuchu rzepakowego 
w przedsiębiorstwie REM. Z naszych 
informacji wynika, ze na dziś firma 
zaprzestała produkcji. Czyżby, to ko-
lejny przykład nieudanej inwestycji w 
naszym mieście? 

9 stycznia – Odbył się I Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej PBO CUP. 
W rozgrywkach zwyciężyła Pogoń 
`04 Szczecin grająca na co dzień w 
ekstraklasie futsalu. To jedna z więk-
szych sportowych imprez w naszym 
mieście. 

15 stycznia – Po raz kolejny 
wręczono nowogardzkie Laury Ci-
sowe. W dziedzinie gospodarka wy-
różnienia otrzymali: Dariusz Olejni-
czak i Dariusz Szulejko. Za działal-
ność społeczną: Zenon Zieleśkiewicz 
i Edward Paszkiewicz. Sport: Henryk 
Sawicki, oraz Sebastian i Bartosz Je-
milianowiczowie. Opieka zdrowotna 
Lidia Bogus. Oświata: II LO. Specjal-
ne wyróżnienie otrzymał Marek Ko-
walczyk – ordynator miejskiego szpi-
tala.

2 lutego - Doszło do niebezpiecz-
nego wypadku na przejeździe kolejo-
wym przy zjeździe na miejscowość 
Maszkowo. Pociąg relacji Kołobrzeg 
– Goleniów staranował auto zakopa-
ne w śnieżnej zaspie. Całe szczęście 
kierowcy udało się opuścić pojazd za-
nim doszło do zderzenia. 

8 lutego – Tragedia w Trzechlu. 
O godz. 22 przy miejscowym sklepie 
znaleziono 10-letnią dziewczynkę. 
Sylwia była rozebrana i zakrwawio-
na. Jak się później okazało kilkulet-
nie dziecko pobił i próbował zgwał-
cić 24-letni Ryszard D. Na co dzień 
mieszkaniec Trzechla i znajomy ro-
dziny Sylwii.

20 lutego  - Tragedia w Nowo-
gardzie. W skutek zatrucia tlenkiem 
węgla śmierć poniosły trzy osoby za-
mieszkałe w wielorodzinnym domu 
przy ul. Sienkiewicza. Zmarli ojciec, 
matka i syn. 20-letni chłopak – Łu-
kasz Marszałek był znany ze świet-
nych występów w miejscowym klubie 
piłkarskim Pomorzanin.

1 marca – Zamieszanie z kon-
cesjami na sprzedaż alkoholu. Wice-
burmistrz Jerzy Kaczmarski wszczął 
postępowania odbierające zezwolenie 
na sprzedaż alkoholu kilku sklepom 
i przedsiębiorcom. Powodem decyzji 
był dzień spóźnienia z odpowiednimi 
opłatami właścicieli przedsiębiorstw. 
Konflikt trwał kilka miesięcy. Naj-
pierw Samorządowe Kolegium Od-
woławcze nie uznało decyzji gminy 
za prawidłową nakazując zwrot kon-
cesji. Gmina skierowała sprawę do 
prokuratury. Ta, pod koniec roku, za-
decydowała, że zezwolenia zostały za-
brane słusznie i zgodnie z prawem.

25 marca – W Nowogardzie 
otwarto nową restaurację - kawiarnię. 
Po prawie rocznej przerwie do życia 
wróciła Piwnica Pod Ratuszem. Wy-
remontowany lokal przeżywa obecnie 
swój okres świetności. Można w nim 
dobrze zjeść i napić się kawy.

26 marca – Runęła część nowo-
gardzkiego muru obronnego nad je-
ziorem. Władze miasta cały czas in-
formują o przygotowaniach do re-
montu. Ciekawe jak długo będziemy 
musieli czekać na przywrócenie jed-
nego z wartościowszych zabytków do 
dobrej kondycji.

8 kwietnia – Władze gminy i 
GDDKiA przekazały inwestorowi 
plac budowy pod obwodnicę Nowo-
gardu. Kilaka tygodni później inwe-
stor Budimex S.A. rozpoczął budowę 
drogi. Będzie ona kosztować 161,53 
mln zł.

10 kwietnia – Nowogard, tak 
jak cała Polska, przeżywa katastro-
fę prezydenckiego samolotu na ro-
syjskim lotnisku pod Smoleńskiem. 
Władze miasta wystawiły księgi kon-
dolencyjne w bibliotece miejskiej.

20 kwietnia - „Dziennik” wy-
ciągnął na światło dzienne sprawę 

Podsumowanie roku w DN
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

reklama

Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Nowogard składamy

świąteczne życzenia: 
niech te święta błyszczą 

pięknem słów kolędy 
„Bóg się rodzi Moc truchleje,...

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.” 

Niech Nowy 2011 Rok 
obdarzy Państwa 

wszelką obfitością, 
zdrowiem i pomyślnością. 

Wydawca Dziennika Nowogardzkiego  
oraz wszyscy pracownicy  wydawnictwa i drukarni

Z aspiracjami organizacji tej impre-
zy wyszły poprzednie władze miasta. 
Lobbowanie na rzecz jej organizacji 
trwało od kilku miesięcy. Kilka dni 
temu Polski Związek Motorowodny 
przyznał Nowogardowi prawo do 
organizacji światowej imprezy. De-
cyzję zaakceptowała także Światowa 
Federacja Motorowodna. Pytanie – 
czy Nowogard będzie w stanie pora-
dzić sobie z organizacją tak wielkich 
zawodów?

- Jak najbardziej tak. Miasto dyspo-
nuje odpowiednią bazą noclegową. W 
Nowogardzie jest tez odpowiednia ilość 
restauracji. Na organizacji mistrzostw 
mogą skorzystać wszyscy. Po pierwsze 
miasto, bo to niesamowita promocja. 
Po drugie konkretni przedsiębiorcy, 
którzy odpowiednio przygotują się do 
przyjazdu wielkiej ilości kibiców. Po 
trzecie sami mieszkańcy, bo zawodny 
to niesamowita atrakcja – uważa 
komandor Stanisław Kołpaczewski, 
ze szczecińskiego motorowodnego 
klubu TKKF Ślizg, który od kilku 

miesięcy przekonywał władze kra-
jowej i europejskiej federacji, by 
imprezę zorganizowano właśnie w 
Nowogardzie. 

Sceptycy twierdzą, że Nowogard 
dysponuje zbyt małym akwenem, a 
mistrzostwa źle wpłyną na ekosystem 
naszego jeziora.

- Nic bardziej mylnego. Takie mi-
strzostwa kilkakrotnie odbyły się już 
w Myśliborzu, a przecież tamtejsze 
jezioro nie jest większe niż w Nowo-
gardzie. Motorowodne maszyny nie 
wpłyną negatywnie na środowisko. W 
dodatku mogą bardziej natlenić wodę, 
a słyszałem, że wasz akwen ma z tym 
problemy. Jezioro w Nowogardzie jest 
idealnym akwenem do organizowania 
takiej imprezy. Przede wszystkim jest 
świetnie osłonięte, co powoduje, że nie 
postaje na nim duża fala. Kibice będą 
mogli w świetnych warunkach obser-
wować rywalizację. Teraz wszystko za-
leży od miejscowych władz – tłumaczy 
Kołpaczewski.     

Marcin Nieradka

Sensacja - motorowodna 
elita w Nowogardzie! 

Przyszły rok pod względem sportowym zapowiada się pasjonująco. W 
lipcu Nowogard zorganizuje Motorowodne Mistrzostwa Świata!

Serdeczne 
podziękowania 

dla Pani Dyrektor NDK 
Mirosławy Przybyłek 
i dla Pana Tadeusza 
Łukaszewicza oraz 
wszystkim ludziom 

dobrej woli, którzy wspo-
mogli mnie w chorobie zbiór-

ką zorganizowaną podczas 
Koncertu Kolęd w NDK, 

składa Krzysztof Paulig
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Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy 
Nowogard  i sympatykom PO przez cały Nowy Rok. 

Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe 

i społeczne oraz by przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych 

i naszych dokonań. 
Platforma Obywatelska 

w Nowogardzie 

Zakład karny i Urząd miejski przeciw zimie 

Więźniowie biorą się 
za odśnieżanie! 

Zima to okres, gdzie padający 
śnieg znacznie utrudnia wszystkim 
egzystencję. Intensywnie padający 
śnieg paraliżuje miasto a wraz z nim 
komunikację a także życie mieszkań-
ców Nowogardu. Dlatego władze No-
wogardu postanowiły poradzić sobie 
z tym problem zawierając umowę z 
Kierownictwem Zakładu Karnego 
reprezentowanego przez Dyrektora 
płk. Jerzego Dudzika. Urząd Miasta 
traktując odśnieżanie miasta, jako je-
den z ważniejszych priorytetów zde-
cydował się na skorzystanie z moż-
liwości, które są skomasowane w 
środowisku osadzonych. Burmistrz 
jak i Dyrektor Zakładu Karnego po-
stanowili skierować jak największą 
ilość osadzonych do odśnieżania 
miejskich ulic i chodników. Dzię-
ki uprzejmości Dyrektora Zakładu 
Karnego i administracji jednostki 
skierowano do prac dwudziesto oso-
bową grupę więźniów, która w nie-
dalekim czasie ulegnie zwiększeniu 
do 40 osób. Zaletą zawartego poro-
zumienia jest fakt, iż więźniowie pra-
cują nieodpłatnie w systemie bezdo-
zorowym, co oznacza, że ich dobór 
nie mógł być przypadkowy. Oznacza 
to, że każdy wytypowany mężczyzna 
musiał przejść odpowiednią weryfi-
kację, pod kątem dotychczasowego 
zachowania i ogólna oceny w oczach 
kadry wychowawczej. Kandydaci do 
pracy przy odśnieżaniu muszą zo-
stać także zweryfikowanie prze le-
karza medycyny pracy. Wykonanie 
tych wszystkich procedur i czynno-
ści przebiegało w trybie błyskawicz-
nym i   było ogromnym wysiłkiem 
organizacyjnym jak i również aktem 
dobrej woli obydwu stron. Ważnym 
punktem jest fakt, iż wbrew obiego-
wej opinii nie jest możliwe wypusz-
czenie większej liczby osadzonych do 

pracy z jednostki, która ma charakter 
zamknięty bez bardzo precyzyjnej 
weryfikacji każdego z kandydatów. 
Ci ludzie muszą gwarantować swoim 
zachowaniem, że nic się nie stanie i 
że zasłużyli na awans w postaci np. 
pracy w warunkach wolnościowych. 
Z wypowiedzi dyrektora nowogardz-
kiej jednostki wynika, że takie dzia-
łania należy warto podejmować na 
rzecz dobra mieszkańców. Stwierdził 
on, że” nie można przeceniać pracy 
w trakcie odbywania kary, ponieważ 
ma ona nie tylko kardynalne znacze-
nie w procesie readaptacji osób pozba-
wionych wolności, ale też daje możli-
wość zajęcia nadmiaru wolnego cza-
su i użytecznego wykorzystywania sił 
witalnych osadzonych”. Urząd Miej-
ski, jak i zakład karny na podstawie 
rozmów opracowali wspólny plan 
działania, w ramach którego miasto 
zapewnia: transport skazanych, szat-
nię do przebrania się, regeneracyjny 
ciepły posiłek oraz narzędzia pracy, a 
także koordynatorów, którzy mają za 
zadanie nadzorować i obserwować 
wykonywane czynności. Zatrudnie-
nie koordynatorów jest możliwe po-
przez skierowanie ich przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Goleniowie.  – Fi-
lia w Nowogardzie. Miejsce wykony-
wania poszczególnych prac wyzna-
cza Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
UM w Nowogardzie Działania zwią-
zane z czystością miasta a także jego 
odśnieżania podejmowane były już 
w latach minionych, jednakże jego 
dynamika i żywiołowość znacząco 
wzrosła w ostatnim czasie. Dlatego 
włodarze miasta jak i Zakładu Kar-
nego i tym razem nie zawiedli pro-
ponując konkretną pomoc dla dobra 
mieszkańców Nowogardu. 

Opr. Jarosław Bzowy 

Biedronka otworzyła podwoje…
Monitorowaliśmy postępy prac przy budowie nowego obiektu „Biedron-

ki”. Było faktycznie zadziwiające – nie straszna budowniczym niesprzyjająca 
pogoda i... terminy dotrzymane. Przed świętami przyjęto pierwszych klien-
tów. Zainteresowanie duże. I tylko refleksja – skoro tylu klientów przyszło 
do nowej „Biedronki” to do którego sklepu już nie pójdą?

Tekst i foto LMM

Bezrobotni będą  
odśnieżać

Kolejnych czterdzieści osób ma rozpocząć odśnieżanie Nowogardu i 
okolic. Tym razem będą to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomysł ten to kolejne, po zaangażowaniu osadzonych w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym, posunięcie naszego magistratu.

Pomysł jest prosty. Ośrodek Pomocy Społecznej ma wytypować z grona 
swoich podopiecznych czterdzieści osób, które są jednocześnie bezrobotny-
mi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy.  Dwadzieścia z nich 
ma ruszyć do walki ze śniegiem na terenie miasta, reszta na terenie okolicz-
nych wsi.

Każdy z nich przepracuje około dziesięć godzin tygodniowo. Za każdą go-
dzinę pracy otrzyma wynagrodzenie wysokości 7,10 zł netto.
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1,9 KM

Husqvarna 
236 e-series

699 zł

27.12.br. g. 16.00

KANCELARIA

DORADZTWA PRAWNEGO
Mgr Krzysztof Kolibski3

Pomoc prawna dla każdego
Porady prawne z zakresu prawa:

Pisma procesowe, umowy,
Minimalne stawki - już od 30 zł

ożyczki gotówkowe do 120 000 zł

pracy, cywilnego, administracyjnego,
handlowego.

Sprawy spadkowe, testamenty,
zachowek, dział spadku.
Sprawy podatkowe, rodzinne
i inne.

Nowogard, ul. Wojska Polskiego 4

- tel. 501 341 824

tel. 513 157 166

BIURO KREDYTOWE

P

Szybka decyzja - szybka wypłata!

Kredyty konsolidacyjne do 150 000 zł
Spłata rozłożona nawet na 96 m-cy

Kredyty dla każdego
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Ks. Abp Andrzej Dzięga przysłał dla naszego miasta życzenia Bożona-
rodzeniowe. Do tych pięknych słów dołączają się z pamięcią modlitewną 
Duszpasterze Parafii Nowogardzkich.

 „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim lu-
dziom” (Tt 2,11)

Wszyscy Siostry i Bracia 
– Umiłowany Ludu Boży 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Z Betlejemskiej Groty płynie na cały świat orędzie miłości i pojednania. 

Cicha i święta noc niesie z sobą wielką radość. Jezus Chrystus przychodzi do 
nas, przynosząc nadzieję, obdarowując pełnią życia. Kolejny raz Bóg poka-
zuje, jak bardzo troszczy się o człowieka i o to, by odkrył, że życie jest darem, 
by poznał jego piękno i potrafił się nim zachwycić, aby zechciał żyć, szanując 
życie własne i bliźnich oraz stworzony świat.

Niech Narodzenie Syna Bożego wyzwoli nas z tego, co nas dzieli, umocni 
nas, byśmy trwali w komunii z Bogiem i byli świadkami Jego miłości.

Życzę Wam i Waszym Rodzinom błogosławionych świąt Bożego Naro-
dzenia oraz pełnego Bożej Mocy Nowego Roku 2011!

Boże Narodzenie 2010 r.
+ Andrzej Dzięga

Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Ogłoszenia Parafialne:
W tym tygodniu rozpoczynamy Święta Bożego Narodzenia. Zapraszamy 

na Pasterki – czyli pierwsze Msze Św. Bożego Narodzenia, które odbędą się 
w naszych Kościołach: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – godz. 22.30 i 
godz. 24.00; filie: godz. 21.00 – Dąbrowa, Wojcieszyn, Olchowo, g.24.00 – 
Karsk; Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego – godz. 22.00 i godz. 24.00; 
filie: g.22.00 – Jarchlino, g.23.15 – Kulice i Sąpolnica; Kościół pw. MB 
Fatimskiej – godz. 21.00 i godz. 24.00; filie: g.22.00 – Miętno, g.23.00 – 
Lestkowo.

Msze św. w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia - 25.12 (sobota), 
oraz w drugi – 26.12 (niedziela), odbywają się w porządku niedzielnym. 
W niedzielę 26.12 – przeżywamy Uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu 
– zapraszamy w tym w sposób szczególny Małżeństwa i Rodziny.

PIELGRZYMKA  
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ…

W dniach 30.04-07.05 2011 roku organizujemy PIELGRZYMKĘ DO 
ZIEMI ŚWIĘTEJ śladami Chrystusa i naszej wiary. 

Koszt: 3000 zł + 100 $ (cena zawiera: przejazd autokarem na lotnisko w 
Łodzi; bilet lotniczy Łódź – Tel Awiw – Łódź, transfer klimatyzowanym au-
tokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyoso-
bowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 
2 posiłki dziennie, udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwie-
dzanych obiektów, opieka polskojęzyczna przewodnika podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie. Zaliczka 500 zł do końca grudnia. Zapisy i informacje u ks. 
Tomasza Tylutkiego z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
(GG: 240 40 46; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl) 

Zapraszamy na Światowe Dni Młodych 
do Madrytu w sierpniu 2011 roku.

Już za niespełna rok - 16 sierpnia 2011 r. - w Madrycie rozpoczną się 
XXVI Światowe Dni Młodzieży. Hasłem spotkania, które potrwa do 21 
sierpnia, będą słowa „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w 
wierze”. Na dni młodych do Hiszpanii - jak zapowiadają przygotowujący 
pielgrzymkę młodych - przyjedzie ponad 2 mln uczestników. Hiszpański Ko-
mitet Organizacyjny oczekuje ok. 50 tys. młodych osób z Polski. Czy tak bę-
dzie? Zależy to w dużej mierze od tego, czy już teraz uda się włączyć rzesze 
młodych do programu duchowych przygotowań do przyszłorocznych Świa-
towych Dni Młodzieży.

Jako Nowogard też chcemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Orga-
nizujemy wyjazd na ŚDM w dniach10-22.08.2010. Wyjazd będzie składał się 
z dwóch etapów: I etap: przygotowanie do ŚDM w San Sebastian w Hiszpanii 
w dniach 11-15.08, i II etap: w Madrycie w dniach 15-21.08. Koszt całości ok. 
1900 zł (w tym przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, pakiet pielgrzyma, 
ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych miejsc). Zapisy i informacje: Punkt 
przygotowań przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie; Ks. 
Tomasz Tylutki; GG: 2404046; e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; zapraszamy 
na spotkania w poniedziałki o g.19.00). Info: www.madryt2011.pl

We wtorek 28 grudnia 2010 r. o g. 18.00 
odbędzie się Msza św. 

w 30 dzień po śmierci ks. kan. Grzegorza Zakliki.  
Uroczystości będzie przewodniczył 

ks. Abp Andrzej Dzięga, 
który dokona poświęcenia tablicy 

upamiętniającej rocznicę pożaru kościoła.

Wigilia we wspólnocie rodzinnej - 
chrześcijański przebieg…

Wieczerza Wigilijna stanowi uwieńczenie oczekiwania i początek przeżywa-
nia tajemnicy Wcielenia. Charakter Wigilii jest bardzo rodzinny – atmosfera 
ciepła, życzliwości i przebaczenia. Pamiętajmy także o jej religijnym charak-
terze. Rodzina zgromadzona przy stole wigilijnym w szczególny sposób jest 
obrazem „domowego Kościoła”, jest tą wspólnotą, pośród której obecny jest 
Chrystus. „Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam Ja Jestem pośród 
nich” (Mt 18,20). Dlatego też wigilia rodzinna powinna mieć swoją oprawę ob-
rzędową, a wiara w obecność Chrystusa powinna wyrażać się w modlitwie.

Na Stole Wigilijnym umieszczamy święcę, obok kładziemy Pismo św., za-
znaczając tekst, który będzie czytany. Stawiamy talerz z opłatkiem na sianku, 
w koło ustawiamy mniejsze świece (tyle, ile osób liczy rodzina). Według trady-
cji  zostawiamy jedno wolne miejsce. Będzie ono przypominać, że chrześcija-
nin gotów jest zawsze spieszyć z pomocą potrzebującym, a także naszą pamięć 
o zmarłych. Kiedy wszyscy zgromadza się przy stole (według tradycji znakiem 
ma być pierwsza gwiazdka na niebie – symbol gwiazdy betlejemskiej), jedna 
z osób zapala dużą świecę, która jest symbolem Chrystusa – Światłości świata. 
Następnie wypowiada słowa: Oto Światło Chrystusa – wszyscy odpowiada-
ją: Bogu niech będą dzięki. Zapalają od głównej świecy pozostałe, które mają 
przypominać, że chrześcijanin ma być również światłością świata. Teraz śpie-
wamy kolędy: „Wśród nocnej ciszy” lub „Bóg się rodzi”. Następnie ktoś, naj-
lepiej matka, czy ojciec rodziny, czyta fragment z Ewangelii wg Św. Łuka-
sza (2,1-20), lub św. Mateusza (1,18-25) o narodzeniu Jezusa. Ojciec rodzi-
ny bierze do rąk opłatek i wyjaśnia: „Opłatek przypomina nam chleb, który 
daje nam Chrystus na pokarm. Chlebem tym jest Jego Ciało. Opłatek, którym 
mamy się łamać, wyraża naszą jedność rodzinną. Ma nam przypominać, że 
jako wspólnota mamy sobie nawzajem pomagać i wzajemnie sobie służyć. W 
tym też duchu przełamiemy się opłatkiem i złożymy sobie z głębi serca płyną-
ce życzenia. Zanim do tego przystąpimy módlmy się słowami całej Rodziny 
Bożej: Ojcze nasz…”

Podczas składania życzeń zapalamy światła na choince. Wieczerzę spoży-
wamy przy świetle świec uprzednio zapalonych i światła choinkowego. Po wie-
czerzy śpiewamy kolędy, a później udajemy się całą rodziną na Pasterkę.  x.TT
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Parafia pw. WNMP  
- WYDARZENIA BIEŻĄCE

Trwa ostatni tydzień adwentu przygotowującego nas na przyjęcie Boże-
go Dzieciątka. Po wszystkich Mszach św. można nabywać opłatek i świece 
Caritas na stół wigilijny. Opłatki sprzedawane są w zakrystii, a świece przy 
głównym wyjściu z kościoła. Ofiary za opłatki  przeznaczymy na kontynu-
owanie prac przy naszym parafialnym kościele.

Czwartek 23 grudnia po Mszy św. modlitwy do św. O. Pio i uczczenie 
relikwii.

Roraty w ostatnim tygodniu zostaną odprawione w następujących inten-
cjach:

Czwartek 23 grudnia – w intencji pracowników i osadzonych w nowo-
gardzkim Zakładzie Karnym

W piątek 24 grudnia dzieci, które uczęszczały na Roraty zapraszamy w 
dzień Wigilii na Mszę św. o godz. 8.00. Otrzymają po Mszy św. pamiątki z 
uczestnictwa w Roratach 2010 r.

Spowiedź święta w kościele parafialnym w czwartek od godz. 16.00 do 
18.30; w piątek 24 grudnia od godz. 8.00 do 12.00.

Spowiedź święta w kościołach filialnych:
czwartek 23 grudnia w Karsku od godz. 19.00

Pasterki 
W kościele parafialnym o godz. 22.30 i o 24.00. Na pasterkę o godz. 22.30 

zapraszamy wszystkich ministrantów zwłaszcza tych, którzy dawniej służy-
li do Mszy św. w naszym kościele. Jeśli pracują w służbach mundurowych 
niech przyjdą w swoich mundurach.

Pasterki w kościołach filialnych:
w Dąbrowie, Olchowie i Wojcieszynie o godz. 21.00
w Karsku o godz. 24.00

Boże Narodzenie:
Msze św. w uroczystość Narodzenia Pańskiego w kościele parafialnym o 

godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 (z udzielaniem sakramentu chrztu św.), 16.00 
(ślubna), 17.00 (ślubna) i 18.00. W kościołach filialnych jak w każdą nie-
dzielę. 

Niedziela 26 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny Msze św. jak w każdą 
niedzielę. Podczas każdej Mszy małżonkowie stojąc w ławkach będą mogli 
odnowić przyrzeczenia małżeńskie, które składali sobie w czasie zawierania 
sakramentalnego związku małżeńskiego.

W tym tygodniu taca jest w połowie przeznaczona na funkcjonowanie 
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim i Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

Piątek 31 grudnia 2010 r. – kończymy kolejny rok. Podczas Mszy św. do-
konamy podsumowania tego roku w naszej wspólnocie parafialnej. Po Mszy 
św. nabożeństwo eucharystyczne  

Komunikat Kurii Metropolitalnej:
„Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamień-

ski, w odpowiedzi na przedstawioną prośbę udziela wiernym Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym na jej terenie dyspen-
sy od obowiązku zachowania dnia pokuty w piątek, 31 grudnia 2010 roku. 
Jednocześnie prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy ofiarowali w 
tym dniu dowolnie wybraną przez siebie modlitwę w intencji o ewangelicz-
ny pokój w Polsce i na świecie”.

Sobota 1 stycznia 2011 r.  – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
– Msze św. w kościele parafialnym o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. W ko-
ściołach filialnych jak w każdą niedzielę.

Niedziela 2 stycznia  - o godzinie 21.00 Msza św. papieska w intencji ry-
chłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

Na podstawie biuletynu opr. LMM

Jest mróz, 
jest lodowisko!

Na boisku przy Placu Szarych Szeregów otwarte zostało lodowisko. Z lo-
dowiska można korzystać codziennie i bezpłatnie. Na miejscu nie można 
wypożyczyć łyżew, w związku z tym osoby chcące skorzystać z obiektu, łyż-
wy organizują sobie we własnym zakresie.

Teren na którym powstało lodowisko był odpowiednio przygotowany: 
usunięto warstwę śniegu, zrobiono odpowiednie obwałowania aby wylana 
woda przed zamarznięciem nie rozpływała się poza teren tafli. Wykonawcą 
wszystkich prac związanych z uruchomieniem lodowiska jest firma „DO-
MEL” z Nowogardu.

Na obiekcie obowiązuje REGULAMIN LODOWISKA, z którym można 
się zapoznać na miejscu.

Miłych wrażeń!
LMM, foto A. Sawicki

kpiny z podróżnych 
PkP

Odebraliśmy kilka telefonów od naszych czytelników korzystajacych z 
usług PKP Przewozy Regionalne a dotyczące nieczynnej kasy. Oto jeden z 
nich.

,,Kasa biletowa na stacji PKP w Nowogardzie jest nieczynna; z informacji 
zamieszczoej na zamkniętym ,,na głucho” okienku nic nie wynika. Proszę 
o pomoc, zbliżają się święta a tym samym wzmożony ruch podróżnych- co 
dalej?”

Wszystkim czytelnikom dziękujemy za informacje.
W poniedziałek odwiedziłem stacje PKP. Potwierdzam iż informacja na 

okienku jest lakoniczna nic nie mówiąca, a oto jej treść:
Uwaga!
Kasa biletowa nieczynna do odwołania czyli do jutra.
Jutro o 17.00 dnia 20.12.2010 będzie zmieniony rozkład PKS, dyliżan-

sów oraz wózków inwalidzkich i taczek.
O informacje proszę się zgłaszać do...(tutaj podany nr telefonu i wezwa-

niedo całowania w …)”.

Przyznacie państwo, że z treści tego ogłoszenia nic nie wynika. Przepra-
szam- wynika bardzo wiele, a mianowicie pewność, że kolej ma nas podróż-
nych tam gdzie kazano całować.

Zatelefonowałem pod wskazany na ogłoszeniu nr tel. aby uzyskać pełne 
informacje. Numer nie odpowiada – żartowniś poszedł na całego, a pracow-
nicy okienka nawet o tym nie wiedzą…

Ireneusz Karczyński
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OPS i Zbór kościoła ewangelicznych Chrześcijan  

Szlachetna Pomoc na Święta 

Każda impreza charytatywna sygnowana przez organizacje kościelne mo-
tywowana jest chęcią pomocy wobec  potrzebującym. Taką pomoc z  swojej 
strony w dniu 20.12.2010 W Miejskim Domu Kultury udzielił dla wszyst-
kich dzieci Kościół Ewangelicznych Chrześcijan z Pastorem Cezarym Komi-
sarzem. Cała uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich dzieci przez 
Pastora i Burmistrza .Uroczystość miała odświętny charakter, a każde dziec-
ko, które zostało obdarowane cieszyło się z podarowanego prezentu. W bez-
pośredniej rozmowie z Pastorem Zboru  dowiedziałem się, że „cała dzisiejsza 
akcja jest częścią światowej akcji pod nazwą „Święta w kartonie po butach” jej 
kolejna odsłona była już z kolei 9 w historii jej istnienia. My, jako zbór jesteśmy 
tylko pośrednikiem, który dzieli swoje obowiązki wraz z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej reprezentowanym przez Kierownika Teresę Skibską, która przygo-
towała wraz ze swoimi pracownikami listę dzieci, które mieliby otrzymać pre-
zenty. Liczba dzieci, jaką Mikołaj w tym roku obdarował to dwadzieścioro. Po-
chodzą one zarówno z miasta jak i pobliskich miejscowości gminy Nowogard. 
Przeprowadzona dzisiejsza uroczystość miała charakter spontaniczny i była 
pod patronatem Kościołów Protestanckich nie tylko w Nowogardzie, ale całej 
Polsce. Jej ideą jest obdarowywanie potrzebującego w zwyczajnym kartonie po 
butach, który na pewno jest w każdym domu. Natomiast zawartość paczki łą-
czy się z przedmiotami, które są potrzebne do egzystencji. Możemy tam znaleźć 
słodycze, kosmetyki, jak i przedmioty potrzebne do szkoły jak i również ubra-
nia chyba najbardziej potrzebne przy obecnej pogodzie. Niestety tego roczna 
edycja będzie już najprawdopodobniej ostatnią, co dla dzieci jak i ich rodziców 
nie będzie przyjemne. Na pocieszenie mogę dodać, że będziemy próbowali szu-
kać innych możliwości dla potrzymania tradycji obdarowywania prezentami

Nowe nadzieje i życzenia płynące z serca 
Deklaracja i nowe założenia to tylko niektóre z celów, które będą realizo-

wane z początkiem roku przez  nasz  Zbór. W nadchodzących świętach życzę 
wszystkim niezależnie od  wyznania  Spokojnych, Radosnych Świąt, których 
miłość i okazane serce bliźnim przy wigilijnym  stole da początek nadziei 
wraz z przyjściem narodzin Jezusa Chrystusa. 

Opr. Jarosław Bzowy

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Poniedziałek  27.12.2010  10:00 – 15:00
Wtorek  28.12.2010     8:00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Kolo Numizmatyczne, 
Klub Kolekcjonera oraz 

Kapela Podwórkowa „Kryzys” – Nowogard 
składa 

najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne 
dla naszych członków i sympatyków 
życząc dalszej owocnej współpracy.

Zarząd PTN Nowogard 

listy Czytelników

Ludzie ludziom gotują 
ten los…

Obrazek sprzed domu przy ul. Poniatowskiego. Tęgi mróz i wiatr. Przed 
drzwiami własnego do niedawna mieszkania stoi zziębnięty mężczyzna. 
Ostatnio bezdomny. Chce wejść na chwilę by się ogrzać. Nie może – zamek 
w drzwiach wymieniony. To kara , bo ojciec był niedobry. Córka w ciepłym 
domu ma jednak zimne serce – nie otworzy drzwi!

Czytelnik pyta retorycznie – czy ta pani wie co los przyniesie jej w przy-
szłości ? Też ma dzieci, które kiedyś mogą powiedzieć, że była niedobra i nie 
mają dla niej miejsca…

Idą święta, stajemy się lepsi, milsi i czuli…
Spokojnych świąt!
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XVI doroczne spotkanie  
integracyjne - Jasełka  
w Kulicach

Jasełka w Wojcieszynie

„hej kolęda, kolęda”

Dnia 19.12.2010 r. o godz.14:30 
w kaplicy w Wojcieszynie odbyło 
się  przedstawienie jasełkowe “Kolę-
da na Ziemi”, w którym udział wzię-
ły dzieci i młodzież z Wojcieszyna. 
Wystrój i piękna sceneria, a przede  
wszystkim pięknie przebrane i przy-
gotowane dzieci wzbudziły w nie-
jednym  z nas zachwyt ale co waż-
niejsze obudziły ducha zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia, przy-
bliżyły nam ten piękny wieczór, w 
którym dzieciątko Jezus przyszło na 
świat w Betlejem.

Chciałabym serdecznie podzię-
kować wszystkim dzieciom, które 
wzięły  udział w jasełkach, bo gdyby 
nie one nie byłoby tego przedstawie-
nia, a  są nimi: Małgosia Zając, To-
mek Zając, Wiktoria Ubych, Marty-
na Heinrich,  Weronika Tretiak, Ma-
ciek Podbiegło, Kasia Zając, Tomek 
Snopek, Kamil  Snopek, Michał Za-
jąc, Milena Tretiak, Karolina Skow-
rońska, Krzysiu Zając, Kuba Ubych, 

Marcin Zając, Mateusz Zając, Da-
mian Ubych.

Dziękuje mamom, które przywo-
ziły i przyprowadzały dzieci na pró-
by i  pomagały w przygotowaniu ich 
do występu, dziękuje Janinie i Pio-
trowi  Szponar, Renacie i Romano-
wi Zając, Halinie Zając i Marcinowi 
Bąk za  pomoc w stworzeniu pięk-
nego wystroju. Dziękuję także księ-
dzu Marcinowi i  siostrze Hiacyn-
cie za wspólne kolędowanie i wpro-
wadzenie nas w inny  niecodzien-
ny nastrój i za wspaniałe pamiątki. 
Dziękuję panu Jarkowi  Tomczak za 
oprawę muzyczną, a przede wszyst-
kim dziękujemy widzom bo gdyby 
nie oni nie mielibyśmy dla kogo wy-
stąpić. 

Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i życzymy  wesołych i spokoj-
nych świąt  Bożego Narodzenia  oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 2011. 

  Marika Zając

Najmłodsi mieszkańcy wsi Kuli-
ce wychowali się już w tradycji, że 
co roku tuż przed świętem Bożego 
Narodzenia odbywa się w ich dwor-
ku spotkanie przedświąteczne. Star-
si jeszcze pamiętają, że te spotkania 
zostały zainicjowane przez Philippa 
von Bismarck i jego żonę Ebbę, kie-
dy kilkanaście lat temu postanowi-
li urządzić w swoim byłym dworku 
ośrodek konferencyjny, który miał 
służyć pojednaniu i współpracy 
między Polakami i Niemcami.

Tradycja spotkań przedświątecz-
nych utrzymywana jest przez Aka-
demię Europejską w Kulicach do 
dnia dzisiejszego. W ubiegłą sobo-
tę odbyło się 16 z kolei spotkanie. 
Uczestniczyło w nim prawie 100 
osób, przede wszystkim dzieci tej 
wsi wraz z rodzicami i dziadkami, a 
także ks. kań. Kazimierz Łukjaniuk 
z parafii św. Rafała Kalinowskiego, 
której podlegają Kulice.

Dyrektorce Akademii, Lisawe-
cie von Zitzewitz, udało się i w tym 
roku pozyskać kilku sponsorów nie-
mieckich, którzy dołożyli się do po-
częstunku i do paczek dla ok. 70 
dzieci z wioski w wieku od kilku 
miesięcy do 18 lat.

Specyfiką kulickich spotkań 
przedświątecznych jest jednak nie 
tylko branie, ale także dawanie. W 
tym celu dzieci z Kulić przygotowy-
wały się już od listopada do wysta-
wienia jasełek. Także kostiumy szy-
ły sobie same (lub przy pomocy ro-
dziców). W sobotnich jasełkach ku-
lickich wystąpiło łącznie 15 dzieci w 
rolach Marii i Józefa, pasterzy, anio-
łów i trzech królów. Na ich twarzach 
było widać, że ten wspólny wysiłek 
przyniósł im wiele radości - a goście 
podziękowali młodym aktorom go-
rącymi brawami.

Franciszek Karolewski
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...I choinka w srebrze i złocie 
dobrych uczynków…

Uczniowie naszej szkoły dobrze 
wiedzą, że potrzebne są one nie tyl-
ko w okresie świąt, ale przez cały rok. 
Praca w szkolnym wolontariacie daje 
nam możliwość pomocy innym oraz 
poczucie spełnienia. Od początku 
roku szkolnego działamy na wielu 
polach. Niejednokrotnie odwiedza-
my dzieci w przedszkolach i szpita-
lu, spędzając z nimi miło czas na za-
bawach i  czytaniu bajek. Nasi pod-
opieczni zawsze witają nas z uśmie-
chem na twarzy i oczekują kolejnych 
wizyt  z  niecierpliwością, co jest 
najlepszą zapłatą. Odwiedzamy też 
uczestników warsztatów terapii za-
jęciowej, którzy są częstymi gośćmi 
na uroczystościach szkolnych. Dzię-
ki nim stajemy się bardziej otwarci 

na drugiego człowieka. Wyzwaniem 
2010 roku jest udział naszej szko-
ły w ogólnopolskiej akcji Szlachetna 
Paczka. 
Nie pozwól nigdy,
Aby ktoś,
Kto przychodzi do ciebie,
Odszedł, nie stawszy się lepszym
I bardziej radosnym.
Bądź uosobieniem dobroci Boga.
Niech dobroć przebija z twojej twa-
rzy
I z twoich oczu, z twego uśmiechu
I z twego pozdrowienia.

Zwieńczeniem naszych działań 
jest jak zawsze Wigilia Szkolna, któ-
ra odbyła się w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących już po raz siedem-

nasty. Tradycyjnie jej patronką 
była pani Roma Kołodziejska. Urok 
świąt i rodzinna atmosfera towarzy-
szyły uczniom oraz nauczycielom 
od początku tego wyjątkowego wie-
czoru. Forum zamieniło się w miej-
sce pełne uczuć, pojednań i rado-
ści. Jak co roku łamanie się opłat-
kiem i świąteczne życzenia wprowa-
dziły wszystkich zebranych w ma-
giczny klimat. Oprócz wspaniałej 
oprawy „materialnej”, s.  Maksymi-
lia wraz z grupą uczniów dostarczy-
ła gościom wrażeń duchowych. Nie 
zabrakło wspólnego kolędowania i 
ciepłej atmosfery przyjaźni, która 
przypomniała nam prawdziwy sens 
świąt Bożego Narodzenia.

Jednak największą atrakcją wie-
czoru okazały się jasełka w  wyko-
naniu nauczycieli. W barwnych ko-
stiumach teatralnych wystąpiła na-
wet dyrekcja II LO. Pan Leszek Be-
cela wcielił się w rolę króla Heroda, 
a pani wicedyrektor Elżbieta Janiak 
została damą królewskiego dworu. 
Uczniowie po raz pierwszy (i miej-
my nadzieję, że nie ostatni) mieli 

okazję zobaczyć panią od chemii w 
kreacji Maryi, czy nauczyciela wy-
chowania fizycznego jako Józefa. 
Przedstawienie zostało nagrodzone 
owacjami na stojąco. 

Później odbył się finał szkolnego 
konkursu „Mam talent”. Zwycięzcą 
tej edycji został Patryk Słomski, któ-
ry urzekł wszystkich swoim talen-
tem pisarskim. Drugie, równorzęd-
ne zwycięskie miejsce przypadło w 
udziale chłopakom z zespołu „Cza-
rek i Tomek Team”, którzy podbi-
li serca widzów, wygrywając znane, 
często świąteczne melodie na swo-
ich… telefonach komórkowych. 

Przez cały wieczór na twarzach 
wszystkich gościł szeroki uśmiech. 
I  jak mówi pani Roma przy okazji 
każdej wigilii, „ta była najładniej-
sza”… i nie sposób się z nią nie zgo-
dzić…

…i stół biały jaśniejący szczęściem
 przebaczenia i pojednania…

J. Brodniak,  M. Gach, P. Heinrich, 
P. Kaczor, M. Kopczewska

Jasełka w Przedszkolu nr 1 

„Pójdźmy wszyscy  
do stajenki”

Są takie dni, które pamięta się przez długie lata. Nastrój oczekiwania na 
Święta Bożego Narodzenia pamiętamy wszyscy. W tym przedświątecznym 
czasie w naszym przedszkolu wystawiono widowisko „Jasełka”. Przedstawie-
nie wprowadziło przedszkolaków i rodziców w magię Świąt. 

W blasku choinkowych lampek i bożonarodzeniowej scenerii, w prze-
pięknych strojach i przy dźwiękach melodii kolęd wszyscy zobaczyli i usły-
szeli naszych młodych artystów. Była Święta Rodzina, Trzej Królowie, Pa-
stuszkowie, Mędrcy i Aniołki. Przedstawienie przygotowała wychowawczy-
ni 6-latków pani Alina Klimaszewska. W przygotowaniu przedstawienia 
pomogli rodzice, którzy zadbali o stroje dla swoich pociech. 

Podziękowania:
Dyrektor Jolanta Bielska, wychowawca Alina Klimaszewska oraz sześcio-

latki serdecznie dziękują za pomoc: rodzicom, panu Sebastianowi Furmań-
czykowi za przekazania choinek, pani Zofii Dęga oraz pracownikom przed-
szkola za pomoc w dekoracji i przygotowaniu „Jasełek”. 

Info. Alina Klimaszewska
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24 grudnia - Wigilia Narodzenia Pańskiego 
 Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest naj-

bardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym 
wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym prze-
żyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich 
jest wigilia Bożego Narodzenia. Posiada ona bar-
dzo bogatą liturgię domową. Geneza tej liturgii 
sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obrzę-
dy te i zwyczaje mają więc starą tradycję. Wigi-
lie w ogóle znane były już w Starym Testamencie. 
Obchodzono je przed każdą uroczystością, a na-
wet przed każdym szabatem. Było to przygotowa-
nie do odpoczynku świątecznego. Izraelici zwali 
je "wieczorem". 

Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego 
i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w 
Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi 
uroczystościami obowiązywał post i wierni przez 
cala noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się 
wspólnie. 

W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji 
dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest 
uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. 
Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zapra-
sza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby 
mieszkające samotnie. 

 
Wolne miejsce przy stole
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwy-

czaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole 
wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego gene-
zę. Zapewne jest to zwyczaj późniejszy, gdyż nie 
wspomina o nim żaden z historyków obyczajów 
polskich. Miejsce to przeznaczone bywa przede 
wszystkim dla przygodnego gościa. Zbigniew 
Kossak pisze, że "ktokolwiek zajdzie w dom pol-
ski w święty wieczór wigilijny, zajmie to miejsce i 
będzie przyjęty jak brat".

Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyraża-
my również pamięć o naszych bliskich, którzy nie 
mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może rów-
nież przywodzić nam na pamięć zmarlego człon-
ka rodziny. 

Pierwsza Gwiazda
W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczynało 

sie, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. 
Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy be-
tlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mate-
usza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema Królami. 
Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko zakorzenio-
ny w polskiej kulturze. Wspomina o nim m.in. 
Władysław S. Reymont w "Chłopach" oraz Ma-

ria Dąbrowska w "Uśmiechu dzieciństwa". Oskar 
Kolberg stwierdza, że jest to bardzo stary zwyczaj 
przestrzegany w rodzinach katolickich. 

 
Wieczerza Wigilijna
Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, a stała się 

powszechną tradycją w wieku XX. Nabrała cech 
czegoś świętego, sakralnego, czego się nigdzie nie 
spotyka. Oto najpierw gospodynie urządzają ge-
neralne sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czte-
rech rogach głównej sali umieszczało się na wsi 
i po dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy, 
żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w No-
wym Roku nie skąpiło koniecznego pokarmu dla 
człowieka i bydła. Stół był przykryty białym ob-
rusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, 
a pod nim dawało sie siano dla przypomnie-
nia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. 
Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązy-
wał post ścisły. Także w czasie wigilii dawano tyl-
ko potrawy postne, w liczbie nieparzystej, ale tak 
różnorodne, by były wszystkie potrawy, jakie sie 
zwykło dawać w ciągu roku. 

 
Łamanie się opłatkiem 
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem 

wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łama-
nia się opłatkiem. Czynność ta następuje po prze-
czytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i zło-
żeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego 
zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował sie z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilij-
na nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, or-
ganizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. 
Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświę-
cenie się jednych dla drugich i uczy, że należy 
podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. 
Składamy sobie życzenia pomyślności i wybacza-
my urazy. 

 
Parzysta ilość osób
Do tradycji wigilijnej należy, aby do stolu za-

siadała parzysta liczba osób. Nieparzysta zaś ilość 
uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nie-
szczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 
13 bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, 
kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iska-
riota. Jeżeli ilość biesiadników była nieparzysta, 
wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach 
zapraszano do stołu kogoś ze służby, w biedniej-
szych domach jakiegoś żebraka.

Do stołu zasiadano według wieku lub hierar-
chii. Według wieku dlatego, aby "w takiej kolej-
ności schodzić z tego świata", a według hierarchii 
dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczę-
ściej był to gospodarz, rozpoczynała wieczerzę. 

 
Ilość potraw
Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powi-

na być nieparzysta. Aleksander Bruckner w słow-
niku etymologicznym języka polskiego podaje, że 
wieczerza chłopska składała się z pięciu lub sied-
miu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arysto-
kracji z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu były 

różne: 7 - jako siedem dni tygodnia, 9 - na cześć 
dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna 
była ilość 12 potraw - na cześć dwunastu aposto-
łów.

Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić uro-
dzaj lub dobrą pracę w przyszłym roku. Potra-
wy powinny zawierać wszystkie płody rolne, aby 
obrodziły w następnym roku. Wskazane też było 
skosztować wszystkich potraw, żeby nie zabrakło 
którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej. 

Wieczerza wigilijna jest posiłkiem postnym, ale 
nasi przodkowie potrafili uczynić z tego ograni-
czenia prawdziwą ucztę dla podniebienia, tak, że 
polski post słynął szeroko na całym świecie. W za-
możnych domach szlacheckich i mieszczańskich 
Wigilia składała się z dwunastu dań - tylu ilu bylo 
apostołów. Dominowały dania rybne przyrządza-
ne na różne sposoby, a zwłaszcza nie mogło za-
braknąć słynnego karpia lub szczupaka w szarym 
sosie. Niekiedy dań rybnych było tyle, że trady-
cyjna liczba dwunastu potraw okazywała się nie-
wystarczająca. Ale i na to była rada - wszystkie 
potrawy z ryb uważano za jedno danie!

Wigilię otwierała jedna z tradycyjnych zup wi-
gilijnych - najczęściej barszcz czerwony z uszka-
mi, zupa grzybowa lub rzadziej - migdałowa. 
Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch 
z kapustą, potrawy z grzybów suszonych, kom-
poty z suszonych owoców, a także łamańce z ma-
kiem lub pochodząca ze wschodnich rejonów 
Polski słynną kutię oraz ciasta a zwłaszcza świą-
teczny makowiec. 

 
Po Wieczerzy
Dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania ko-

lęd, w wielu częściach Polski praktykowano róż-
ne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy 
jeszcze biesiadnicy siedzieli przy stole, spod ob-
rusa ciągnięto słomki. Jeśli wyciągnięto słomkę 
prostą, to osobę, która ją wyciągnęła, czekało ży-
cie proste, bez niebezpieczeństw. Jeśli słomka była 
pokrzywiona, to daną osobę czekało w przyszłym 
roku życie kręte.

Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwie-
rzętom. Wierzono bowiem, że o północy, przy-
najmniej niektóre z nich, przemówią ludzkim 
głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo ono 
było obecne przy narodzinach Dzieciątka i w na-
grodę otrzymało dar mówienia ludzkim głosem 
w noc wigilijną.

Na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano koło 
pieca, a przed nim ławę posypaną piaskiem lub 
popiołem. Pokarmy te były przeznaczone dla 
zmarłych przodków. Rano, po śladach na piasku, 
odgadywano kto przyszedł w nocy i czy w ogóle 
przyszedł.

W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyru-
szali kolędnicy. Obowiązkowo musiały być mi-
nimum trzy postacie: bocian, koza i niedźwiedź. 
Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza 
- płodność, a niedźwiedź - wrogie siły przyrody, 
które należało obłaskawić. 

Nasze polskie Boże Narodzenie
Opisy tradycyjnych obrzędów i niektóre ob-
razy zaczerpnąłem ze strony internetowej 
www.polishcenter.org/Christmas/TraDY-
CJe.htm;  Lesław M. Marek
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Wigilijny zwyczaj obdarowywania 
sie prezentami początek swój bie-
rze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. 
W później-
szych wiekach 
przez Kosciół 
został nazwa-
ny Gwiazd-
ką, gdyż pre-
zenty wręcza-
no, gdy na nie-
bie zauważo-
no pierwszą 

gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamia-
no z Gwiazdą Betlejemską. Ponie-
waż tą częścią wieczoru wigilijnego 

najbardziej za-
interesowane 
były dzieci, nic 
zatem dziwne-
go, że to one z 
niecierpliwo-
ścią wypatry-
wały pierwszej 
gwiazdki na 
niebie. 

CHOINKA 
Na wigilię Bożego Narodzenia nie-

mal każda polska rodzina umieszcza w 
swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. 
Jest to jedna z najmłodszych tradycji 
wigilijnych. Początkowo, w tym rów-
nież na ziemiach polskich, popularna 
była „jodłka”, czyli wierzchołek sosny, 
jodły lub świerku zawieszony u puła-
pu. Drzewko to miało chronić dom 
i jego mieszkańców od złych mocy. 
Choinka w obecnej formie przyję-
ła się w Polsce dopiero w XVIII w. i 
zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. 
Opisuje to m.in. Zygmunt Gloger w 
„Encyklopedii Staropolskiej”: „Za 
czasów pruskich, tj. w latach 1795-
1806, przyjęto od Niemców zwyczaj 
w Wigilię Bożego Narodzenia ubie-
rania dla dzieci sosenki lub jodełki 
orzechami, cukierkami, jabłuszkami 
i mnóstwem świeczek woskowych”. 
Kościół był początkowo niechętny 
temu zwyczajowi, lecz szybko nadal 
choince chrześcijańską symbolikę „bi-
blijnego drzewa wiadomości dobra i 
zła” pod którym rozpoczęła się

 historia ludzkości. Choinkę wnosi 
się do domu w dniu, w którym wspo-
minamy pierwszych ludzi - Adama i 
Ewę. Na choince nie może zabraknąć 
jabłek, bo właśnie te owoce były na 
owym biblijnym drzewie, a ponadto 
jabłko symbolizuje zdrowie. 

Wśród iglastych gałązek wiją się 
łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibuł-

kowe, są pamiątką po wężu-kusicielu. 
Gwiazda na szczycie drzewka symbo-
lizuje gwiazdę betlejemską, która wio-
dła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. 
Świeczki na gałązkach to jak okruchy 
ognia, który dawniej płonął w izbie 
przez całą noc wigilijną, aby przycho-
dzące na ten czas dusze przodków mo-
gły się ogrzać. Choinki ubierano także 
w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, 
lukrowane kolorowo, posypane ma-
kiem, szczególnie okazale prezentowa-
ła się postać św. Mikołaja. Tak ustro-
jona choinka stała w domu do Trzech 
Króli. W wielu rejonach Polski zwy-
czaj ubierania choinki zadomowił się 
dopiero na początku XX wieku. Obec-
nie dzięki technice wystrój choinek 
znacznie odbiega od dawnych pro-
stych ozdób i palących się świeczek. 

JASEŁKA
Pierwsze jasełka urządził dawno 

temu, w roku 1223, wielki miłośnik 
Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z 
Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Oj-
cowie i bracia z Zakonu zwyczaj ten 
ponieśli na cały świat, w tym także do 
Polski, gdzie już pod koniec XIII wie-
ku pojawiły się figury przedstawiające 
całą scenę Bożego Narodzenia. Nad-
szedł jednak czas, gdy ludziom znu-
dziło się coroczne oglądanie drewnia-
nych czy kamiennych figur. Pomysło-
wi bracia zakonni zaczęli więc wysta-
wiać najpierw ruchome figury, później 
zaś kukiełkowe i właśnie takie wido-
wiska zaczęły gromadzić wielkie tłu-
my ludzi. Niestety reakcja ludzi na te 
przedstawienia nie była godna miej-
sca w jakim je wystawiano - kościoła i 
dlatego jasełka z nich usunięto. Zaczę-
to je wystawiać w różnych miejscach 
(większych domach, placach, ulicach). 

Jasełka zawsze rozpoczynają się sceną 
zbudzenia pasterzy przez aniołów. Za-
wsze jest też w nich scena na dworze 
okrutnego króla Heroda, jest śmierć 
krążąca wokół jego tronu, która kosą 
ścina mu głowę, jest niesforny diabeł 
namawiający go do zabicia dzieci w 
Betlejem. Jest oczywiście Święta Ro-
dzina przy żłóbku małego Jezusa, są 
pasterze i Trzej Królowie przychodzą-
cy z darami. Nazwa - jasełka pocho-
dzi od słowa „jasła”, czyli żłób bydlę-
cy w stajni. Od tego „żłobu” powstał 
żłóbek, a od „jasła” - jasełka, w któ-
rych głównym elementem jest żłóbek 
z małym Dzieciątkiem. Były okresy w 
naszej historii, gdy zabraniano wysta-
wiania jasełek, tak było w zaborze pru-
skim i rosyjskim w czasie niewoli na-
rodowej, tak było w okresie ostatniej 
wojny, tak było i w czasach stalinizmu. 

PŁYń, KOLĘDO, PŁYń…
Kolęda towarzyszy już nam od dzie-

ciństwa, a im się robi człowiek starszy 
tym bardziej ewokuje sentymentalne 
obrazy przyszłości. 

A z czym obecnie kojarzona jest ko-
lęda, co określamy jako kolędę. Kolę-
da- od łacińskiej nazwy pierwszego 
dnia każdego miesiąca „calendae”- to 
pieśń nawiązująca do Bożego Naro-
dzenia, utrzymana w konwencji ści-
śle religijnej wywodząca się z tradycji 
ludowej. Pragnę tutaj również wspo-
mnieć o kolędach najstarszych, o tych, 
które Jan Stanisław Bystroń, autor 
„Dziejów obyczajów w dawnej Polsce”, 
określa jako śpiewane przez młodzież 
wiejską „pieśni zazwyczaj stare, czę-
sto mało już zrozumiałe”. Są to kolędy 
życzeniowe: inne dla gospodarza, go-
spodyni, dziewcząt, parobków i ma-
łych dzieci. Zapewne musiał je znać 
także mój ziomek- ksiądz, pochodzą-
cy z podkarpackiej wsi (podobnie jak 
ja), skoro często raczył mnie takim re-
frenem: „na drowie, na szczęście, na 
ten Nowy Rok, aby wam się darzy-
ła kapusta i groch”. Z upływem czasu 
pieśni te przybrały charakter czysto 
religijny znane po dziś dzień. Kolędy 
najczęściej śpiewane są w czasie świat 
Bożego Narodzenia- to jest od Wigi-
lii (24 grudnia), aż do Święta Chrztu 
Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W 
polskiej tradycji dopuszcza się śpiewa-
nie kolęd do święta Ofiarowania Pań-
skiego (2 lutego).

Nie wszyscy wiedzą, że kolęda pol-
ska nie była tylko religijną pieśnią ob-
rzędową, świąteczną, ale w pewnych 
ciężkich chwilach pełniła rolę pieśni 
patriotycznej. Była symbolem i osto-
ją polskości, ducha narodowego. W 
latach okupacji hitlerowskiej zabro-
nione było śpiewanie hymnu „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. W okresie Bożego 
Narodzenia Polacy śpiewali ze łzami 
w oczach, jako hymn Polski czwartą 
zwrotkę „Bóg się rodzi, moc truchle-
je”: „Podnieś rękę Boże Dziecię błogo-
sław Ojczyznę…”

Według tradycji autorem pierwszej 

kolędy był święty Franciszek z Asyżu 
i była ona śpiewana w zorganizowa-
nej przez niego szopce. (pisałem już o 
tym w „DN” kilka lat temu). Do Pol-
ski zwyczaj śpiewania kolęd dotarł w 
XV wieku, a pierwsza spisana kolęda, 
pochodząca z 1424 roku, zaczyna się 
od słów „Zdrów bądź, Królu Anielski”. 

Pierwotnie na początku XV wie-
ku tłumaczono na język polski kolę-
dy ze śpiewników mnichów czeskich. 
Wzrost popularności gatunku nastą-
pił na przełomie XVII i XVIII wieku. 
Powstała wówczas jedna z najważniej-
szych polskich kolęd, „W żłobie leży”, 
przypisywana Piotrowi Skardze- do 
melodii poloneza koronacyjnego kró-
la Władysława IV. Inną ważną kolędę 
„Bóg się rodzi, moc truchleje”, do me-
lodii w rytmie poloneza, napisał Fran-
ciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli 
także m.in. Andrzej Morsztyn, a w 
XIX wieku Feliks Nowowiejski i Zyg-
mund Noskowski. Kolędę „Lulajże, Je-
zuniu”, Fryderyk Szopen zacytował w 
środkowej części Scherza h- moll op. 
20. Ze współczesnych kompozytorów 
kolędy komponował Witold Lutosław-
ski i Wojciech Trzciński (słynny musi-
cal „Kolęda Nocka” z librettem Erne-
sta Brylla). 

Do najbardziej znanych kolęd świa-
ta należy „Cicha Noc” („Stille nacht”) 
przetłumaczona niemal na wszystkie 
języki. Powstała w roku 1818 w małym 
austriackim miasteczku w Alpach. Jej 
autorami byli wikary z miejscowego 
kościoła ks. Józef Mohr oraz jego or-
ganista Franz Gruber. Polska liczy so-
bie najliczniejszy zbiór kolęd na świe-
cie- niemal 200 kolęd i 400 pastorałek. 

Niech przy wigilijnym stole w każ-
dym domu rozbrzmiewają kolędy 
śpiewane w rodzinnym gronie, lub 
słuchane z radia czy odbiorników te-
lewizyjnych i ogrzewają nasze serca. 
Wszystkim naszym miłym czytelni-
kom życzę Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Marian A. Frydryk

PREZENTY
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KOLEDA - ODWIEDZINY  
DUSZPASTERSKIE

ŚW. MIKOłAJ
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i 

dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy 
dużych miast i małych miasteczek. 
Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grud-
nia lub w wieczór wigilijny.

Wieść głosi, iż urodził się na prze-
łomie wieków III i IV w Turcji. Krą-
ży o nim wiele legend. Niegdyś był pa-
tronem żeglarzy i wędrownych kup-
ców (urodził się w rodzinie bogatych 
kupców). Chronił ich od niebezpie-
czeństw podróży i zapewniał powo-
dzenie w handlu. Patronował też wiel-
kim przedświątecznym jarmarkom. 
Urodzeni 6 grudnia chłopcy dosta-
wali imię - Mikołaj (Hamberg i Lube-
ka). Niektóre miasta uczyniły go swo-
im patronem: Nowy Jork, Amsterdam. 
Za opiekuna obrali go również ucze-
ni, pasterze, bankierzy, a nawet więź-
niowie.

Święty Mikołaj ukończył semina-
rium duchowne i przez wiele lat był 
biskupem Miry, portowego miastecz-
ka w Azji Mniejszej. Był człowiekiem 
wielkiego serca, pomagał biednym i 
potrzebującym. Rozdał cały swój ma-
jątek ubogim. Prawdopodobnie czy-
nił też cuda. Obecnie Święty Mikołaj 
przynosi co roku prezenty 90 milio-

nom dzieci na całym świecie. Zosta-
wia je pod poduszką, w skarpetach, 
bucikach czy pod choinką.

W Polsce czekamy na niego 6 grud-
nia oraz w wigilię Bożego Narodze-
nia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, 
a na plecach dźwiga ogromny wór z 
prezentami. Jeszcze nie tak dawno do 
polskich dzieci przychodził w asyście 
anioła i diabła. Anioł rozdawał grzecz-
nym maluchom słodycze, a niegrzecz-
nym diabeł wręczał rózgi.

W Stanach Zjednoczonych Święty 
Mikołaj - Santa Claus ma długą bia-
łą brodę, czerwony żakiet, czerwo-
ne spodnie i duży wór z prezentami. 
Wchodzi do domów przez komin. 
Dzieci dostają prezenty w pierwszy 
dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Dawniej odwiedziny duszpaster-
skie rozpoczynano w Nowy Rok lub 
dnia następnego, a kończono w świę-
to Matki Boskiej Gromniczej. Obec-
nie wizyty duszpasterskie trwają za-
zwyczaj dłużej, gdyż ludność Polski 
znacznie się zwiększyła. Z. Kolberg 
pisał: „Proboszcz lub wikary nawie-
dza „po kolędzie” domy wszystkich 
parafian. Towarzyszy mu organista 
z dzwonkiem i chłopiec z kobiał-
ką. Ksiądz winszuje w każdej cha-
cie Nowego Roku, wgląda w pożycie 
rodziny, wysłuchuje dzieci pacierza 
i katechizmu”. Pierwsze wzmianki o 

kolędzie mamy w XVII w. Wówczas 
to prowincjonalny synod piotrkow-
ski w 1607 r. i gnieźnieński w 1628 
r. zobowiązywał księży, aby „na ko-
lędzie grzeszników napominali, każ-
dego do pełnienia obowiązków i 
przyzwoitości nakłaniali, nieszczę-
śliwych pocieszali”. Na wsiach utarł 
się zwyczaj, że gdy ksiądz, chodzą-
cy po koledzie, wychodził z czyjegoś 
domu, panny i dziewczęta starały się 
usiąść na krześle lub stołku, na któ-
rym siedział duchowny. Wierzono 
bowiem, że ta, która pierwsza usią-
dzie, w tym roku za mąż wyjdzie

NIE MASZ POMYSŁU NA SYLWESTRA? 
Zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury na

SYLWESTROWY 
MARATON FILMOWY 

z lampką szampana i słodkim poczęstunkiem.
Początek maratonu 31.12.2010 r. o godz. 20.30. 
Karnety w cenie 70 zł od osoby sprzedawane są 

w kasie kina „Orzeł” i w sekretariacie NDK do dnia 29.12.2010 r. 
Nie ma możliwości rezerwacji miejsc. 

Podczas maratonu zobaczymy nowości filmowe 

pt. „CHRZEST”, „ZEJŚCIE 2” oraz „CHLOE”. 
Serdecznie zapraszamy.

Nowogardzianie!
Opracowuję monografię o ks. Grzegorzu Zaklice. Poszukuję dokumen-

tów, fotografii, wspomnień i wszelkich materiałów dokumentujących życie 
tego wspaniałego człowieka. 

Dlatego proszę o udostępnienie posiadanych materiałów, które po ska-
nowaniu zwrócę właścicielom. Fotografie i wszelkie pamiątki wyżej wspo-
mniane proszę składać w biurze plebanii lub w czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Proszę również o kontakt telefoniczny aby umówić się na wy-
wiad wspomnieniowy. 

Mój telefon 91 39 21 074 lub email: franek@kalendarium.com.pl
Za pomoc serdecznie dziękuję, udostępnione materiały opisane zostaną w 

książce z podaniem źródła ich pochodzenia.
Franciszek Karolewski

Ile na choinki,  
ile na prezenty…

Opracowano  nowy świąteczny indeks portalu Money.pl. Stać nas na o 
14 karpi mniej niż rok temu. Na żywe choinki wydamy jednak 300 mln zł. 
Na prezenty aż 9,6 mld zł.

W tym roku za przeciętną pensję 
kupimy także mniej jednokilogra-
mowych karpi. Tu spadek siły na-
bywczej jest dużo wyraźniejszy – 
rok temu było nas stać na 245 karpi, 
a w tym na 231. To poziom zbliżony 
do tego sprzed dwóch lat i dokładnie 
o 100 sztuk więcej niż w 1998 roku 
- wylicza portal Money.pl. Najgor-
szym okresem dla smakoszy karpia 
były lata 80. W ich połowie średnia 
wypłata starczała raptem na 58 ryb, 
a jeszcze pięć lat wcześniej na ponad 
100.

Na choinki wydamy setki milio-
nów, na prezenty grube miliardy

Według sondażu Pentora w 41 
proc. polskich domów święta umi-
lą prawdziwe choinki. Średnia cena 
drzewka to około 50 złotych. Jest 
taka sama jak przed rokiem. Polacy 
na ich zakup wydadzą 300 mln zło-
tych. To o 30 mln zł więcej niż rok 
temu. I mniej więcej tyle, ile w sumie 
będą kosztowały tegoroczne wy-
bory: prezydenckie i samorządowe 
oraz przyszłoroczne wybory do Sej-

mu i Senatu. Na choinki wydamy w 
tym toku więcej, bo więcej Polaków 
deklaruje, że w ich domach znaj-
dą się prawdziwe drzewka. W 2009 
roku zamiar zakupu świeżej choin-
ki deklarowało 37 proc. z około 14,5 
mln gospodarstw domowych.

Rekord w wydatkach na prezenty
Więcej niż przed rokiem wydamy 

także na prezenty. Z badań Pento-
ra wynika, że 88 proc. Polaków po-
wyżej 15 roku życia obdaruje swo-
ich najbliższych. Na ten cel średnio 
przeznaczy prawie 344 zł. W sumie 
wydamy aż 9,6 mld złotych.

Tegoroczna kwota jest rekordo-
wa. Rok temu była ona niższa o 1,4 
mld zł. A w 2008 roku o niemal dwa 
miliardy złotych. W ciągu ostatnich 
siedmiu lat nasze wydatki na pre-
zenty gwiazdkowe wzrosły o ponad 
70 procent.

Świąteczne pozdrowienia
Tomasz Bonek

redaktor naczelny Money.pl
opr. LMM
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Aleksander 
syn Magdaleny 
Osmańskiej ur. 
10.12.2010 z Dobrej

Gabriela córka 
Katarzyny i Marcina 
Majzner ur. 15.12.2010 
z Nowogardu

Bartek syn 
Katarzyny Dworak 
ur. 22.12.2010 
z Nowogardu

Maja córka Katarzyny 
i Marcina ur. 14.12.2010 
z Bienic

Igor syn Edyty 
Grychtolik 
ur. 20.12.2010 z Osowa

Dawid syn Andżeliki 
i Przemysława 
ur. 9.12.2010

Lena córka Magdy 
i Arkadiusza Król 
ur. 14.12.2010 
z Tuczy

Nadia córka Roksany 
Raźniewskiej 
ur. 21.12.2010 
z Nowogardu

Narcyz syn Anny 
i Roberta Karasińskich 
ur. 14.12.2010 
z Krasnołęki

Natalia córka Joanny 
Grzejdziak  
ur. 17.12.2010 
z Korytowa

Michalina córka 
Magdaleny i Dariusza 
ur. 11.12.2010 z 
Nowogardu

Maciej syn »anety 
i Łukasza ur. 16.12.2010 
z Nowogardu

Anastazja córka Anity 
Grzybowskiej 
ur. 22.12.2010 z Kikorzy

Daria córka Moniki 
i Pawła Pabisiak 
ur. 9.12.2010 z 
Nowogardu

Wiktoria córka Natali 
i Marcina Kociołek 
ur. 14.12.2010 
z Krzemiennej

Jan syn Barbary 
Błaszczyk 
ur. 21.12.2010 
z Nowogardu

Aleksandra-Emilia 
córka Anny i Tomasza 
Szoplik ur. 13.12.2010 
z Nowogardu

Dominik syn Marzeny 
i Piotra Mroziewicz 
ur. 16.12.2010 
ze Szczecina

Marika córka Anny 
Gbur ur. 22.12.2010 
z Mieszewa

 Witamy wśród nas...

Komisja odwołała święta 
W tym roku nie będzie Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Tak zadecydowała 

Komisja Europejska.  

Dziennikarz w sądzie
Podczas mojej obecności na rozprawie sądowej w Sądzie Pracy w Go-

leniowie jedna ze świadków zapytała mnie: ,,czy osoby z zewnątrz mogą 
być na sali rozpraw?”

Będziemy za to świętować Hallowe-
en i Walentynki. Świętem religijnym 
będą teraz żydowski i muzułmański 
Nowy Rok, oraz hinduskie Święto 
Światła. Tak zadecydowała Komisja 
Europejska. Organ wykonawczy 
(rząd) Unii Europejskiej nie ujął świąt 
w wydanym przez siebie kalendarzu 
dla gimnazjalistów. W kalendarzu nie 
zaznaczono też świąt Wielkiej Nocy i 
Wszystkich Świętych.

Komisja Europejska twierdzi, że 
kalendarz mający służyć poprawie 
świadomości między kulturowej 
młodych ludzi nie może zawierać 
informacji o wszystkich świętach 
religijnych wszystkich religii.

Dziwne tylko, że z kalendarza 
wykreślono akurat wszystkie święta 
chrześcijańskie. Pozostaje tylko na-
dzieja, że uczniowie nie wyciągną 
wniosków z edukacyjnego kalenda-

rza i z czasem zamiast Świąt Bożego 
Narodzenia nie będą obchodzić 
żydowskiego Nowego Roku. 

O zgrozo. Całemu „europejskiemu” 
wydawnictwu patronuje Minister-
stwo Edukacji Narodowej i unijny 
komisarz ds. budżetu Janusz Lewan-
dowski. Ciekawe, czy ten pan zamiast 
światełek na choince zapali chiński 
lampion. 

Marcin Nieradka

Nasz komentarz: 
W sposób być może nie zauwa-

żalny znaleźliśmy się oto w nowym 
świecie eurosowietu. Dojrzałe po-
kolenie doskonale zna idiotyzmy 
kulturowe komunizmu, w tym 
niezliczone akcje mające na celu 
wyeliminowanie wyeliminowanie 
obyczajowości i kultury chrześci-
jańskiej cywilizacji takiej jak cho-

Oburzenie tej pani wywołał rów-
nież fakt, gdy sędzia przewodnicząca 
za zgodą obu stron (powoda i pozwa-
nej) zezwoliła mi na pozostanie na sali 
rozpraw.

Czy zatem dziennikarz może 
uczestniczyć w rozprawie? Na jakiej 
podstawie? I kto zaprasza dziennika-
rza na rozprawę?

Otóż zgodnie z Prawem Prasowym 
dziennikarz ma prawo przysłuchiwać 
się rozprawie sądowej za zgodą Prze-
wodniczącego składu sądzącego, który 
nie musi pytać stron o zgodę. Dzienni-
karz nie może oczywiście uczestniczyć 
w rozprawach utajnionych. Na rozpra-

wie dziennikarz ma prawo sporządzać 
notatki, nagrywać zeznania stron spo-
ru i świadków. Za zgodą Przewodni-
czącego składu sędziowskiego może 
także robić zdjęcia lub filmować.

W żadnym wypadku dziennikarzo-
wi nie wolno zadawać pytań ani po-
dawać danych personalnych bez zgo-
dy sądu

Dziennikarz na rozprawę jedzie sam 
i z wokandy sadowej wybiera interesu-
jące tematy, choć bardzo często zapra-
szają mnie czytelnicy. W tym konkret-
nym przypadku nie zapraszał mnie 
nikt!

Ireneusz Karczyński   

ciażby: dziadek mróz zamiast Św. 
Mikołaja, tzw. uroczyste nadanie 
umienia zamiast chrztu, bezmięsny 
poniedziałek zamiast piątkowego 
postu, nie wspominając już o cał-

kowitej reinterpretacji tradycji i 
historii.

Młodzi Polacy. Nie dajcie się! 
Teraz przyszłość należy do was!    
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„PRYMUS – wysokie wyniki to lepsza przyszłość”
Już drugi rok szkolny uczniowie 2 gimnazjów korzystają z zajęć pozalek-

cyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. W związku z tym, iż zajęcia odbywają się w go-
dzinach popołudniowych, uczniowie mają zapewniony ciepły posiłek, jakim 
jest zupa, oraz dowóz do miejsca zamieszkania. 

W bieżącym roku szkolnym w projekcie bierze udział 116 uczniów.
Do głównych celów projektu „PRYMUS – wysokie wyniki to lepsza przy-

szłość” należą między innymi: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
mających trudności w nauce oraz utrudniony dostęp do edukacji, rozwija-
nie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień młodzieży, a także wsparcie 
pedagogiczno – psychologiczne. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by 
rozbudzić w uczniach potrzebę podnoszenia własnych umiejętności i pogłę-
biania wiedzy. Szczególna uwaga skierowana jest ku uczniom klas trzecich 
przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.

Zarządzanie projektem 
koordynator projektu – Anna Łysiak, asystent koordynatora – Irena Jusz-

czyk, Obsługa księgowa -  Lucyna Prekwa,  Specjalista ds. administracji i fi-
nansów - Magdalena Pędzik,  Specjalista ds. monitorowania i PEFS -  Bartosz 
Zdanowicz,  Specjalista ds. promocji i ewaluacji - Jowita  Pawlak,  utrzymanie 
strony internetowej – firma VISION CREATION  

W ramach projektu „PRYMUS – 
wysokie wyniki to lepsza przyszłość” 
w  Publicznym Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy zajęcia grup 
wyrównawczych oraz grup uczniów 
uzdolnionych prowadzą następujący 
nauczyciele:

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 
Szarych Szeregów zajęcia grup wyrów-
nawczych oraz grup uczniów uzdolnio-
nych prowadzą następujący nauczycie-
le:

Blok przyrodniczy:

Blok matematyczny z ICT:
Magdalena Jońca  – matematyka (za-

jęcia wyrównawcze oraz grupa prymu-
sów)

Grzegorz Zając   – matematyka (zaję-
cia wyrównawcze)

Wiesława Cedro -  informatyka  wy-
równawcze oraz grupa  prymusów)

 
Blok humanistyczny:

Blok językowy:
Anna Rozmiarek  – język angielski 

(zajęcia wyrównawcze)
Aleksandra Kasperczak – grupa pry-

musów 
Anita Rybus  – język niemiecki (zaję-

cia wyrównawcze)

Blok:  warsztaty pedagogiczne – 
„Wybierz swój los” - Iwona Gnat 

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego

W głębi jej  małego serca 
wszystko jest nadzieją!   

Każdy zna, choć jedną osobę, o której może wyrazić opinię, że jest dobrym 
człowiekiem. Zawsze chętny do udzielenia pomocy innej osobie, bezintere-
sowny, nie oczekuje niczego w zamian. Ale, czy naprawdę tak jest? Czy są 
ludzie, którzy pomagają innym zupełnie społecznie? Możemy się spotkać 
z dwoma rozbieżnymi poglądami. Jedni uważają, że w dzisiejszym świecie 
nikt nie działa z pobudek filantropijnych, gdyż każdy dba tylko o swoje do-
bro. Inni twierdzą, że są ludzie, którzy po prostu są dobrzy z natury, to oso-
by, o których się mówi, że mają złote serce. Tego potrzebnego odruchu zło-
tego  serca potrzeba dla maleńkiej Lilianki , której historia jest zawarta w 
apelu rodziców, którzy poprzez każdy możliwy sposób chcą przywrócić jej 
zdrowie. Pisanie o maleńkim chorym dziecku zawsze wzbudza emocje, któ-
rych podstawą kwestią jest chęć niesienia pomocy. Jej uzasadnienie jest bar-
dzo proste to nic innego jak zdrowie i radość rodziców, którzy nakładem 
wielu wyrzeczeń chcą zapewnić wszystko, co najlepsze dla niego. Los jednak 
nie zawsze jest łaskawy. Oprócz narodzin zsyła również często sytuacje, któ-
re są nie zrozumiałe i trudne do zaakceptowania nie tylko dla rodziców, ale 
i zupełnie obcych osób. Historia rodziców dwóch dziewczynek, których los 
rozdzielił poprzez chorobę jest niepojęta i budzi zawsze pytanie, dlaczego 
właśnie tak się stało? W myśl słów „…A serca nie lubią cierpieć” spróbujmy 
rozważyć jak wielką siłą jest pomoc  wielu serc dla tego jednego maleńkiego, 
które dopiero wybija swoją historię życia.  Opr. Jarosław Bzowy 

Numery kont bankowych: 










Okaż serce podaruj mi życie……. 
 
Jesteśmy rodzicami dwóch przecudnych dziewczynek: Zuzi i Lili. Zuzia przyszła na świat 
25 stycznia 2008 r. z wrodzonym zarośnięciem dwunastnicy. Przeszła 3 operację, które 
przeżyła, ostatnia "powiodła" się, lecz 10 marca 2008 r zmarła  z powodu zakażenia       
uogólnionego (klebsiella pneumoniae) które doprowadziło do niewydolności                   
wielonarządowej. Świat przestał istnieć, a życie nie miało sensu…. Musieliśmy nauczyć 
się żyć od nowa. Kiedy 15 sierpnia 2009 r  okazało się, że jestem w ciąży strach, szczęście                      
i poczucie pustki towarzyszyły nam przez 9 miesięcy. Baliśmy się, pomimo zapewnień 
lekarzy, że wszystko jest dobrze. Lila urodziła się 19 kwietnia 2010r., jako zdrowe          
dziecko. Nasze szczęście nie trwało jednak długo. Po kilku tygodniach pediatra 
„wysłuchał” szmery nad serduszkiem. Od tego czasu odwiedziliśmy kilku kardiologów, 
którzy        stawiali różne diagnozy. W całym tym zamieszaniu i bezradności trafiliśmy do 
profesora Malca, który ostatecznie rozwiał nasze wątpliwości: ubytek                               
międzyprzedsionkowy (ASD) sinus venosus i najprawdopodobniej nieprawidłowy         
częściowy spływ żył płucnych (PAPVD). 
Ciężko jest pogodzić się ze śmiercią, czy chorobą własnego dziecka. Jak wszyscy rodzice 
pragniemy, aby Lila znalazła się pod opieką najlepszych specjalistów. Poznaliśmy           
profesora Malca i pragniemy, aby to On zoperował serduszko naszej Kruszynki, przede 
wszystkim dlatego, iż jest On wybitnym specjalistą. Niestety, koszty pobytu w Klinice       
w Monachium (około 15.200 euro) przekraczają nasze możliwości finansowe, dlatego    
prosimy wszystkich ludzi o wielkim sercu o pomoc. Podarujcie nam życie…. 
 
Świat bez Niej nic nie znaczy, bo to Ona jest całym światem…. 

Rodzice Lilianki 

POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY 

Zbiórka pieniędzy możliwa jest dzięki pomocy fundacji „Cor Infantis”. 
Wszelkie informacje dostępne są na stronach: www.corinfantis.org oraz 

www.sercelilianka.pl 

Przekaż 1% podatku 
OPP: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis  

KRS: 0000290273 z dopiskiem Liliana Ostrowska 
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Do wynajęcia 
powierzchnia 

handlowa 300 m2 
z ogrzewaniem. 

509 528 688

Sprzedaż 
choinek i karpia 

ul Wiejska 40 oraz 700 lecia 
obok cukierni „Asprod” 

od 21 grudnia

Choinki 
świerk srebrny cięty  

i w doniczkach oraz jodła 
kaukaska. Poleca szkółka 

w Karsku - 606 106 142. 

Wynajmę pomieszczenie 
biurowe 200 m2, 

własne ogrzewanie, po remoncie, 
parking, teren zamknięty.  

Budynek przy ul. 3 Maja 31  
w Nowogardzie. 663 500 501

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów 
meblowych z litego drewna. Obecnie poszukujemy osoby  na stanowisko: 

kIerOWNIk DZIaŁU kONTrOlI JakOŚCI  
Miejsce pracy:   Osina 
Wymagania:
Wykształcenie wyższe, mile widziane ukończenie studiów podyplomowych 

lub kursów z zakresu zarządzania jakością,
Doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku w firmie produkcyj-

nej,
Znajomość systemów zarządzania jakością ISO 9001:2008, 
Uprawnienia audytora wewnętrznego SZJ,
Umiejętność obsługi komputera MS Office,   
Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników,
Otwartość na nowe rozwiązania, 
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przemyśle drzewnym.

reFereNT DS. aNalIZ   
Miejsce pracy:   Osina 
Wymagania:
Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe w zakresie in-

formatyki ekonomii, finansów lub pokrewne, 
Dobra znajomość pakietu MS Office, 
Bardzo dobra znajomość MS Excel jako narzędzia do tworzenia analiz,
Wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia,
Terminowość, sumienność i dokładność,

Zatrudniona osoba będzie współpracować z zespołem w zakresie zbiera-
nia i opracowywania danych, sporządzania analiz finansowych oraz przy-
gotowywania zestawień, raportów i prognozowania kosztów.

Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę ciekawą i samodzielną pracę w prężnie 

i dynamicznie rozwijającej się firmie możliwość rozwoju zawodowego nie-
zbędne narzędzia do pracy

Oferty zawierające CV, list motywacyjny,  prosimy kierować na adres:
„Rekrutacja@drewpol.pl”
Oferty prosimy przesyłać do dnia  09 styczeń 2011 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

reklama reklama

NalP

Do zobaczenia w Nowym Roku
W niedzielę, 19 grudnia rozegrano ostatnią w tym roku kolejkę zmagań w 

Nowogardzkiej Amatorskiej Lidze Piłkarskiej .
Oto wyniki:

 II LIGA - 10 kolejka:
Old Punks  - Czarne Chmury                           3 : 4 ( 2 : 2 )
Jantar - Nehuera                                              6 : 3 ( 5 : 1 )
Czarne Koszule - Błękitni                               0 : 6 (0 : 2 )
Ogień w Okopie - Bosman                              2 : 2 ( 2 : 1 )
Zamkowa 7 - Skorpiony                                  1 : 5 ( 1 : 3 )

Tabela
1. Jantar                    10         22    41:17
2. Zamkowa 7          10         20    36 :26
3. Czarne Chmury    10         18    26:20
4. Skorpiony            10          17   31: 21
5. Błękitni                10          17   24 : 20
6. Ogień w okopie    10          14   32:33
7. Old Punks            10          12   18:30
8. Bosman                10          11   19:24 
9. Nehuera Osowo    10           6    23:36
10. Czarne Koszule   10           6    23:44 

Klasyfikacja strzelców II ligi po 10 kolejce:
23 - Langner D., 15 - Świca P., 10 - Sulima R. i Sobieralski J.,
Budowlani ?Seniorzy                           6 : 1 ( 3 : 0 

I LIGA - 8 kolejka: 

Budowlani - Seniorzy                           6 : 1 ( 3 : 0 
Herosi  - Tubisie                                    4 : 6 ( 3 : 1 )
Pampeluna  - Probud                              5 : 1 ( 2 : 0 )
BTCH  - Bad Boys                                 2 : 5 ( 1 : 2 )

Tabela
1. Bad Boys        24     31 :13
2. Budowlani      16     30 :14
3. Probud            15     22 :23
4. Tubisie            13     20 : 14
5. Pampeluna      10      19 : 16
6. Seniorzy          8       17 : 24
7. BTCH             4        15 :24
8. Herosi             3        14 : 40

Klasyfikacja strzelców I ligi:
11 - Wolny M., 9 - Wnuczyński G., 8 - Stachowiak M.,

 Następna kolejka NALP rozegrana zostanie 9.01.2011 r. 
Opr. LMM
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Długołęka 36/18

Oferuję:
Choinki, świerk 
srebrny kłujący, 
świerk pospolity,
 jodła kaukaska  

oraz  
świerk kłujący 

w donicach
tel. 504 124 180

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewidencje 
przych. (ryczałt), VAT i pozostałe 
ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje po-
datkowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Salon glazury 
i wyposażenie łazienek, 

panele podłogowe 
deska barlinecka

DOM HANDLOWY „VELES” (za netto)
Ul.  5 marca 7, Nowogard
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na warsz-
tat z kanałem w centrum Nowogardu 
powierzchnia 70 m2 tel. 660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w centrum 
Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) po 
kapitalnym remoncie ze względu na 
osobę niepełnosprawną zamienię na 
parter lub I piętro. Może być mieszka-
nie do remontu w budynku wolnosto-
jącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Pokój do wynajęcia; tel.: 725  590  955 
po 2000

• Wynajmę lokal przy ulicy 3-go Maja 
503 150 300.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, Warszaw-
ska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 605 
522 340.

• Nowogard kompleks dwóch działek o 
łącznej pow. 5864 m2 i 5904 m2 plan 
zagospodarowania terenu, inwesty-
cyjna, 1 ogrodzona, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 35 PLN netto m2, Tel:, 
660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jednoro-
dzinne, plan zagospodarowania tere-
nu, pow. 26831 m2, w całości 20 PLN, 
po podziale 45 PLN m2, Tel:, 660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy smo-
czaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, usługi, 
plan zagospodarowania teren, przyle-
ga do nowego cmentarz, droga asfal-
towa, 35 PLN m2, Tel. 660 424 989.

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 125 m2 przy ulicy 5-go marca 
13 (centrum miasta) 667 994 240

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Wynajmę garaż na ulicy Jana Pawła – 
609 931 915

• Do wynajęcia mieszkania: trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej- 
602 677 563

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa po-
koje, łazienka i kuchnia- wyposażone; 
501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II; 
607 580 172.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajo-
wej, 668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Gryfitów, 
785 913 974

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 91 
39 21 637

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 39 
21 603; 663 748 230

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w No-
wogardzie- 600 769 600.

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
29 m2, cena 95 000. Tel: 695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta. Tel: 510 026 866, po 
godz. 18:00

• Wydzierżawię warsztat z kanałem, 
200 m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia 3 poko-
je z kuchnią 60 m2 ul Zamkowa 
665 001 251

• Mieszkanie do wynajęcia , Centrum 3 
pokoje, umeblowane od 1.01.2011- 
Tel. 601 724 492

• Wynajmę sklep 18 m2 609 388 700

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogardzie, 
prąd, woda, WC, 91 39 21 558

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na mniej-
sze. 665 562 511

• Do wynajęcia kawalerka z ume-
blowanym aneksem kuchennym 
728 234 952

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy   w Grabinie do remontu. Po-
wierzchnia działki 4884 m2 
Cena 195.000. Kontakt 00 442 085 795 
117, 00 447 738 444 727

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w cen-
trum miasta. Tel. 510 026 866, po godz. 
18.00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Kupię mieszkanie na ul. Boh. Warsza-
wy- 608 302 040

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 

budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam kawalerkę przebudowaną 
na dwa pokojwe z dużym balkonem, 
600 368 810

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we- 728 234 952

• Do wynajęcia kawalerka- 698 548 788

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta mar-
ki Rover serii 400, 200, cena kompletu 
120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 km, 
08/2006, książka serwisowa (ser-
wisowany w aSO Opel kozłowski - 
faktury), klimatronic dwustrefowy, 
nowe: rozrząd, olej, filtry, klocki ha-
mulcowe, opony zimowe. Zadbany 
po dużym przeglądzie. Cena 41 500 
zł. Tel. 605 522 340, Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, Tel. 
695 628 830

• Sprzedam Opel Omega B CD combi 
1994 r. 2.0 16V, centralny zamek, ABS, 
elektr. Lusterka i szyby, szyberdach, 
kom. Pokładowy + komplet opon zi-
mowych srebr. Metalik stan dobry. 
Cena 4 500 tel. 696 418 677

• Japończyka, Mercedesa 190 D do 1997 
r., stan obojętny, tel. 510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do gol-
fa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• Sprzedam opony zimowe 205/60/R16. 
665 602 233.

• Opony zimowe z felgami 14/175/65 
sprzedam Tel. 669 889 627

• Sprzedam motor Ronat rok 2009, 
696 630 538

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Vinieta”. 
– 91 39 18 316

• Sprzedam gęsi oskubane na zamówie-
nie. 796 759 414.

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam mieszankę- 600 345 068

• Sprzedam prosiaki- 600 345 068

• Prosięta sprzedam Nowaczyk, Koryto-
wo 38.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierze 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 48 
14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. www.
zespolacord.pl. Tel. 501 383 380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Remonty 784 053 493

• Transport- bus Max 784  053  493, 
604 963 120

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja pra-
cowni szkolnych. Faktury VaT. Tel. 
508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubezpiecze-
nia. Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, re-
klama na pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lamina-
cja, studio reklamy VIZART, Nowogard, 
ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie tel. 
607 646 830 oraz 91 39 23 684
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www.extradom.net.pl

ZaPraSZamY DO NaSZeGO BIUra

NOWOGarD,
 Ul. 3 maJa 13

tel. 91 392 22 33, 
kom. 508 312 261
licencja nr 4399

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł
 72-200 Nowogard

ul. 3 Maja 13 
tel/fax 91 39 222 33

72-100 Goleniów
ul. Szkolna 6

tel/fax 91 407 33 77

72-300 Gryfice
ul. Niepodległości 65
tel./fax 91 384 33 77

Zapraszamy do naszych biur:

Zachęcamy do składania ofert cenowych. Przeprowadzimy dla kupują-
cego formalności związane z kredytem.  Zapraszamy!

• Korepetycje, matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej 
Robert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. Tel. 
886 310 425 

• korepetycje j. angielski 668 229 063

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie mu-
rów, stropów, dachu. 91 39 21 933; 
600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i bez 
BIK- 607 092 509

• Zespół muzyczny, zabawy, wesele, 
Sylwester, imprezy okolicznościowe. 
693 225 036; 609 312 088

• Usługi BeHaPe- Krzysztof kazański- 
szkolenia BHP i P.POŻ- kompleksowa 
obsługa firm 607 260 528.

• Usługi hydrauliczne; 695  848  557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Korepetycje z języka niemieckiego- 
tel. 665 541 960

• Naprawa aGD, pralki, lodówki, 3-go 
maja 48. Naprawy domowe. Tel. 
607 719 505

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, regipsy, panele, z 15 letnim sta-
żem w Niemczech. 784 188 147

• Mikołaj na święta tel. 727 569 687 po 
15.00.

• meble na wymiar. Tanio i solidnie, 
697 786 967

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, ta-
nio- 696 138 406

• Docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podłogi; 
Tel: 600 626 268

• Mikołaj do wynajęcia 504 965 111

• Sprzątanie pomników- 504 965 111

• Profesjonalne odśnieżanie dachów ta-
nio- 791 111 749

• Odśnieżanie dachów- 785  931  513; 
91 39 11 153

• Korepetycje, matematyka- 505  793 
280

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe – Niemcy, Austria, Anglia, Irlan-
dia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• restauracja „PrZYSTaŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. Dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Zaopiekuję się dzieckiem- 663 468 818

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w 
Niemczech, 724 080 139

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata, matka z rodowo-
dem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Sprzedam skóry z lisów srebrnych i ru-
dych, tel. 91 39 20 801.

• Drewno kominkowe, pocięte i  porą-
bane. 603 353 789

• Karp świąteczny: spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy 
ul. Boh. Warszawy nr 107 obok skle-
pu wędkarskiego oraz w domu przy 
ul. Dąbrowskiego 9 tel. 91 39 20 763

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 
i CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21  603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696  987 
322

• Sprzedam piec gazowy CO (dwubie-
gowy) 2-letni- w bardzo dobrym sta-
nie. 502 026 949; 519 375 032

• Sprzedaż wianków słomkowych suro-
wych- 504 965 111

• Sprzedam Nokię 2330 classic. 
Nowa nieużywana, cena 140 zł, Tel. 
504 965 111

• Sprzedam pianino, 726 280 768

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

RADCY 
PRAWNEGO

601 949 077
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165

Do wynajęcia  
pomieszczenie 
po sklepie komputerowym 

(były Komputronik) 
I piętro, pod działalność 

gospodarczą, biurową 
lub handlową

Tel. 509 250 996
Budujemy  

energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

Radosnych, spokojnych 
pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia oraz
wielu dni pełnych optymizmu 

i szczęścia w Nowym 2011 Roku
składają swoim klientom 

i odbiorcom usług
Zarząd i pracownicy

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie

Szanowni Klienci.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2011  

dużo zdrowia szczęścia, radości,  
Bożego błogosławieństwa, zgody  

i pojednania, otwarcia na potrzeby 
innych oraz wiele łask Bożych 

życzy Zakład Fryzjerski, ul. Boh. Warszawy 100

Wszystkim Diabetykom 
oraz ich Sympatykom

Wszystkim diabetykom oraz   ich sympatykom w imieniu 
własnym oraz całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam 
Najserdeczniejsze Życzenia miłych i pełny otuchy  Świąt Bo-
żego Narodzenia wewnętrznego spokoju oraz życzliwych ludzi  
wokoło, wytrwałości, radości  i oparcia w  najbliższych.

W nadchodzącym Nowym 2011 roku  samych wyrównanych 
poziomów cukru, przyjaciół w chwilach słabości, oraz wszyst-
kiego dobrego. Trzymajcie się dzielnie   i nie poddawajcie się.

Eugeniusz Tworek
Prezes  PSD Koła Nowogard
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka                         krZYżóWkakupon - 23.12

CHOINka CZY PlaSTIk…
Ja rozumiem, że popyt, 
Że produkcja, że rynek, 
Ale błagam: nie róbcie
Plastikowych choinek!
W każdym razie na razie 
Bowiem ja, wstecznik podły
Wolę drzewko na bazie
Świerka, a jak da się to jodły…

BeTleJem 
Gwiazda przewodnia 
Tka srebrną światłość 
Na niebo skłonie – 
Trzej Monarchowie 
Idąc za blaskiem 
Przyszli z pokłonem. 
 W szelestach siana 
Trzód białe runo,
Juczne wielbłądy. 
Dziecinę małą 
Ze snu zbudzono 
W żłobie ubogim. 
Anieli grają 
Pieśń płynie wartko, 
Hosanna! Wiwat!
I woni tyle 
Ambry i nardu, 
Kadzidło, mirra.
Tylko Maryi
 Wzrok zatroskany 
Myślą ucieka.
Narodzonego.
Tuli z oddaniem 
Matka i Pieta.

rOZSĄDNY 
Rozsądny, kto ze stołka zlazł,
Na własnych nogach i w sam czas. 

ŻYCZENIA ABY WSZYSTKIE DNI W ROKU 
BYŁY TAK SZCZĘŚLIWE, JAK TEN 

JEDEN WIGILIJNY WIECZÓR, 
ABYŚCIE ŚMIAŁO PATRZYLI 

W PRZYSZŁOŚC.
Czytelnikom Humoru życzy: Henryk Wyniki losowania nagród podamy w wydaniu z 31 grudnia 2010 roku.
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roZkŁAd jAZdY bu sów INForMATor LokALNY - NowoGArd

TELEFoNY

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

Garaże 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PrZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 
kursuje w niedziele w roku szkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd 
PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dwor-
ca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

roZk£Ad jAZdY pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)
Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38
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- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,52 zł/m3 netto + należny podatek 
VAT (8%) = 2,72 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 
7,50 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT (8%) = 8,10 zł/odbior-
cę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 
wodomierza dodatkowego – 10,93 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek 
VAT (8%) = 11,80 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 
wodomierzy dodatkowych - 14,36 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek 
VAT (8%) = 15,51 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalowa-
nego w lokalu w budynku wielolokalowym – 3,43 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT (8%) = 3,70 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym –6,86 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT  (8%) = 7,41 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym – 10,29 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT (8%) = 11,11 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,34 zł/odbior-
cę/m-c netto + należny podatek VAT (8%) = 5,77 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,52 zł/m3 netto + należny podatek 
VAT (8%) = 2,72 zł/m3 brutto dla Gminy rozliczanej za wodę pobraną z pu-
blicznych studni i zdrojów, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i 
na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zie-
lonych,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,00 zł/m3 netto + należny po-
datek VAT (8%) = 3,24 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość od-
prowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określone-
go zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów do-
tyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,09 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT (8%) = 5,50 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
na terenie Gminy wynoszą:

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie 
do urządzeń wodociągowych* 270,00 291,60

2. Stawka za przyłączenie 
do urządzeń kanalizacyjnych* 270,00 291,60

* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z 
§ 5 ust. 7 Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłącze-
niowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.

 W przypadku negatywnego odbioru – opłata za odbiór następny wynosi 50% 
stawki podstawowej.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

Lp.
Wskaźniki określone w umo-
wie na zbiorowe odprowadza-

nie ścieków

Stawka opłaty w zł 

Do 20 %*
Powyżej 

20% 
do 50%*

Powyżej 
50% 

do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 
9,5 do 10,0 

**

Poniżej 
6,0 do 5,5 
i powyżej 

10,0 do 
10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 
i powyżej 

10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ 
z VAT

netto/ 
z VAT

netto/ 
z VAT

netto/ 
z VAT

G
ru

pa
 I 1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

G
ru

pa
 II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT

6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się ete-
rem naftowym

G
ru

pa
 II

I

8.
Związki biogenne: 
azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9.

Metale ciężkie:
Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, 
V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo 
czynne anionowe

12. Siarczki

13. Fenole

G
ru

pa
 IV

14.

Substancje szczególnie szko-
dliwe dla środowiska wodnego 
- wymienione w załączniku Nr 
1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substan-
cji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym 
Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) 
znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia 
na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji dotyczą-
cych świadczonych przez nas usług.

POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 26 lub 27, e-mail: pok@puwis.pl.

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

informuje, że w związku ze zmianą treści art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków ulega zmianie taryfa w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towaru i usług .  
W związku z powyższym dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stawka podatku VAT 

w odniesieniu do ww. usług wyniesie 8% . 
Ceny i stawki opłat dla Odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Nowogard wynoszą:
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SkórOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

1,20 zł

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA • 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80
P R O M O C J A  

wszystkich kolekcji farb
w niskich cenach 

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

WYKŁADZINA PCV
już od 15 zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
już od 23 zł/m2
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zakład handlu Laskowscy 15 Lutego 9c 

lokale do wynajęcia 
o pow. 120 m2, 40 m2, 40 m2 przeznaczone pod działalność 

handlową, biurową, usługową. Duży parking. Tel: 91 39 20 776

Czytaj s. 4

Co potrafi 
śnieg  
na torach

Słuchając komunikatów o trudno-
ściach na kolei nie zdajemy sobie spra-
wy jak wielkie problemy stwarza śnieg 
na torach. Naoczny przykład mieliśmy 
w pnie dziełek ok. godziny 10.00,. szla-
ban na przejeździe kolejowym przy ul. 
700-lecia zamknięty, kolejki samocho-
dów kilometrowe, przechodnie prze-
chodzą obok albo przez …wagony. 
Skład osobowy przetaczany z jednego 
toru na drugi wjechał na boczny nie-
odśnieżony tor i … wyskoczył z szyn. 
Niewiarygodne ale prawdziwe – 20 cm 
śniegu uniosło koła szynobusu! Wa-
gony odczepiono i wycofano, przejazd 
częściowo udrożniono puszczając ruch 
samochodów jednokierunkowo. Szy-
nobus blokował kawałek przejazdu 
czekając na specjalistyczny sprzęt. A 
jak wyglądają tory gdy wiatr utworzy 
zaspy wysokie na metr?

LMM

Glicko 

Świetlica w ogniu

12 osób bez dachu nad głową – to bilans pożaru jaki wybuchł w 
Glicku w nocy ze środy na czwartek 23 grudnia o godz. 1.30. W bu-
dynku znajdowały się trzy mieszkania prywatne i świetlica wiejska. 
Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał. Policja prowadzi czynności 
mające na celu ustalenie przyczyn zdarzenia. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 99 (1934)

Kronika policyjna ks. legutko - proboszczem, 
ks. Łukjaniuk - dziekanem

Z nowym rokiem zgodnie z postanowieniem arcybiskupa Andrzeja Dzię-
gi dotychczasowy administrator parafii pw. WNMP ks. Grzegorz Legut-
ko zostaje mianowany proboszczem tej najstarszej nowogardzkiej parafii 
. Jednocześnie dziekanem dekanatu Nowogard został ustanowiony pro-
boszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego ks. Kazimierz Łukjaniuk do-
tychczasowy wicedziekan dekanatu W ten sposób zostały ostatecznie uzu-
pełnione wakaty po zmarłym ks. Grzegorzu Zaklice. Diecezja szczecińsko 
kamieńska liczy 36 dekanatów . W skład dekanatu Nowogard wchodzą 3 
parafie nowogardzkie oraz parafie w Dobrej pw. Św. Klary, w Długołece 
pw. Św. Anny, w Strzelewie pw. Św. Sylwestra, w Wierzbięcinie pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, w Żabowie pw. MB Różańcowej. 

Korzystając z okazji nowych no-
minacji przypominamy niżej pod-
stawowe informacje dotyczące 
struktury kościoła katolickiego za-
czerpnięte dzięki uprzejmości por-
talu Opoka

Najmniejszą organizacyjną jed-
nostką Kościoła jest parafia. Kieruje 
nią proboszcz. Pomagają mu: wika-
riusz, ewentualnie diakon, kościelny 
i organista. Większe parafie posiada-
ją często specjalnych katechetów do 
nauczania wiary. Niejednokrotnie też 
parafie dysponują swoim przedszko-
lem lub podobną placówką, kierowa-
ną zazwyczaj przez siostry zakonne.

W parafii, gdzie kwitnie życie re-
ligijne, oprócz stałych pracowni-
ków działają również osoby spełnia-
jące swe zadania honorowo. Rada 
parafialna i komitet kościelny dzie-
lą między siebie rozmaite zadania 
wewnątrz parafialne, a także słu-
żą proboszczowi radą. Widzialnym 
ośrodkiem parafii jest kościół para-
fialny z ołtarzem i amboną, taber-
nakulum, chrzcielnicą i konfesjona-
łem. Inne budynki i pomieszczenia 
(dom parafialny, sale katechetyczne, 
przedszkole) świadczą o tym, że we 
wspólnocie Jezusa Chrystusa ważne 
są nie tylko nabożeństwa.

Kilka parafii tworzy dekanat, na 
czele którego stoi dziekan. Najstar-
szą i najważniejszą jednostką Ko-
ścioła jest biskupstwo (diecezja), 
kierowane przez biskupa. Biskupim 
urzędem do kierowania diecezją jest 
kuria.

Kilka biskupstw tworzy prowincję 
kościelną, na czele której stoi arcy-
biskup (metropolita). Biskupi dane-
go kraju tworzą konferencję episko-
patu.

Na czele wszystkich biskupów stoi 
biskup Rzymu, papież. Jest on na-
stępcą św. Piotra i widzialną głową 
Kościoła powszechnego. Wspoma-
ga go Kuria Rzymska, która speł-
nia wszystkie zadania administracji 
kościelnej. Mniej więcej co trzy lata 
zbiera się w Rzymie synod bisku-
pów. Biorą w nim udział przedsta-
wiciele konferencji episkopatów. Sy-
nod biskupów służy papieżowi radą 
w kierowaniu Kościołem.

Specjalne zadania spełniają kardy-
nałowie. Mianuje ich papież. Poma-
gają mu - o ile są w Rzymie - w kie-
rowaniu Kościołem. Inni kardynało-
wie są zarazem biskupami w rozma-
itych diecezjach świata. Wszyscy ra-
zem tworzą oni kolegium kardynal-
skie. Po śmierci papieża kolegium 
zbiera się w Rzymie i wybiera jego 
następcę. Zostało to uregulowane 
prawem w 1059 r.

Urzędy kościelne służą Ludowi 
Bożemu. Do nich odnoszą się sło-
wa Jezusa skierowane do uczniów: 
Kto by między wami chciał się stać 
wielkim, niech będzie sługą waszym. 
A kto by chciał być pierwszym mię-
dzy wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 
służyć (Mk 10, 43-45).

Marek Słomski

Uwaga poszkodowani 
przez III rzeszę!

Osoby deportowane z miejsca zamieszkania do pracy przymusowej z te-
renów przyłączonych do III Rzeszy, a dotychczas nie otrzymujące dodatku 
pieniężnego proszone są o zgłoszenie się do Biura Stowarzyszenia w Nowo-
gardzie przy ul. 700-lecia 14 (siedziba Zarządu Budynków Komunalnych).

Biuro czynne w każdy czwartek od godz. 10.00 do 13.00.
Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego SPP

Rajmund Bojarski

20.12 – Poniedziałek 
Godz. 18:45 – Zgłoszenie wybicia 

szyby w domu w miejscowości Karsk
21.12 – Wtorek 
Godz. 12:45 – Zgłoszenie kradzie-

ży biżuterii ze sklepu na ul. 700 Lecia. 
Rozboju dokonał nieznany sprawca po 
użyciu gazu łzawiącego i zaboru biżute-
rii (wyrobów) doprowadził do bezrad-
ności pracownicy sklepu i oddalił się 
w kierunku ul. Rzeszowskiego. Dlate-
go Policja prosi o informację wszyst-
kich tych, którzy mogą coś wiedzieć w  
związku  z tym zdarzeniem 

13:10 – Kolizja drogowa na ul. Że-
romskiego, gdzie zaparkowany sa-
mochód marki Rover uderzył w For-
da Transita i odjechał z miejsca zda-
rzenia. Po ustaleniu sprawcy został on 
ukarany mandatem karnym. 

15:40 – Pracownik sklepu „IN-
TERMARCHE” powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Patrol 
na miejscu wylegitymował nieletnie-
go Marina D., Który dokonał kradzie-
ży kosmetyków. 

17:00 – Kolizja drogowa na UL. Pla-
cu Wolności, gdzie zaparkowany zo-
stał samochód marki Renault uderzył 
cofając w samochód marki Audi 80 

22.12 – środa 
Godz. 08:40 - Powiadomienie o 

włamaniu do pomieszczeń biurowych 
składu złomu na ul. Boh. Warszawy, 
gdzie dokonano kradzieży metali ko-
lorowych. 

08: 40 (ten sam czas) – Kolizja dro-
gowa na ul. Gen. Bema, gdzie doszło 
do zderzenia dwóch samochodów 
Ford-Seat 

Godz. 14:30 – Kolizja drogowa na 
skrzyżowaniu ul. Boh. Warszawy – 
Poniatowskiego, gdzie kierująca naje-
chała  Audi A3 na tył poprzedzającego 
pojazdu marki Mitchubichi Colt 

22:20 – Kolizja drogowa na ul Gen. 
Bema, w której brały udział dwa po-
jazdy VW Jetta – Honda Civic 

23.12 –Czwartek 
01:35 – Uległa spaleniu świetlica 

wiejska w miejscowości Glicko oraz 
dwa przyległe mieszkania. Na obecną 
chwilę trwają intensywne czynności 
wyjaśniające tego zdarzenia. 

09: 45 – Kradzież torebki damskiej z 
zawartością z nie zamkniętego samo-
chodu zaparkowanego przed piekar-
nią na ul. Boh. Warszawy. 

12:15 – Kolizja drogowa na ul. Zie-
lonej, gdzie Ford Transit uderzył w 
VW Sharan 

12:30 – Przywłaszczenie portfe-
la pozostawionego w koszyku skle-
powym w „Biedronce”, gdzie sprawca 
został rozpoznany na monitoringu i 
zatrzymany. Portfel został odebrany i 
zwrócony właścicielce. 

15:50 – Ochrona sklepu NETTO za-
trzymała sprawcę kradzieży sklepo-
wej. Patrol po przybyciu na miejsce 
wylegitymował nieletniego Marcina 
D. gdzie następnie został on odwiezio-
ny do domu. Sprawa zostanie skiero-
wana do Sądu Rodzinnego 

24.12 – Piątek 
Godz. 16:50 – Kolizja drogowa na 

skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej – 
Zamkowej, w której wzięły udział dwa 
pojazdy Renault - Fiat 

25.12 – Sobota 
Godz. 01:20 – Kradzież z włama-

niem do kontenerów z zabawkami i 
odzieżą na targowisku miejskim. Pa-
trol dokonał zatrzymania dwóch 
sprawców. 

26.12 – Niedziela 
Godz. 04:20 – Kolizja drogowa na 

ul. Zielonej Mercedes – Hyundai 
Opr. Jarosław Bzowy 

Państwowa Straż Pożarna 
23.12 – Czwartek Godz.01: 35 – Po-

żar w miejscowości Glicko budynku 
mieszkalnego wraz z świetlicą. Prowa-
dzone są czynności wyjaśniające 

15:22 – Usunięcie konaru drzewa 
leżącego na drodze przy ul. Wojska 
Polskiego 

21:54 – Usunięcie drzewa z jezdni w 
miejscowości Czermnica 

24.12 – Piątek Godz. 07:18 – Usu-
nięcie ułamanego konaru z drzewa w 
miejscowości Redostowo 

08:14 – Usunięcie wywróconego 
drzewa z jezdni pomiędzy miejscowo-
ściami Bodzęcin – Węgorza

25.12 – Sobota Godz. 0:47 – W 
miejscowości Kulice w budynku jed-
norodzinnym zapalił się strop. W wy-

niku szybkiego przybycia Jednostki 
Straży Pożarnej pożar został ugaszony

11:33 – Usunięcie wywróconego 
drzewa z jezdni pomiędzy miejscowo-
ściami Kask – Nowogard 

12:29 – Usunięcie wywróconego 
drzewa z jezdni pomiędzy miejscowo-
ści Karsk – Dąbrowa 

14:48 – W wyniku intensywnie pa-
dającego śniegu radiowóz ugrzązł w 
zaspie na ul. Waryńskiego. Po przyby-
ciu Jednostki Straży Pożarnej pojazd 
został skutecznie uwolniony. 

26.12 – Niedziela Godz.13:25 – 
Usunięcie wywróconego drzewa z 
drogi w miejscowości Miętno 

Opr. Jarosław Bzowy
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

III Sesja rady miejskiej

Ostatnia Sesja  
bardzo robocza...

W środę 29 grudnia radni zbiorą się na ostatniej w tym roku Sesji. Pro-
gram mimo końca roku i raczej świątecznego nastroju jest jednak  roboczy 
i ambitny. Poza rutynowymi punktami radni oficjalnie pożegnają ustępu-
jącego burmistrza Kazimierza Ziembę i … wezmą się do pracy.

W piątą rocznicę  
tragicznego pożaru
kościoła

Obsadzą wakujący po Robercie 
Czapli mandat radnego – zaświad-
czenie o wyborze odbierze i ślubo-
wanie złoży Jan Tandecki, który za-
jął kolejne miejsce na liście wybor-
czej SLD. Następne punkty porząd-
ku obrad to sprawy finansowe – 
zmiany budżetu gminy na rok 2010 i 
zmiany w budżecie na rok 2010 oraz 
dla obserwatorów interesujące usta-
lenie wysokości wynagrodzenia ja-
kie pobierał będzie nowy burmistrz 
Robert Czapla. 

Radni podejmą uchwały o wyzna-

czeniu delegata Gminy Nowogard 
do Związku Celowego Gmin R-XXI 
oraz delegata do Związku Miast Pol-
skich. Ustalą także zasady współpra-
cy z organizacjami pozarządowy-
mi oraz przystąpią do zmiany planu 
przestrzennego zagospodarowania 
dla obrębu Słajsino.

Przypominamy, że w miarę wol-
nych miejsc obrady mogą obser-
wować zainteresowani mieszkań-
cy gminy, ale bez prawa zabierania 
głosu.

LMM

NIE MASZ POMYSŁU NA 
SYLWESTRA? 

Zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury na

SYLWESTROWY MARATON 
FILMOWY 

z lampką szampana i słodkim 
poczęstunkiem.

Początek maratonu 31.12.2010 r. o godz. 20.30. 

Karnety w cenie 70 zł od osoby sprzedawane są w kasie kina „Orzeł”  
i w sekretariacie NDK do dnia 29.12.2010 r. 

Nie ma możliwości rezerwacji miejsc. 

Podczas maratonu zobaczymy nowości filmowe 
pt. „CHRZEST”, „ZEJŚCIE 2” oraz „CHLOE”. 

Serdecznie zapraszamy.

Nowogardzianie!
Opracowuję monografię o ks. Grzegorzu Zaklice. Poszukuję dokumen-

tów, fotografii, wspomnień i wszelkich materiałów dokumentujących życie 
tego wspaniałego człowieka. 

Dlatego proszę o udostępnienie posiadanych materiałów, które po ska-
nowaniu zwrócę właścicielom. Fotografie i wszelkie pamiątki wyżej wspo-
mniane proszę składać w biurze plebanii lub w czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Proszę również o kontakt telefoniczny aby umówić się na wy-
wiad wspomnieniowy. 

Mój telefon 91 39 21 074 lub email: franek@kalendarium.com.pl
Za pomoc serdecznie dziękuję, udostępnione materiały opisane zostaną w 
książce z podaniem źródła ich pochodzenia.

Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe na wydanie albumu, który bę-
dzie wspaniałym hołdem złożonym człowiekowi, który dla wielu z nas był 
duchowym przywódcą i powiernikiem.

Franciszek Karolewski

Zaprezentowana tablica zostanie uroczyście odsłonięta  dzisiaj, tj. we wto-
rek 28 grudnia o godzinie 18.00. 

Foto F. Karolewski
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Uciekli w ostatniej chwili
Pożar zauważył Radosław Idziak, 

jeden z mieszkańców domu. Męż-
czyzna natychmiast zawiadomił straż 
pożarną. 

- Usłyszałem trzaski, obudziłem 
się a nade mną już buchały pło-
mienie. W mieszkaniu była jeszcze 
moja żona i trzymiesięczna córecz-
ka – wspomina, wstrząśnięty do 
dziś wydarzeniem mężczyzna. Całe 
szczęście, że w tym czasie nie było 
dwójki naszych pozostałych dzieci. 
Córka leży w szpitalu w Szczecinie, 
a syn był u dziadka. Straciliśmy cały 
dobytek życia. 

Mieszkanie, które Państwo Idziak 
nabyli zaledwie 3 miesiące temu, 
spłonęło doszczętnie. Oprócz wy-
posażenia i sprzętów domowych, z 

dymem poszły narzędzia, które R. 
Idziak zakupił kilka tygodni temu 
w ramach dotacji urzędu pracy na 
otwarcie działalności gospodarczej. 
Niestety ani mieszkanie ani utracone 
rzeczy nie były ubezpieczone. 

Więcej szczęścia miała druga ro-
dzina. Strażacy zdążyli w porę zagasić 
ogień. Mieszkanie uległo tylko czę-
ściowego zalaniu, do którego doszło 
w wyniku akcji ratowniczo-gaśniczej. 

- Spaliśmy, kiedy nagle ktoś zaczął 
pukać do drzwi. To była nasza są-
siadka. Stała w pidżamie z dzieckiem 

na rękach. Krzyczała, że się pali. W 
pierwszej chwili nie wiedziałam, co 
się dzieje. Zaczęliśmy szybko uciekać 
i ratować, co się da. – wspomina 
Maria Pluta. 

W budynku znajdowało się jeszcze 
jedno mieszkanie. Było ono w trakcie 
remontu. W chwili pożaru nikt w nim 
nie przebywał. 

Akcja ratownicza z utrudnie-
niami

Po kilku minutach od zgłoszenia 
pierwsza na miejscu zdarzenia zja-
wiła się jednostka gaśnicza z OSP 
Orzechowo.  Niestety całe poddasze 
budynku było zajęte przez ogień.  Na 
miejsce dojeżdżały kolejne jednostki 
gaśnicze. Łącznie w akcji brało udział 
siedem zastępów Straży Pożarnej. 

Niestety w hydrancie, który znajdo-
wał się przy budynku było za słabe 
ciśnienie. Strażacy byli zmuszeni 
dowozić wodę z pobliskiego stawu.  

Ostatecznie w wyniku pożaru spa-
leniu uległa cała połać dachu, zawalił 
się także strop. Jedno z mieszkań 
uległo w znacznej części spaleniu. 

Impreza w świetlicy 
Przyczyny pożaru ustala policja. 

Wszystkie informacje wskazują 
jednak na to, że pożar wybuchł w 
świetlicy wiejskiej, z której ogień roz-

Glicko 

Świetlica w ogniu

przestrzenił się na pozostałą część bu-
dynku. Jak udało się nam ustalić, na 
kilka godzin przed wybuchem pożaru 
w świetlicy odbywała się zakrapiana 
impreza. Zresztą nie należało to do 
rzadkości. Jak mówią mieszkańcy 
budynku, świetlica bardzo często była 
wykorzystywana do takich celów. 
Wiadomo też, że drzwi do świetlicy 
nie były zamykane. Mógł tam wejść 
każdy, kto tylko chciał niezależnie od 
pory. Nadzór nad obiektem sprawuje 
sołtys i rada sołecka.  Do końca nie 
wiadomo dlaczego odpowiednie 
osoby nie były w posiadaniu klucza 
do świetlicy. Ten wątek bada także 
urząd miejski, który jest oficjalnie 
właścicielem świetlicy. W przypadku, 
kiedy okaże się, że z tej strony doszło 
do zaniedbań być może miasto będzie 
musiało wypłacić odszkodowania, 
które zrekompensują pogorzelcom 
utratę mienia. Wiadomo, że na razie 
Burmistrz proponował przyznanie 
lokali zastępczych. Poszkodowani 
odmówili, woląc zatrzymać się tym-
czasowo u swoich bliskich. 

Rodziny czekają na decyzję w 
sprawie budynku 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Goleniowie, Hanna 
Krugły, po wykonaniu oględzin, 
wyłączyła w czwartek z rana (23 
grudnia) budynek z eksploatacji, 
nakazując jednocześnie wykonanie 
ekspertyzy technicznej. Oznacza to, 
że pogorzelcy muszą czekać na de-
cyzję o tym, kiedy i czy w ogóle będą 
mogli rozpocząć ewentualne prace 
remontowe. Jeśli w ekspertyzie, poja-

wi się, bowiem zdanie, wykluczające 
możliwość użytkowania pomieszczeń 
znajdujących się w budynku, inspek-
tor budowlany, wyda nakaz rozbiórki 
budynku.  Wyniki ekspertyzy mają 
być znane jeszcze w tym tygodniu. 
Nieoficjalnie wiadomo, że budynek, 
nawet, jeśli zostanie dopuszczony 
do użytku, będzie wymagał remontu 
zaczynając praktycznie od samych 
fundamentów. 

Pomocna dłoń
Poszkodowane w pożarze rodziny 

bardzo szybko uzyskały doraźną po-
moc. Jeszcze w trakcie trwania akcji 
gaśniczej gmina zapewniła im ciepły 
posiłek i pomoc w przewiezieniu 
tego, co udało się uratować. Ośro-
dek Pomocy Społecznej przekazał 
jednorazowy zasiłek w kwocie 1500 
zł oraz odzież. Dzieci po powrocie 
z ferii świątecznych będą otrzymy-
wać także cieple posiłki w szkołach. 
Burmistrz Nowogardu zapewnia, że 
poszkodowani nie zostaną zostawieni 
na pastwę losu. 

Caritas przy parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie organizuje zbiórkę fun-
duszy dla rodzin poszkodowanych w 
pożarze. Pieniądze będą zbierane do 
puszek po każdej Mszy Św. w przyszłą 
niedzielę. 

Rodziny, za pośrednictwem DN 
dziękują wszystkim, którzy okazali 
pomoc, w tych trudnych chwilach. 

Redakcja DN będzie monitorować 
sprawę na bieżąco. 

Tekst i foto Marcin Simiński

12 osób bez dachu nad głową – to bilans pożaru, jaki wybuchł w Glicku w 
nocy ze środy na czwartek 23 grudnia o godz. 1.30. W budynku znajdowały 
się trzy mieszkania prywatne i świetlica wiejska. Na szczęście w pożarze 
nikt nie ucierpiał. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie 
przyczyn zdarzenia. 
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Szkoła miała zaszczyt gościć w 
swoich progach najzdolniejszych 
wokalistów naszej gminy w katego-
rii przedszkola i szkoły podstawowe. 
Dzięki współpracy z Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie mogliśmy zor-
ganizować tę wspaniałą i nastrojo-
wą imprezę. Uczestnicy konkursu to 
uczniowie z 4 nowogardzkich szkół 
podstawowych, 2 przedszkoli oraz 3 
szkół wiejskich.

Prezentacje konkursowe oceniała 
Komisja Artystyczna w składzie:

Ks. Administrator  Grzegorz Le-
gutko – Parafia WNMP w Nowogar-
dzie

Rafał Paśko – Radny Rady Miej-
skiej w Nowogardzie,  

Sebastian Szymański – Dyrektor 
SP1 w Nowogardzie

Po długich i burzliwych obradach 
Jury postanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody ufundowane przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty – Pana Artura Gałęskiego:

Kat. 0-III
1 miejsce – Przedszkole Nr 4 w 

Nowogardzie
1 miejsce – Gabrysia Oraczyńska 

– SP3 Nowogard
1 miejsce – Nikola Bartnicka – 

SP4 Nowogard

2 miejsce – Martyna Basa - SP4 
Nowogard

3 miejsce – Oliwia Maciejuniec – 
Przedszkole Nr 3 w Nowogardzie

3 miejsce – Martyna Woźniak – 
SP Orzechowo

Kat. IV-VI
1 miejsce – SP 3 Nowogard  (Na-

talia Banasiak, Natalia Kosmalska)
1 miejsce – Natalia Gan – SP1 No-

wogard
2 miejsce – SP Długołęka
3 miejsce – Martyna Fedak – SP 

Strzelewo

Pozostali uczestnicy prezentowali 
tak wysoki poziom iż Jury postano-
wiło ich wyróżnić bez wyjątku. Ko-
misja Artystyczna podkreślała wy-
soki poziom prezentacji, różnorod-
ność repertuaru i zachęcała wszyst-
kich do poszukiwania starych, czę-
sto zapomnianych staropolskich pa-
storałek. 

Dziękujemy za mnóstwo pyszno-
ści od sponsorów:  Piekarni Karsk, 
Piekarni Saturn oraz Piekarni B.W. 
Pędziszczak. 

Patrz s. 12

Konkurs kolęd i pastorałek w SP 1
W dniu 21 grudnia 2010 roku Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek pod patronatem Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty – Pana Artura Gałęskiego.

mroźna Zima w tym roku

Jak zmniejszyć zużycie 
gazu?
Oszczędność gazu i innych nośników energii staje się koniecznością. Oto 
klika sugestii, które mogą się przyczynić do otrzymywania mniejszych ra-
chunków, które w okresie Zimy nie należą do małych.

Kilka faktów o niebieskim pali-
wie 

Czyszczenie palników znacznie  
wpływa na oszczędzanie gazu. Ja-
snoniebieski kolor płomienia świad-
czy o czystych dyszkach, a żółty, że 
dysze są np. przytkane. Zgodnie ze 
światową tendencją i dla wspólne-
go dobra (w tym klimatu) musimy 
ograniczać emisję dwutlenku wę-
gla. Jest jeszcze więcej argumentów 
przemawiających za ekonomiczno-
ścią eksploatacji gazu. Wyczerpują 
się światowe zasoby gazu, ropy i wę-
gla i co za tym idzie rosną ceny tych 
paliw. Do tego dochodzą gospodar-
czo-polityczne problemy z ustala-
niem cen energii i płynnością do-
staw. Spór gazowy pomiędzy Rosją 
a Ukrainą niby lokalny, a wywołuje 
duże zaniepokojenie w całej Europie 
również Polsce. 

Łatwo powiedzieć…
Oszczędność eksploatacji gazu  nie 

może polegać na  zakręceniu kurka  
gazem czy obniżania temperatury w 
sposób, który spowoduje wyziębie-
nie naszego mieszkania  zwłaszcza w 
obecnym czasie gdy są takie mrozy i 
pada obficie śnieg. Jednak zdaniem 
fachowców jest możliwe bardziej ra-
cjonalne zużycie gazu i to niekiedy 
bez zmniejszenia komfortu ciepl-
nego. Jednak wymagać to będzie 
z  czasem zmiany złych nawyków, i 

wypracowanie odpowiedniej  dyscy-
pliny, której cel będzie miał na celu 
oszczędność w użytkowaniu gazem. 
Proste sposoby oszczędności 

Jeśli gotujesz wodę np. na kawę 
czy herbatę do czajnika (garnka) 
wlej tylko tyle wody, ile potrzeba. 
Nie grzej jej na zapas, bo niewyko-
rzystany wrzątek jest marnotraw-
stwem gazu (lub prądu).Skoro jeste-
śmy przy gotowaniu na kuchence, 
to warto wiedzieć, że średnica garn-
ka powinna być większa od korony 
palnika, tak aby płomień obejmował 
również dno, a nie tylko ściany na-
czynia. Mniej zużyjesz gazu, jeśli po-
trawy (te, które się da) będziesz goto-
wać pod przykryciem. Nie zapomi-
naj o regularnym czyszczeniu palni-
ków, tak aby dysze były zawsze droż-
ne. Jasnoniebieski kolor płomienia 
świadczy o czystych dyszkach, a żół-
ty, że są przytkane.Dla niektórych 
dyskomfortem będzie rezygnacja z 
godzinnego moczenia się w wannie 
i wzięcie szybkiej kąpieli pod prysz-

nicem. Jednak na takiej zamianie 
można sporo zaoszczędzić (mniej 
wody i gazu). Z drugiej strony, 
15-minutowy prysznic zamiast ką-
pieli może oznaczać większe wydat-
ki, bo więcej wylejemy ciepłej wody. 
Na pewno jednak mniej zużyjesz 
gazu (i zapłacisz niższe rachunki), 
jeśli obniżysz temperaturę w miesz-
kaniu. Jednak pole manewru w tym 
przypadku jest ograniczone, bo dla 
wygody i komfortu cieplnego nie 
da się tego robić w nieskończoność 
(zwłaszcza przy małych dzieciach). 
Zastanów się jednak, czy nie można 
obniżyć temperatury w niektórych 
pomieszczeniach.

Wcześniej  domowe inwestycje  
potem oszczędności

Jeśli masz stare okna i drzwi, wy-
mień je  na nowe najlepiej wio-
sną, gdy piec gazowy w Zasa-
nie nie pracuje .Wymiana ich lub 
uszczelnianie daje pewne oszczęd-
ności które są widoczne z czasem.  
Podobny efekt uzyskasz, jeśli prze-
pływowy ogrzewacz tzw. junkers sta-
rego typu “ze świeczką”, wymienisz 
na nowy z zapłonem elektronicznym. 
Używaj droższego szybkowa-
ru. To rozwiązanie redukuje zu-
życie wody i skraca gotowanie, a 
przy tym zmniejsza zużycie gazu. 
Sprawdź, gdzie możesz oszczędzić 
gaz

Ogrzewanie:
- nowoczesne, kotły kondensa-

cyjne zużywają o ok. 40 proc. gazu 
mniej niż stare,

- stare kotły grzewcze, które pra-
cują już 10 i więcej lat, powinny zo-
stać wymienione,

- regulator temperatury można 
zaprogramować w trybie oszczęd-
nościowym (w nocy i podczas nie-
obecności domowników temperatu-

ra w mieszkaniu może być niższa o 
2 - 4 stopnie,

- grzejniki nie powinny być zasło-
nięte firanami lub meblami (niestety 
kłóci się to czasem z estetyką),

- uszczelnij okna i drzwi (stare i 
nieszczelne - wymień),

- wietrz krótko (kilka minut, ale 
intensywnie (otwierając całkowicie 
okno),

- rozważ zmniejszenie tempera-
tury w mieszkaniu lub w niektórych 
pomieszczeniach. 

Gotowanie:
- do czajnika lej tylko tyle wody, 

ile ci potrzeba - niewykorzystany 
wrzątek to marnotrawstwo,

- średnica garnka ma być większa 
od korony palnika, tak, aby płomień 
obejmował również dno naczynia,

- wszystkie potrawy, które się da 
gotuj pod przykryciem.

- regularnie czyść palniki, aby 
dysze były drożne (żółty płomień 
oznacza, że dysze są przytkane),

Zmywanie:
- nie zmywaj po jednej szklance, 

poczekaj, aż uzbiera się więcej na-
czyń, (ale bez przesady), bo więcej 
gazu zużywa się podczas urucho-
mienia piecyka,

- zmywarka oszczędza sporo cie-
płej wody,

Kąpiel:
- zamiast kąpać się w wannie bierz 

prysznic,
- wymień baterię z dwoma pokrę-

tłami na jednouchwytową. Ustaw 
temperaturę wody tak, by nie mie-
szać ciepłej z zimną.

- jeśli masz stary ogrzewacz tzw. 
junkers starego typu “ze świeczką”, 
wymień go na nowy z zapłonem 
elektronicznym.

Opr. Jarosław Bzowy 
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karate w SP II w Nowogardzie 

Wioletta Jarosiewicz - instruktorka,  
która ciosom się nie kłania 

Jej taktyka na ciekawe  życie
Samoobrona jest często jednym z 

pierwszych powodów, dla którego ro-
dzice zapisują dzieci na treningi ka-
rate. Ta Sztuka Samoobrony przede 
wszystkim jest bodźcem przyspiesza-
jącym ukształtowanie u nastolatka 
pewności siebie, stanowczości, umie-
jętności i dążeniu do celu. Więc takich 
cech, które w późniejszym życiu oso-
by dorosłej dadzą możliwość radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi. Nowo-
gard nie jest może zagłębiem talentów 
wobec tego sportu, ale to nie ozna-
cza, że sport ten nie jest uprawiany. W 
szkole podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie zawiązała się grupa dzieci, któ-
ra dwa razy w tygodniu uczęszcza na 
treningi karate, których instruktorem 
jest Wioletta Jarosiewicz  uprawiają-
ca  Karate Shotokan. Jej przygoda z tą 

dyscypliną rozpoczęła się czternaście 
lat temu, więc jeszcze, gdy była zupeł-
nie małą dziewczynką. Dziś pani Wio-
letta jest utalentowaną zawodniczką i 
posiadaczką wielu nagród jak i tytu-
łów, które zdobyła na zawodach jak 
również instruktorem W Klubie „GI-
CHIN” Goleniów, którego założycie-
lem i głównym trenerem jest Witold 
Traczyk  z stopniem (1dan). Jej wybór 
odnośnie uprawiania karate był tro-
chę przypadkowy, który zawdzięcza 
swojemu ojcu a także lekkiej dysfunk-
cji kręgosłupa, na którą najlepszy miał 
się okazać nie lek, lecz ruch. Mimo, 
że uprawiana przeze mnie dyscyplina 
jest przypisywana dla mężczyzn to nie 
oznacza, że kobieta nie może jej upra-
wiać - Mówi pani Wioletta. Mimo 
młodego wieku jestem już bardzo 
dojrzałą osobą. Zaangażowanie, jakie 

wkładam w uprawianie tej dyscypli-
ny jest dla mnie bardzo ważną częścią 
mojego życia. Jestem również student-
ką II roku na IKF, więc sport i ruch w 
moim życiu bardzo istotny. Na każde 
zajęcia, które prowadzę z dziećmi są 
bardzo dokładnie przemyślane i zapla-
nowane a ich przebieg jest oparty tak, 
by dla dzieci nie był zbyt nudny i mę-
czący fizycznie. Zakres treningów jest 
dostosowany do indywidualnych pre-
dyspozycji danej grupy dzieci. Moje 
treningi nie tylko ograniczają się do 
Nowogardu, ale do Goleniowa. Jednak 
muszę zaznaczyć, że nowogardzkie 
dzieci robią bardzo duże postępy, co 
zauważam na tle innych grup z poza 
Nowogardu. Jak będzie dalsza droga 
instruktorki? Jak na razie skupiam się 
na zajęciach z dziećmi, ale chciałbym 
się rozwijać sportowo i akademicko 
jak również spełnić swoje marzenie 
pojechać kiedyś na Mistrzostwa Świa-
ta i zdobyć tam dobre miejsce.

„Dzieciuchowi” karatecy 
W dniu 16.12.2010 w szkole nr 2 od-

był się kolejny trening Karate dla dzie-
ci. Dziewczynki jak i chłopcy przebra-
ni w kimona wchodząc na sale przy-
bierają miny prawdziwych wojowni-
ków. Ich zajęcia to przede wszystkim 
ruch a także wyrabianie postaw, któ-
rych priorytetem jest gibkość i ogól-
na sprawność fizyczna, na którą skła-
dają się wykonywane ćwiczenia. Czuj-
ne oko instruktorki, rodziców a tak-

że zabezpieczeń podczas kontrolo-
wanych sparingów dopełniają całości 
treningu. Dzieci bardzo żywiołowo i 
wielkim zaangażowaniem wykonu-
ją polecenia, choć na pewno czasami 
nie jest im łatwo wykonywać polece-
nia instruktorki wówczas przycho-
dzą z pomocą rodzice, którzy w do-
brym tonie pokrzykują i zachęcają do 
uczestnictwa. Ich najfajniejszą częścią 
są właśnie kontrolowane sparingi, któ-
rych cel jest taki, by sprawdzić naby-
te umiejętności. Ochraniacze, kaski i 
czujne oko pani Wioletty świadczą, że 
będzie bezpiecznie. Sparing jest ogra-
niczony czasowo, wyzwala w dzieciach 
naturalny odruch rywalizacji. Następ-
nie jest również czas na indywidual-
ną zajęcia, które są wskazówkami dla 
młody adeptów sztuki karate. Jaś, Cy-
prian, Patryk i inne pociechy rodzi-
ców to jeszcze tylko dzieci, które po-
przez zabawę poznają tajniki sztuki 
karate. Jednak za parę lat, kto wie czy 
wśród nich nie wyrośnie kolejny wiel-
ki mistrz sztuki karate, która jest nie 
tylko sportem, ale i pewną filozofią na 
życie.

Opr. Jarosław Bzowy 
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Proszę opuścić mieszkanie  
– natychmiast!

Do redakcji zgłosiła się mieszkanka Nowogardu (dane osobowe zacho-
wujemy do wiadomości redakcji) z wyjątkowym problemem. Sytuację 
opisujemy tak jak przekazała nam Czytelniczka, bez weryfikacji faktów. 
Opowiedziała nam następującą historię:

„Kilka miesięcy temu zawarłam umowę najmu mieszkania trzypokojowego. 
Umowa jest na czas nieokreślony, właściciel wynajmowanego mieszkania za-
pewniał najmującą (zapewnienie ustne), że może tutaj mieszkać latami.  Naj-
mująca urządziła trzy pokoje, ponieważ ma na utrzymaniu piątkę dzieci – 
mebli więc się uzbierało, a dzieci nawiązały koleżeńskie kontakty  na osiedlu 
i w szkole.

Po 7 miesiącach właściciel mieszkania zmienił zdanie – sprzedaję mieszka-
nie – niech pani się natychmiast wyprowadza! Oświadczył to akurat przed 
świętami  i Nowym  Rokiem, w środku mroźnej zimy. Pierwsze kroki skiero-
wałam po pomoc do Burmistrza i zastępcy burmistrza, zaczęłam też szukać 
mieszkania do wynajęcia. Niestety oferowane mieszkania nie są na moją kie-
szeń.

Właściciel, a także przyszły nabywca codziennie mnie ponaglają. Co mam 
robić? Dowiedziałam się także, że Zarządca Wspólnoty ma pretensje, że nie 
wnoszę opłat, a ja przecież zgodnie z umową wnoszę opłaty właścicielowi i 
mam na to zaświadczenia”.

Redakcja nie jest stroną w sporze. Wierzymy, że Urząd Miejski zrobi w 
tej kwestii tyle ile aktualnie może. Nas zainteresował problem ze strony 
prawnej – czy właściciel wynajmując mieszkanie i spisując umowę może 
ją zerwać w każdej chwili, bez względu na okoliczności?

nia stosunku prawnego i wyznacze-
nia dodatkowego, miesięcznego ter-
minu do zapłaty zaległych i bieżą-
cych należności, lub 

3) wynajął, podnajął albo oddał 
do bezpłatnego używania lokal lub 
jego część bez wymaganej pisemnej 
zgody właściciela, lub 

4) używa lokalu, który wymaga 
opróżnienia w związku z koniecz-
nością rozbiórki lub remontu bu-
dynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

3. Właściciel lokalu, w którym 
czynsz jest niższy niż 3 % wartości 
odtworzeniowej lokalu w skali roku, 
może wypowiedzieć stosunek naj-
mu:

1) z zachowaniem sześciomie-
sięcznego terminu wypowiedzenia, 
z powodu nie zamieszkiwania na-
jemcy przez okres dłuższy niż 12 
miesięcy;

2) z zachowaniem miesięczne-
go terminu wypowiedzenia, na ko-
niec miesiąca kalendarzowego, oso-
bie, której przysługuje tytuł prawny 
do innego lokalu położonego w tej 
samej miejscowości, a lokator może 
używać tego lokalu, jeżeli lokal ten 
spełnia warunki przewidziane dla 
lokalu zamiennego. 

4. Nie później niż na pół roku na-
przód, na koniec miesiąca kalen-
darzowego, właściciel może wypo-
wiedzieć stosunek prawny, o ile za-
mierza zamieszkać w należącym 
do niego lokalu, jeżeli lokatorowi 
przysługuje tytuł do lokalu, w któ-
rym może zamieszkać w warun-
kach takich, jakby otrzymał lokal 
zamienny, lub jeżeli właściciel do-
starczy mu lokal zamienny. W lo-
kalu zamiennym wysokość czyn-
szu i opłat, z wyjątkiem opłat nie-
zależnych od właściciela, musi 
uwzględniać stosunek powierzch-
ni i wyposażenia lokalu zamienne-
go do lokalu zwalnianego. 

5. Nie później niż na 3 lata na-
przód, na koniec miesiąca kalenda-
rzowego, właściciel może wypowie-
dzieć stosunek prawny lokatorowi, o 
ile zamierza zamieszkać w należą-
cym do niego lokalu, a nie dostarcza 
mu lokalu zamiennego i lokatorowi 
nie przysługuje prawo do lokalu, o 
którym mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli właściciel, który wypo-
wiedział stosunek prawny na pod-
stawie przepisu ust. 5, nie zamiesz-
kał w swoim lokalu lub zaprzestał 
w nim zamieszkiwać przed upły-
wem pół roku od ustania wypowie-
dzianego stosunku prawnego, loka-
tor jest uprawniony, według swojego 
wyboru, bądź do powrotu do loka-
lu na dotychczasowych warunkach 
bądź do żądania od właściciela za-
płaty różnicy w czynszu i w opła-

tach, które płaci obecnie, w stosun-
ku do tych, które płacił w ramach 
wypowiedzianego stosunku praw-
nego za okres jednego roku. Kosz-
ty przeprowadzki lokatora do loka-
lu ponosi właściciel. [Właściciel jest 
nadto obowiązany do zapłaty loka-
torowi kary ustawowej w wysokości 
15 % wartości odtworzeniowej lo-
kalu.] zd. trzecie w ust. 6 niezgodne 
z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 
2007 r. Nr 128, poz. 902) 

7. Przepisy ust. 4–6 stosuje się, je-
żeli w lokalu właściciela ma zamiesz-
kać jego pełnoletni zstępny, wstępny 
lub osoba, wobec której właściciel 
ma obowiązek alimentacyjny. Wy-
powiedzenie stosunku prawnego, 
pod rygorem nieważności, powinno 
wskazywać osobę mającą zamiesz-
kać w lokalu właściciela. 

8. W wypadku stosunków praw-
nych, które nie ustają przez wypo-
wiedzenie, a w szczególności w wy-
padku spółdzielczego prawa do lo-
kalu, nie jest dopuszczalne ustanie 
stosunku prawnego w sposób i z 
przyczyn mniej korzystnych dla lo-
katora niż to wynika z przepisów 
tego artykułu.

9. W wypadku określonym w ust. 
2 pkt 4 lokatorowi przysługuje pra-
wo do lokalu zamiennego. Obowią-
zek zapewnienia lokalu zamienne-
go oraz pokrycia kosztów przepro-
wadzki spoczywa na właścicielu bu-
dynku, z zastrzeżeniem art. 32.

10. Z ważnych przyczyn, innych 
niż określone w ust. 2, właściciel 
może wytoczyć powództwo o roz-
wiązanie stosunku prawnego i na-
kazanie przez sąd opróżnienia lo-
kalu, jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia co do warunków i 
terminu rozwiązania tego stosun-
ku.

11. Wypowiedzenie najmu w za-
sobach towarzystwa budownictwa 
społecznego może nastąpić tak-
że na podstawie art. 30 ust. 5 usta-
wy z dnia 26 października 1995 r. o 
niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. 
zm.1)). 

M. Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez 

Państwo, ul. Częstochowska 23/7, 
4-100 Gliwice, tel. (+48) 781 729 460 
www.forumpokrzywdzonych.pl

Mamy nadzieję, że właściciel 
przeczyta poniższy tekst i zrozumie, 
że jedynym sposobem na rozwią-
zanie tego problemu jest polubow-
ne załatwienie sprawy, ale to nie na-
stąpi „ani przed świętami, ani przed 
Nowym Rokiem”.

LMM 

Po pomoc zwróciliśmy się do Fo-
rum Pokrzywdzonych Przez Pań-
stwo z którym to Forum na bieżąco 
współpracujemy publikując wyja-
śnienia zawiłych problemów praw-
nych z jakimi spotykają się obywa-
tele. Oto najważniejsze fragmenty 
wyjaśnienia jakie otrzymaliśmy od 
prawnika tegoż Forum:

Generalnie bardzo trudno jest wy-
powiedzieć umowę najmu. Lokato-
rzy są chronieni ustawą o ochronie 
praw lokatorów. Poniżej podaję art. 
11 tej ustawy, w którym znajdują się 
przyczyny wypowiedzenia umowy 
przez wynajmującego (przeważnie 
właściciela mieszkania). W pierw-
szej grupie podstaw wypowiedzenia 
znajdują się przypadki naruszenia 
obowiązków przez najemcę (tej Pani 
to nie dotyczy). W drugiej grupie 
znajdują się przypadki, w których 
lokal jest niezbędny do zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych (dotyczy 
par.3)  W trzeciej grupie znajduje się 
przypadek związany z tak zwanym 
zamiarem zamieszkania przez  wła-
ściciela. Z ustaleń wynika, że właści-
ciel obecny nie chce mieszkać, więc 
ta przesłanka też odpada. Wobec 
tego nie ma podstaw, aby tej Pani 
wypowiedzieć umowę najmu. Jeśli 
ta Pani jest nękana, musi złożyć za-
wiadomienie do prokuratury. Ostat-
nią przesłanką rozwiązania najmu są 
ważne przyczyny, ale wtedy najem 
może zostać rozwiązany przez sąd 
.Z tego, co Państwo piszecie, wynika, 
że ta Pani w ogóle nie musi opusz-

czać mieszkania. Poza tym powin-
na otrzymać wypowiedzenie z po-
daniem powodu. Nawet jeśli ta Pani 
nie płaciła czynszu, to wypowiedze-
nie jest obwarowane konkretnymi 
rygorami (patrz poniżej pkt.2.

1. Jeżeli lokator jest uprawniony 
do odpłatnego używania lokalu, wy-
powiedzenie przez właściciela sto-
sunku prawnego może nastąpić tyl-
ko z przyczyn określonych w ust. 
2–5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej 
ustawy. Wypowiedzenie powinno 
być pod rygorem nieważności do-
konane na piśmie oraz określać 
przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc na-
przód, na koniec miesiąca kalenda-
rzowego, właściciel może wypowie-
dzieć stosunek prawny, jeżeli loka-
tor:

1) pomimo pisemne-
go upomnienia nadal uży-
wa lokalu w sposób sprzeczny z 
umową lub niezgodnie z jego prze-
znaczeniem lub zaniedbuje obo-
wiązki, dopuszczając do powstania 
szkód, lub niszczy urządzenia prze-
znaczone do wspólnego korzystania 
przez mieszkańców albo wykracza w 
sposób rażący lub uporczywy prze-
ciwko porządkowi domowemu, czy-
niąc uciążliwym korzystanie z in-
nych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu 
lub innych opłat za używanie loka-
lu co najmniej za trzy pełne okresy 
płatności pomimo uprzedzenia go 
na piśmie o zamiarze wypowiedze-
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• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego w Nowogardzie. Tel. 
606 291 791. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
warsztat z kanałem w centrum No-
wogardu powierzchnia 70 m2 tel. 
660 797 830

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
590 m2 z budynkiem gospodarczym 
Okulickiego 2a. 514 995 314

• Mieszkanie własnościowe w cen-
trum Nowogardu 2 pokoje (IV piętro) 
po kapitalnym remoncie ze względu 
na osobę niepełnosprawną zamie-
nię na parter lub I piętro. Może być 
mieszkanie do remontu w budynku 
wolnostojącym. Tel. 695 426 044

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, War-
szawska 13, 91 39 26 528; 667 926 528

• Wynajmę mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej, 3-pokojowe, 603 530 638.

• kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie - okolice ul. Ogrodowa, 
Poniatowskiego, J. Pawła II, tel. 
605 522 340.

• Nowogard kompleks dwóch dzia-
łek o łącznej pow. 5864 m2 i 5904 
m2 plan zagospodarowania terenu, 
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga 
asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 35 PLN 
netto m2, Tel:, 660  424  989; 91 43 
26 122

• Nowogard działka na wyjeździe na 
Stargard, rolna z przeznaczeniem na 
budownictwo szeregowe i jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania 
terenu, pow. 26831 m2, w całości 
20 PLN, po podziale 45 PLN m2, Tel:, 
660 424 989

• Nowogard działka ul Górna, przy 
smoczaku, pow. 11,87 Ha, przemysł, 
usługi, plan zagospodarowania te-
ren, przylega do nowego cmentarz, 
droga asfaltowa, 35 PLN m2, Tel. 
660 424 989.

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy 125 m2 przy ulicy 
5-go marca 13 (centrum miasta) 
667 994 240

• Sprzedam kawalerkę 36 m2- Żerom-
skiego 19 IV piętro, cena 80  000. 
883 636 023.

• Sprzedam połowę domu w Nowo-
gardzie, 513 045 346.

• Sprzedam sklep murowany na tar-
gowisku miejskim. 603 668 681

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
782 813 335

• Wynajmę garaż 507 356 117

• Wynajmę mieszkanie 50 m2- dwa 
pokoje, łazienka i kuchnia- wyposa-
żone; 501 662 545

• Sprzedam tanio działkę budowlaną; 
607 083 845.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie – 608 302 040 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 
kwoty 140 000, tel: 608 302 040

• Wynajmę garaż przy ul. Armii Krajo-
wej, 668 838 057

• Sprzedam garaż osiedle Gryfitów, 
785 913 974

• Sprzedam dom w Nowogardzie; 91 
39 21 603; 663 748 230

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 29 m2, cena 95  000. Tel: 
695 644 097 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta. Tel: 
510 026 866, po godz. 18:00

• Wydzierżawię warsztat z kana-
łem, 200 m2. 503 150 300

• Mieszkanie do wynajęcia 3 poko-
je z kuchnią 60 m2 ul Zamkowa 
665 001 251

• Mieszkanie do wynajęcia , Centrum 3 
pokoje, umeblowane od 1.01.2011- 
Tel. 601 724 492

• Sprzedam lub wynajmę kiosk han-
dlowy na targowisku w Nowogar-
dzie, prąd, woda, WC, 91 39 21 558

• Zamienię mieszkanie 58 m2 na 
mniejsze. 665 562 511

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy   w Grabinie do remontu. Po-
wierzchnia działki 4884 m2 
Cena 195.000. Kontakt 
00442085795117, 00447738444727

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w 
centrum miasta. Tel. 510 026 866, po 
godz. 18.00

• Sprzedam dom wolnostojący pow. 
162 m kw., na działce 7 arów, cena do  
uzgodnienia, tel. 662 678 895

• Kupię mieszkanie na ul. Boh. Warsza-
wy- 608 302 040

• Sprzedam DZIAŁKĘ 1005 m2 wraz z 
projektem nowoczesnego energo-
oszczędnego domu, pozwolenia na 
budowę w willowej dzielnicy Gryfic. 
Atrakcyjna cena Tel. 698 531 809

• Sprzedam kawalerkę przebudowaną 
na dwa pokojowe z dużym balko-
nem, 600 368 810

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową na wsi na parterze 30 m2- 
723 907 081

• Dobra ul. Słoneczna – mieszkanie 
własnościowe 4 pokojowe o pow. 
78 m2, II piętro, garaż, piwnica. Cena 
180 000, Tel. 784 088 261

• Dobra, ul. Wojska Polskiego- dom o 
zabudowie bliźniaczej o pow. użyt-
kowej 97, 5 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, strych, piwnica, garaż, bu-

dynek gospodarczy, działka o pow. 
2420 m2, spokojna okolica. Cena 
270 000 tel, 784 088 261

• kredyt, pożyczki hipoteczne. 
Oferta 20 banków w jednym miej-
scu. Uproszczone procedury;513 
-164 -203;Piotr krekora.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam stalowe 4 felgi do auta 
marki Rover serii 400, 200, cena 
kompletu 120 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
srebrny metalik, przeb. 130700 
km, 08/2006, książka serwisowa 
(serwisowany w aSO Opel ko-
złowski - faktury), klimatronic 
dwustrefowy, nowe: rozrząd, olej, 
filtry, klocki hamulcowe, opony 
zimowe. Zadbany po dużym prze-
glądzie. Cena 41 500 zł. Tel. 605 
522 340, Nowogard.

• Sprzedam mercedes stan dobry, 
Tel. 695 628 830

• Japończyka, Mercedesa 190 D 
do 1997 r., stan obojętny, tel. 
510 336 324

• Sprzedam felgi 13 cali stalowe do 
golfa 2- 795 911 886.

• Kupię Toyotę, Mazdę, Nissana, Hondę, 
Mercedesa 190D, Mercedesa 124 2,5D  
do 1998 roku – stan obojętny. Tel. 
510336324

• kredyty samochodowe, leasing 
bez BIk, krD. Uproszczone proce-
dury; 513-164-203; Piotr krekora.

rOlNICTWO

• Sprzedam zboże 531 741 232

• Mieszalnik pasz do 700 kg kupię Tel; 
603 467 609

• Sprzedam kaczki francuskie- 91 39 
50 140.

• Sprzedam 50 prosiąt 91 39 17 617

• kredyty dla rolników. Uproszczo-
ne procedury. Zapraszamy; 513-
164-203; Piotr krekora.

USŁUGI

• Naprawa RTV Sawicki. Kazimierza 
Wielkiego 7. 91 39 20 737

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców CO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
www.zespolacord.pl. Tel. 501  383 
380.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kaJ 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa 1,50 za km. 500 297 054.

• klimatyzacja! Serwis sprzętu aGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• USŁUGI INFOrmaTYCZNe– insta-
lacja oprogramowania, naprawa 
komputerów, sieci komputerowe 
(Windows, linux), konserwacja 
pracowni szkolnych. Faktury VaT. 
Tel. 508 245 385.

• Transport – przeprowadzki. 
791 111 749. Tanio, szybko.

• DUr – DaCH, pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie ul. Wojska Pol-
skiego 3; 669 053 722

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

• Układanie kostki brukowej. 
721 124 740

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Oprawa prac, ksero, wydruki, lami-
nacja, studio reklamy VIZART, Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

• Nauka gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej. 78 88 02 501

• Remonty mieszkań tel 609588240

• Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 
tel. 607 646 830 oraz 91 39 23 684

• Korepetycje , matematyka 668171212

• montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 91 39 72 575, 695 085 470.

• remonty, montaże , wykańczanie 
512 012 856

• Bruk-lin – układanie kostki bru-
kowej Robert Kaźmierowski 
Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Dachy, usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 886 310 425 

• korepetycje j. angielski 
668 229 063
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reklama

• Odszkodowania za słupy- linie ener-
getyczne. 795 093 086

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. Proszę dzwonić po 17-stej. 
695 181 070

• Inwestor zleci firmie wykonanie 
murów, stropów, dachu. 91 39 
21 933; 600 273 171.

• Chwilówka- formalności na telefon, 
697 082 509. 

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK, 607 092 509.

• Remonty, dachy docieplanie- 
692 562 306

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Kredyty dla firm- 601 627 044

• Kredyty gotówkowe, hipoteczne i 
bez BIK- 607 092 509

• Usługi hydrauliczne; 695 848 557; 
502 170 191

• Usługi remontowo- budowlane; 
726 184 901

• Naprawa aGD, pralki, lodówki, 
3-go maja 48. Naprawy domowe. 
Tel. 607 719 505

• remonty, glazura, terakota, szpa-
chlowanie, malowanie, tapetowa-
nie, regipsy, panele, z 15 letnim 
stażem w Niemczech. 784 188 147

• meble na wymiar. Tanio i solidnie, 
697 786 967

• Wykonam glazurę, terakotę, regipsy, 
Tel. 728 801 246

• Transport, przeprowadzki, szybko, 
tanio- 696 138 406

• Docieplanie budynków, malowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy i podło-
gi; Tel: 600 626 268

• Profesjonalne odśnieżanie dachów 
tanio- 791 111 749

• Odśnieżanie dachów- 
785 931 513; 91 39 11 153

• Korepetycje, matematyka- 
505 793 280

• Blacharstwo i lakiernictwo samocho-
dowe- Jakub Jankowski, Wojtaszyce 
37, Tel. 721 032 445; 661 283 227

• Pożyczka bez BIk, na dowód oso-
bisty, bez dochodu. Formalności 

przez telefon.513-164 -203. Piotr 
krekora.

• kredyty dla firm. Pożyczki hipo-
teczne, leasing bez BIk, krD. 513-
164 -203. Piotr krekora

PraCa

• Zatrudnię elektryka i pracownika do 
prac wykończeniowych. 723 432 323

• restauracja „PrZYSTaŃ” zatrudni 
barmana i kierownika baru mile 
widziany język angielski i nie-
miecki. Dobre warunki płacowe, 
601 584 056.

• Młoda i miła wykształcona znajo-
mość dwóch języków obcych szuka 
pracy opiekunka osób starszych. Tel. 
514 903 786.

• Tapetowanie, płytki, sprzątanie w 
Niemczech, 724 080 139

INNe

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, transport. 603 285 438.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656.

• Sprzedaż odzież dziecięca OUTLET- 
england; Duży wybór, pełna rozmia-
rówka. Targowisko miejskie Nowo-
gard.

• Drewno kominkowe i opałowe 
509 930 161

• Sprzedam owczarki niemieckie 8- ty-
godniowe- ojciec wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata, matka z rodo-
wodem, tel: 91 39 21 828

• Sprzedam dwa regały systemu „KA-
SIA”, kolor buk, tel 603 500 226

• Drewno kominkowe, pocięte i  porą-
bane. 603 353 789

• Sprzedam organy Yamaha PSR-340 i 
CASIO CTK – 100. Tel. 91 39 21 603. 
663 748 230

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Sprzedam wózek dziecięcy 696  987 
322

• Sprzedam piec gazowy CO (dwubie-
gowy) 2-letni- w bardzo dobrym sta-
nie. 502 026 949; 519 375 032

• Sprzedam pianino, 726 280 768

Ośrodek „Sarni Las” zaprasza na

Sylwester 2010/2011 
muzyka na żywo, smaczna kuchnia domowa, wszelkie napoje. 

Tel. 503 150 300

SZYBY SamOCHODOWe 
Sprzedaż • montaż

Ceny konkurencyjne   •  Fachowa obsługa
tel. 91 392 71 01;  91 392 01 31;  605 996 410

Jacek Tworek
Sklep i warsztat 
samochodowy

- szyby do samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzedaż i montaż

- naprawa odprysków na szybach
- wszystkie części do aut nowe  
i używane

- spawanie elementów  
plastikowych karoserii
- Płyny i oleje 
- WYMIANA GRATIS

Nowogard, ul. Zamkowa 7 
(na terenie myjni samochodowej) 
Tel. 662 195 926,  91 577 10 42,  668 477 803

Do wynajęcia 
powierzchnia 

handlowa 300 m2 
z ogrzewaniem. 

509 528 688

Sprzedam 
Nissan micra, 1997 r. 
1,0 l, automat, kolor czerwony, 

użytkowany przez kobietę, w pełni 
sprawny, ubezpieczenie i przegląd 
ważne, cena 5400 zł do negocjacji. 

Tel. 601 47 99 88

Zatrudnię 
na umowę zlecenie
- wysokie zarobki. 

662 194 540

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

3 pokojowe, własnościowe, I piętro, 
66 m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Usługi opiekuńczo
-pielęgniarskie
tel. 607 646 830,  

91 39 23 684
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rozkŁad jazdy bu sów INForMaTor LokaLNy - NowoGard

TELEFoNy

rozk£ad jazdy pociągów 
obowiązuje od 12.12.2010

(codziennie)

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depi-
lacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

obok restauracji Przystań
Czynne do 20.00

GaraŻe 
BlaSZaNe 

OCYNKOWANE 
- PRODUCENT 

TRANSPORT MONTAŻ 
GRATIS

598334312, 798710329, 
698230205

F.T. Wróbel Przechlewo 
www.blaszanygaraz.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski redaktor naczelny, 
lesław m. marek zastępcanaczelnego,marcin 

Nieradka, Jarek Dąbrowski - redaktortechniczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław ma rek,  
marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. 
War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail:dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kursu-
jeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
ODJaZDY Z NOWOGarDU:
5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJaZDY Ze SZCZeCINa:
6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5-kursujeodponiedziałkudopiątku,A-kursujeodponiedziałkudosoboty,7
kursujewniedzielewrokuszkolnym.

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa:a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd
PKSstanowiskonr11) 17.30, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTa:Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 
NIeDZIela:Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (OdjazdzDwor-
caPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 20.45 (odjazdul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na 
  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  - 91 392 08 79
 - 994
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 91 3920787, 91 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul.  Kościuszki 36 w Nowogardzie  
  -  669 283 310
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 91 392 62 65
 kierownik - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249
Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Kołobrzeg 
– 15.10, 20.32, 22.03.

Koszalin 
– 07.50, 11.28, 12.59, 17.24.

Szczecin 
– 04.57, 06.34, 08.23, 11.27, 
15.07, 17.22, 18.38
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Nie tylko dla wędkarzy

Polski Związek Wędkarski na Pomorzu Zachodnim
Polski Związek Wędkarski jest największym stowarzyszeniem w Polsce. Zrzesza ponad 600 tyś. członków reprezentujących wszystkie środowiska i gru-

py społeczne. Jest kontynuatorem historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego, które w 2009 obchodziło jubileusz 130-lecia.

Nowe akweny dla wędkarzy
Jak informuje Dyrektor Biura PZW w Szczecinie pan Emilian Pilch Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w szczecinie wygrał konkurs ofert ogłoszony 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i 0od dnia 27 listopada 2010 roku stał się rybackim użytkownikiem wód na nizej wymienionych 
jeziorach ( listę jezior publikujemy poniżej). Wszystkie te jeziora były dotychczas uzytko0wane przez osoby prywatne.

Od chwili przejęcia tych jezior za zarybianie oraz ich ochronę (przez Społeczną Straż Rybacką)na mocy umów odpowiedzialnym jest Okręg PZW Szcze-
cin. Jeziora te udostępniane są wędkarzom za opłatą okręgową dla wędkarzy zrzeszonych w Kołach PZW (pismo adresowane jest do powiatów goleniow-
skiego i kamieńskiego). Opr. LMM

Lp. JEZIORO GMINA Powierzch. [ha] Głęb. maks.[m] Głęb. średnia [ml Typ rybacld

1. Okonie (Golczewo) Golczewo 51,40 8,7 4,6 Sandaczowe

2. Szczucze (Niemica) Golczewo 33,32 1,8 1,0 linowo –szczupakowe

3. Śniatowskie (Światowo) Kamień Pomorski 25,45 1,5 0,9 linowo-szczupakowe

4. Koprowo Kamień Pomorski 450,27 3,1 1,6 sandaczowe,  (przymorskie)

5. Kolczewo Kamień Pomorski 40,15 4,0 2,2 linowo-szczupakowe

6. Żółwińskie Kamień Pomorski 44,27 3,0 2,1 linowo-szczupakowe

7. Ostrowo (Mierzęcin) Wolin 260,73 6,3 2,8 sandaczowe

8. Piaski Wolin 95,8 3,8 2,0 linowo szczupakowe

9. Lechickie (Pogrzymie) Maszewo 71,7 3,2 2,1 sandaczowe

10. Budzieszowickie (Krakus, Budzieszowice) Maszewo 23,6 4,0 2,2 linowo-szczupakowe

11. Kościuszki (Olchowskie) Nowogard 47,1 5,6 3,2 sandaczowe

1143,79

PZW w bieżącym roku obchodzi 
jubileusz 60-lecia. Został on powo-
łany 19 marca 1950r. w Warszawie z 
połączenia Sportowych Towarzystw 
Wędkarskich działających w Polsce. 
Na koniec roku 2009 liczył ponad 
640 tyś. członków zorganizowanych 
w 2.700 Kołach oraz 179 Klubach 
sportowych.

Polski Związek Wędkarski prowa-
dzi gospodarkę rybacko- wędkar-
ską na ponad 210 tyś. ha wód, które 
służą wędkarzom, członkom PZW i 
wędkarzom niezorganizowanym.

Związek opiera swoją działalność 
na pracy społecznej członków. Ce-
lem związku jest organizowanie węd-
karstwa, rekreacji, sportu wędkar-
skiego, użytkowanie wód, prowadze-
nie racjonalnej gospodarki rybacko- 
wędkarskiej tj. zarybienia wód oraz 
działania na rzecz ochrony przyrody i 
kształtowania etyki wędkarskiej.

Okręg Polskiego Związku Węd-
karskiego w Szczecinie jest jednym z 
czterdziestu siedmiu Okręgów w Pol-
sce, zrzesza 15.007 członków.

Okręg użytkuje 4.192 ha wód w 
tym 2.500 jezior i 1409 ha rzek, na 
których prowadzi racjonalną go-
spodarkę rybacką, w tym zarybie-
nie i ochrona. Ponadto na podstawie 
umów z prywatnymi dzierżawcami 
nasi wędkarze mogą łowić na ponad 

2200 ha wód. Większość wód dzierża-
wiona jest od RZGW w Szczecinie.

Akweny te corocznie zarybiane są 
odpowiednio dobranymi gatunkami 
ryb w 2009r. na łączną kwotę 1.241 
tyś. złotych. Oprócz odłowów węd-
karskich prowadzone są odłowy se-
lekcyjne, kontrolne oraz w celu pozy-
skania tarlaków.

Większość materiału zarybienio-
wego Okręg PZW w Szczecinie uzy-
skuje z własnego Ośrodka Hodow-
lano Zarybieniowego w Golenio-
wie. W skład Ośrodka wchodzą sta-
wy odrostowe oraz wylęgarnia ryb. 
Wylęgarnia wyposażona jest w 96 
aparatów Kalifornijskich, 94 słoje 
Weissa, 10 basenów do podchowu 
wylęgu, co daje możliwość produ-
kowania wylęgu i narybku letniego 
takich gatunków jak: troć wędrow-
na, łosoś pstrąg potokowy i tęczowy, 
szczupak, sielawa, sieja, certa, jaz, 
kleń, boleń, miętus, karp, karaś, li-
pień oraz lin.

Stawy Ośrodka w Goleniowie 
mają powierzchnie ca 18,66 ha, co 
pozwala na kontynuowanie proce-
su produkcyjnego w celu uzyskania 
starszego materiału zarybieniowego. 
Potencjał hodowlany stawów obli-
czony jest na 13.000 kg narybku róż-
nych sortymentów.

W najbliższym okresie, planuje 

się modernizację obiektu wylęgar-
niczo-zarybieniowego w Golenio-
wie. Pozwoli to na zwiększenie licz-
by produkowanych gatunków we 
wszystkich sortymentach. Planowa-
na rozbudowa Ośrodka przyczyni 
się do skuteczniejszego realizowania 
programu mającego na celu zwięk-
szenie bioróżnorodności w wodach 
Okręgu. Ośrodek w Goleniowie łą-
czy stała współpraca z zakładami 
naukowymi Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego 
oraz Uniwersytetu Szczecińskiego z 
zakresu produkcji materiału zary-
bieniowego. Jednocześnie jednost-
ka hodowlana jest pod ciągłą opieką 
ichtiologa, co daje gwarancje dobre-
go stanu zdrowia używanego mate-
riału zarybieniowego.

Okręg PZW Szczecin dysponu-
je także własnym, specjalistycznym 
sprzętem do transportu ryb, co za-
pewnia większą przeżywalność ma-
teriału zarybieniowego, a tym sa-
mym skuteczność zarybień.

Okręg PZW chroni wody śródlą-
dowe przed kłusownikami w opar-
ciu o Społeczną Straż Rybacką liczą-
cą 291 strażników skupionych w 9 
Komendach Powiatowych. SSR po-
woływana jest Uchwałami Rady Po-
wiatu, a prowadzona jest i finanso-
wana przez PZW.

W roku 2009 SSR przeprowadzi-
ła 1509 działań, kontrolując 13.899 
osób, ujawniono 113 przestępstw 
oraz 995 wykroczeń. Zdjęto z wody 
895 narzędzi kłusowniczych.

Działalność edukacyjno- wycho-
wawcza to kolejna dziedzina wpi-
sana do celów statutowych PZW. 
Okręgi zobowiązane są do prowa-
dzenia, rozwijania i doskonalenia

pracy szkoleniowo- wychowaw-
czej w środowisku dzieci i młodzie-
ży. Okręg organizuje i finansuje pra-
cę z dziećmi i młodzieżą, tworzy 
sekcje i szkółki młodzieżowe. Pro-
wadzi konkursy i akcje edukacyj-
ne- wędkarskie w tym zawody. Po-
wołał m.in. w tym celu Radę ds. 
Młodzieży.

Wędkarstwo jest najbardziej ma-
sowym hobby w Polsce, ale rów-
nież traktowane jest jako dyscypli-
na sportowa. Sport wędkarski reali-
zowany jest w Klubach wędkarskich. 
Jesteśmy członkiem Międzynaro-
dowych organizacji sportu wędkar-
skiego. Nasi reprezentanci osiągają 
sukcesy na arenach międzynarodo-
wych.

Materiały  Okręgowego  Związku  
Wędkarskiego 

opr. LMM
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SkÓrOmeTal s.c.
Nowogard, 

ul.  Boh. Warszawy 34  Baza GS

Skupimy każdą ilość 
makulatury i folii

Tel. 601 595 056, 601 595 057

reklama

Budujemy  
energooszczędne 
domy jednorodzinne 

(remonty wykończenia) 

504 595 424

reklamareklama

Konkurs kolęd i pastorałek w SP 1
W dniu 21 grudnia 2010 roku Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek pod patronatem Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty – Pana Artura Gałęskiego.
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